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  إهداء

  

  .والعافية بالصحة وأمدمها عمرمها يف اهللا أطال ووالديت والدي إىل
  .سبحانه اهللا بعد معني خري يل وكانت الليايل سهرت اليت - أم إسالم -إنصاف قبها  الغالية زوجيت إىل
  .شهد وأديل وإسالم وعبد الرمحن :أبنائي حيايت يضيء الذي والنور كبدي فلذات إىل
 فقد الدكتور عبد الرحيم الشيخ، الغايل املشرف أخي منهم وأخص واألحبة، أصدقائي كل وإىل. األعزاء إخواين إىل

   .، وإجنازي الرسالةتشجيعي يف الكبري األثر وسؤاله ملتابعته كان
دريب يف الدراسة ذهاباً وإياباً، األستاذ الصحفي عبد الباسط  رفيقي مجيعاً، وأخصاألعزاء زمالئي أساتذيت الكرام وإىل 
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  وتقديرشكر 
  

 املشرف ،عبد الرحيم الشيخ الدكتور األستاذ أخي وصديقي الفاضل أستاذي إىل االمتنان وعظيم الشكر جبزيل أتقدم
 ومالحظاته لتوجيهاته وكان ،ومشرف ناصح خري فكان الكثري وجهده وقته من منحين والذي الرسالة هذه على

  .وإىل املشرف املشارك الدكتور جميد شحادة. العمل هذا جنازإل الكبري األثر الكرمية وإرشاداته
  

 بركات رنا الدكتورة املناقشة، جلنة عضويتّ ذتنيتاساأل إىل والتقدير العرفان وخالص الشكر جبزيل أتقدم كما
  .والتقدير الشكر وافر مين فلهن الرسالة هذه مناقشة بقبول تفضلهن على عليان، مسرية والدكتورة

  
 ذا خرج حىت العمل هذا إعداد على عملي طيلة مساعدة أو مشورة أو نصيحة يل قدم من لكل الشكر كل والشكر
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  العربية باللغة الرسالة ملخص
  

 برطعة قرية نصف ضمنها ومن املثلث قرى تسليم مبوجبها مت واليت) 3/4/1949 يف املؤرخة( رودوس اتفاقية تعد
 قرية أن غري النكبة؛ بعد احلوادث أجلّ من االتفاقية هذه تعد بالقوة، عليها االستيالء عن عجزهم بعد للصهاينة هبة

 السياسية املستويات مجيع على القرية يف تصدعات من أحدثته ملا االتفاقية هذه جراء وأعظم أكرب رزؤها كان برطعة
 وقد ،)جنني مدينة من الغريب الشمال إىل تقع فلسطينية قرية( برطعةو .والتعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

 حيتل قسمني، إىل التاريخ يف هدنة خط أعجب يقسمها فلسطينية عربية قرية برطعة: "بقوهلا العربية اجلامعة وصفتها
  ".اهلامشية األردنية اململكة يف اآلخر القسم ويقع العدو أحدمها

  
 الذي األمر أردنية، واألخرى إسرائيلية واحدة سيطرتني، حتت وقعت األخضر، اخلط شقي بني املنقسمة فالقرية لذلك
 برطعـة  قرية شطري كال يف املناهج أثر سيفحص البحثهذا  فإن ،وعليه. خمتلفتني أليديولوجيتني خضوعها إىل أدى

 شـطرها  مـدارس  إحـدى  يف معلماً يعمل والذي القرية مواطين أحد يدي على الفلسطينية، الوطنية باهلوية وعالقتها
 الفلسـطينية  املنـاهج  مضمون على الضوء البحث سيلقي ذلك خالل ومن الفلسطينية؛ الوطنية للسلطة التابع الشرقي

 .الوطين الوعي يف واجلدار التقسيم ألثري باإلضافة الفلسطينية، الوطنية اهلوية حتوالت يف ذلك وأثر واإلسرائيلية،
  

 تتناول اليت األوىل الدراسة ستكون أا :األوىل السمة ،أساسية مسات أربع من القصوى أمهيتها الدراسة هذه تستمد
 بعد بشقيها برطعة قرية مدارس طلبة لدى هاوتبلور الوطنية اهلوية تشكل يف") اإلسرائيلية"و الفلسطينية( املناهج دور

 خمتلفتني بأيديولوجيتني خمتلفني منهاجني دراسة هو الفرادة هذه على فرادة يضفي ما ولعل. اجلدار إنشاء وبعد التقسيم
 الوطنية اهلوية بلورة يف املناهج دور عن واضحاً تصوراً ستعطي الدراسة هذه فإن :الثانية السمةو .ذاا القرية يف

 وأثر جهة، من القرية تقسيم أثر ظهارإ إىل إضافةً). والغربية الشرقية( برطعة يةقر شطري مدارس طلبة لدى هاوتشكل
 هلذه تربوية خطط إجياد على العمل ميكن الدراسة هذه خالل من فإننا :الثالثة والسمة. أخرى جهة من اجلدار
 رؤى بناء خالل من اتمع تطوير إىل باإلضافة واملناهج، واجلدار التقسيم من كل عن النامجة اآلثار من تقلل ،املدارس
 اليت ونتائجها النظري إطارها يف األخرية السمة وتتمثل .السائدة التربوية املنظومة تفكيك خالل من جديدة؛ تربوية
  .اال هذا تغطي أخرى دراسات عنها سينبثق

  
 اهلوية تبلور يف") اإلسرائيلية"و الفلسطينية( املناهج أثر ما: اآليت املركزي السؤال عن اإلجابة إىل الدراسة هذه دف
 التقسيم عالقة توضيح إىل دف كما ؟)والغربية الشرقية( برطعة قرية شطري يف املدارس طلبة لدى هاوتشكل الوطنية
 من ثالثة عن لإلجابة الدراسة تسعى املركزي، السؤال عن ولإلجابة وعليه،. وتبلورها الوطنية اهلوية بتشكل واجلدار
 القرية تقسيم لتاريخ استدراجاً السؤال هذا ويتضمن برطعة؟ قرية لنشأة التارخيية اخللفيات ما: اآلتية الفرعية األسئلة
 القرية، وتوحيد ،1967 عام وحرب ،1956 عام برطعة مبعركة مروراً التقسيم، أعقبت اليت الرئيسة احملطات وبعض

 شطري طلبة لدى الوطين الوعي يف) وغربية شرقية( القرية تقسيم أثر ماو. اجلدار وجود من تبعها وما االنتفاضات مث
 آثار من ذلك على يترتب وما. القرية شطري لطلبة والثقايف االجتماعي :النسيجني االعتبار بعني األخذ مع القرية؟
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 اجتماعية آثار من ذلك على يترتب وما القرية؟ شطري طلبة لدى الوطين الوعي يف اجلدار أثر ماو. ونفسية اجتماعية
  .ونفسية

  
 برطعة، قرية خصوصية إن: مفادها اليت الكربى الفرضية يف اختزاهلا ميكن فرضيات جمموعة من الدراسة هذه تنطلق
 بدءاً مجة أحداث ا عصفت فالقرية رودوس، اتفاقية منذ خمتلفني تعليميني ملنهاجني خضعت القرية كون من نبعت

 حىت األردنية لإلدارة الشرقي جزؤها خضع فيما اإلسرائيلي، لالحتالل الغريب جزئها وتسليم م؛1949 عام بتقسيمها
 خصوصيته له جزء كل وبقي وثقافياً، واجتماعياً سياسياً الشقني، بني واالنعزال االنقطاع بدأ وبذلك م؛1967 العام
 أما. اجلدار بفعل القرية عزل األحداث هذه آخر وكان التفرقة، وهذه االنعزال هذا عزز الذي االحتالل بفعل

 لدى الوطين الوعي يف لتباين أدت خمتلفني، تعليميني لنظامني ختضع الواحدة القرية جعلت اليت التعليمية اخلصوصية
  . القرية شطري من شطر كل طلبة

  
 حمددة تارخيية فترة يف لظاهرة يتصدى عدهب التحليلي، الوصفي التارخيي املنهج إىل باإلضافة دراسته يف الباحث ستخدما

 مع وعاملوض هذا تناولت اليت والوثائق املراجع أهم على عتمدا الباحث فإن وبالتايل حمددة، فيةجغرا رقعة وعلى
 سيتم مث ومن ،")اإلسرائيلي"و الفلسطيين( القرية شطري يف التعليم من نظامني الدراسة تتتبع. عليها والتعليق التحليل

 شطري مدارس يف عشر والثاين والتاسع السادس للصفوف االجتماعية العلومو اإلنسانيات مناهج مضمون حتليل
  .2011/2012 الدراسي للعام القرية

  
 حد على وفلسطني إسرائيل يف التعليم عن تبحث اليت والكتب الرمسية والكتب التعليم قوانني الباحث بدراسة واستعان
 لرسم وذلك واملواطنة؛ اهلوية عن تبحث اليت والكتب "إسرائيل، يف العرب أحوال" عن تبحث اليت والكتب سواء،
. الوطنية اهلوية على وتأثريه ذلك ومقاربة إسرائيل، داخل يف الفلسطينيني وتعليم الفلسطيين للتعليم الكلية الصورة
 يف عشر والثاين والتاسع السادس للصفوف االجتماعية والعلوم اإلنسانيات وكتب ملناهج حتليلية دراسة إىل باإلضافة

 اليت برطعة قرية يف الفلسطينيني الطلبة أذهان يف وإسرائيل فلسطني تركزها اليت املعاين ملعرفة وذلك القرية، شطري كال
 بغية وذلك خمتلفتني؛ بأيديولوجيتني تعليميني ظامنيلن ختضع جعلها الذي األمر شطرين، على رودوس اتفاقية  شطرا
 الداخل، فلسطينيي على تفرضها اليت املناهج خالل من إسرائيل ختلقه أن تريد الذي العريب املواطن صورة على التعرف
  . مناهجها جراء فلسطني ختلقه أن تريد الذي واملواطن

  
 خمرجات ميثل السادس الصف أما الباحث، استهدفها اليت) عشر والثاين والتاسع السادس( بالصفوف يتعلق ما ويف

 بِعدها املرحلة وهذه االبتدائية، -الدنيا األساسية املرحلة اية وهو برمته، االبتدائية -الدنيا األساسية املرحلة تعليم
 تعليم خمرجات ليمثل انتقالية مرحلة أيضاً فهو التاسع الصف أما. باملناهج كثرياً تتأثر املدرسة يف مبكرة مرحلة

 اإلعدادية، -العليا األساسية املرحلة واية برمته، اإلعدادية -العليا واألساسية االبتدائية -الدنيا األساسية املرحلتني
 التعليم نظام خمرجات فيعد عشر، الثاين الصف أما الزائدة، واحلساسية التأثر وعمق املراهقة بداية املرحلة هذه ومتثل
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 عام، بشكل واتمعية واملدرسية األسرية واملدخالت املؤثرات لطيف التراكمي املردود خالله وحيمل برمته، املدرسي
 واملواطنة البلوغ إىل مدرسي أسري إطار يف الطفولة من الطالب تنقل جوهري اجتماعي حتول نقطة كوا عن فضالً

 املواطنة إطار إىل ستنتقل الفئة هذه أن مبعىن املدرسية، الدراسية املرحلة اية هو الصف وهذا. الكبري اتمع إطار يف
 من ومنهم اخلارجية باجلامعات يلتحق من ومنهم احمللية باجلامعات يلتحق من فمنهم املختلفة، اتمع شرائح يف لتنتشر
   .اخلاصة أسرته ليكون يتزوج من ومنهم العمل بقطاع يلتحق

  
  :وهي ،)واملالحق واملراجع املصادر قائمة( واملرجعية املقدمة إىل إضافة فصول، مخسة من الدراسة بنية وتشكلت
 برطعة لقرية عاماً تقدمياً تناول: الكتابة وأسئلة الوطنية اهلوية أسئلة- املشطور اجلسد برطعة مقدمة :األول الفصل
 نظامني ذات جعلتها اليت خاصة بالقرية، عصفت اليت األحداث على خاص تركيز مع وتربوياً واجتماعياً تارخيياً

 الوطنية القرية هوية على التقسيم أثر فحص حتاول األكادميية للدراسة موضوعاً وبصفته خمتلفني، واجتماعيني سياسيني
 ملوضوع األكادميية التركيبة بتوضيح األول املبحث يضطلع: أساسيني مبحثني من الفصل هذا تكون. بشطريها
 قرية يف الفلسطينية الوطنية اهلوية حتوالت" االجتماعية والعلوم اإلنسانيات ملناهج الرسالة مقاربة: حيث من الرسالة،
 وتطبيق فرضياا؛ وحتديد الفرادة؛ من عال بقدر تتسم اليت الدراسة هذه إشكالية بلورة يف أسهمت وكيف ،"مقسومة

 تناولت اليت لألدبيات تفصيلية مراجعة الثاين املبحث يتناول فيما. مصطلحاا وحد وصعوبتها، وأمهيتها، منهجيتها،
 وقضايا باملناهج املرتبطة األدبيات أهم: تتناول حماور، ثالثة املراجعة هذه وغطت املركزية، الرسالة البحث موضوع
 اليت األدبيات ألهم باإلضافة اإلسرائيلية، التعليم وقضايا املناهج يف حبثت اليت األدبيات وأهم الفلسطينية، التعليم
  . الوطنية اهلوية موضوع عاجلت

  
 ،"األخضر" اخلط شقي بني املنقسمة برطعة قرية لواقع شامالً مسحاً )املشطورة القرية( برطعة: الثاين الفصل وغطى
 العزل رهينة لتصبح العنصري، الفصل جدار عزهلا واليت والتربوي، والسياسي واالجتماعي التارخيي سياقاا ضمن

  .الفلسطينية الوطنية اهلوية يف قسميها من قسم كل يف الدراسة قيد املناهج أثر على التركيز خالل من واالنقسام،
  

 هذين يف ومت :مضمون وحتليل وصف، – ")اإلسرائيلية"و الفلسطينية( املدرسية املناهج: والرابع الثالث نالفصال
 يف عشر، والثاين والتاسع السادس للصفوف مضموا، وحتليل االجتماعية والعلوم اإلنسانيات مناهج توصيف الفصلني
 بالرموز واملتمثل املناهج، هذه يف الوطين املضمون تشويه أو وإقصاء ميش إبراز دف برطعة؛ قرية شطري مدارس
 ذلك إىل إضافة. والتراث والفكر واالنتماء والقيم واللغة واحلضارة والتاريخ واجلغرافيا واالستعمار واألرض الوطنية

 من كجزء لفلسطني" االنتماء"و ،"الفلسطينية اهلوية" زعزعة أو ترسيخ يف املناهج هذه قدرة يف حبثت الدراسة فإن
 وليعطى اململ، للتكرار حتاشياً الفصلني دمج الباحث ارتأى وقد. املتعاقبة الفلسطينية األجيال لدى العربية األمة

 تناول خالله ومن للمناهج، مضمون وحتليل وصفاً حماور مثانية خالل من الفصل هذا غطى أعلى، متانة املوضوع
 مث اآلخر، القسم يف يقابله وما صف كل مبقابلة وذلك القرية، شطري مدارس يف اإلسالمية التربية مناهج وصف
 التعرض مت ذلك وبعد ،"اإلسرائيلي" الغريب القسم يف تدرس فقط واليت والعربية واإلجنليزية، العربية اللغات، مناهج



 ك 
 

 ومنهاج املعاصرة والقضايا الوطنية والتربية املدنية التربية وأخرياً التاريخ، مث باجلغرافيا مبتدئاً االجتماعية، العلوم ملناهج
  .  اإلسرائيلي املدنيات

  
 باإلضافة نتائج، من الدراسة إليه توصلت ما أهم الفصل هذا وناقش: الدراسة واستخالص نتائج: ألخريا الفصل
 للهوية تعرضها يف الفلسطينية املناهج تباين توضيح مت خالله ومن .الباحث قدمها اليت والتأمالت املقترحات لبعض
 ما ومنها وتبلورها، الفلسطينية الوطنية اهلوية تشكل تعزيز يف وحموري فعال دور له كان ما فمنها الفلسطينية؛ الوطنية

  .الوطين الوعي تعزيز يف أثره له مضمون أي منها خال أخرية وفئة مرتبكاً، أو الوطنية للقضايا طرحه يف خجوالً كان
 تعمل ومل ديين، حىت أو قومي أو وطين وعي أي إىل يشري نص أي من التام باخللو الغربية، برطعة مناهج واتسمت

 وانتماء والء ذات خاضعة مستسلمة شخصية بناء يف دور هلا كان بل فحسب، الوطين الوعي تدمري على املناهج هذه
 واملبنية الفلسطينية اهلوية على" النقيضة" املهيمنة اهلوية إبراز يف صارخاً أمنوذجاً متثل اإلسرائيلية فاملناهج .احملتل للكيان

 مناهج ضمن إسرائيل تنتهجها التعسفية املمارسات هذه. الفلسطينية اهلوية تذويب أو وإقصاء تشويه أو تغييب على
 يزيد ما منذ حاليلإ أجنيب، استعماري، عسكري، احتالل حتت التارخيي وطنها يف القابعة العربية األقلية على فرضتها

  .عقود ستة على
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Thesis Abstract 
 

Textbooks of Humanities and Social Sciences in the Schools of   
The ‘Split’ Village of Barta'ah: Transformations of the Palestinian National Identity 

 
 

Barta’ah is a Palestinian village located to the north-west of Jenin. It was unjustly  partitioned 
according to the  1949 Armis ce Agreements, best known as Rhodes Accords on 4 April 1949. 
While the western part of the village fell under Israeli control, the eastern part of the village 
remained under Jordanian control un l the a ermath of the war in1967. Like all Palestinian 
villages, towns and cities, the western part of Barta’ah suffered the catastrophic 
consequences of the Nakba. The eastern part, as well, suffered the absence of any kind of 
national administration under Jordanian rule, and then under the brutality of israeli 
occupa on un l the establishment of the Pales nian Authority in 1994. Throughout the last 
six decades the impact on the educational process in split Barta’ah reflected the fractured 
geography, demography and history of the village. This thesis sheds light on the textbooks of 
humanities and social sciences in the schools of the ‘split’ village of  Barta'ah. In particular, it 
focuses on the transformations in Palestinian national identity throughout these textbooks, both 
in theisraeli and the Palestinian phases.  
 
This thesis deals with a main question: what is the impact of the textbooks in both parts of the 
split village of Barta ’ah on the construction of national consciousness and Palestinian national 
identity? Through a historical analysis coupled with content analysis of the textbooks, the thesis 
analyzes the consequences of the partition, israeli occupation, the apartheid wall, and the 
double-educational system on the village and the fragmentation of its cultural, social, and 
political community.  The study focuses on grades 6, 9, and 12 as a representative sample of 
the three educational stages: primary, pre-secondary, and secondary.  
 
As for the structure of the thesis, it consists of five chapters: Chapter I: Introduction to the “Split” 
Body of Barta’ah: Questions of National Identity and Writing; Chapter II: The Split Village of 
Barta’ah: Historical, Political, Social, and Educational Survey; Chapter III and Chapter IV. 
Palestinian and israeli Textbooks: A Description and Content Analysis; and Chapter V. Results 
and Critical Remarks.    
 
The main conclusion of the study indicates that, on the one hand, in spite of the anti-Palestinian 
identity that the israeli textbooks imposed on the Palestinian students and the general 
educational community in the western part of the village, national consciousness remained 
attached to its foundations. On theother hand, the newly authored Palestinian textbooks used 
in the eastern part of the village bridged some gaps caused by the earlier Jordanian textbooks, 
yet fell short in constructing an informed national consciousness. In spite of the importance of 
textbooks in helping construct national identity, this thesis also reveals the limitations in power 
of textbooks, as national foundations and Palestinian identity remained steadfast in both parts 
of the village. Breaks as a result of political as well as administrative powers, in part, define the 
history of this village, but these fractures are not complete, nor everlasting.  
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، ومل يتح هلم بعد االحتالل، أن ينتسبوا إىل "تارخيهم الذايت"مل يتح للفلسطينيني، قبل احتالل وطنهم، أن يكتبوا "

فلم يعرفوا، قبل االحتالل، سلطة مستقلة، تضع منهجاً تعليمياً وطنياً حيدد معىن فلسطني؛ كان . سياسة ثقافية واحدة
و وتطور املشروع الصهيوين، وكان هناك املشروع الصهيوين الذي أخضع املشرف على من" االنتداب الربيطاين"هناك 

التالميذ "بلغة بعض آخر، فقد خضع " النكبة النكباء"كما يقول البعض، أو " الكارثة"أما بعد . االنتداب لغاياته
وصوالً إىل مناهج إىل مناهج تربوية متعددة، بدءاً من املنهج الصهيوين الذي يستبدل ذاكرة بأخرى، " الفلسطينيون

 " انتقائية متعددة، تذكر فلسطني أو تنساها وفقاً ألحوال السياق
  

  فيصل دراج
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  أسئلة اهلوية الوطنية وأسئلة الكتابة-برطعة اجلسد املشطور: الفصل األول

تركيز خاص  التربوي لقرية برطعة معالسياق االجتماعي والفصل هذا تقدمياً عاماً للسياق التارخيي والسياق  يتناول
فاملدرسة من أهم مكونات جهاز التربية والتعليم، وتعد من أجهزة الدولة . على أسئلة اهلوية يف السياق التربوي

األيديولوجية، والركيزة األساسية اليت حتدد معامل اتمع، وتعترب القضية التربوية والتعليمية قضية أساسية يف ضة 
وتلعب املدرسة متمثلة . يف نقل املوروث الثقايف واحلضاري والتارخيي واحملافظة عليه اتمع والقدرة على االستمرارية

. مبناهجها اليت تعكس رؤى الدولة وأيديولوجيتها تلعب دوراً هاماً وبارزاً يف بلورة وتشكل اهلوية الوطنية لدى طلبتها
يف تشكل " اهج اإلسرائيلية يف برطعة الغربيةاملناهج الفلسطينية يف برطعة الشرقية واملن"والدراسة حتاول فحص أثر 

يتكون الفصل األول من مبحثني أساسيني، يوضح املبحث األول التركيبة األكادميية . وتبلور اهلوية الوطنية الفلسطينية
مقاربة الرسالة لتقسيم برطعة وإقصائها وعزهلا بفعل اجلدار، وكيف أسهم ذلك يف بلورة : ملوضوعة الرسالة، من حيث

وصفاً  فيما يتناول املبحث األخري. بااإشكالية هذه الدراسة؛ وحتديد فرضياا؛ وتطبيق منهجيتها؛ وأمهيتها؛ وصعو
مناهج اإلنسانيات والعلوم االجتماعية يف " :تفصيلياً لألدبيات اليت تناولت موضوعة البحث الرسالة املركزية، وهي

وتغطي هذه املراجعة ثالثة حماور، يتناول احملور . "الوطنية الفلسطينية حتوالت اهلوية: املشطورة مدارس قرية برطعة
األول، األدبيات املرتبطة باملناهج الفلسطينية، فيا يعاجل احملور الثاين، األدبيات املرتبطة باملناهج اإلسرائيلية، ويناقش 

 . احملور األخري، األدبيات اليت تناولت اهلوية الوطنية الفلسطينية
  

 برطعة رهينة التقسيم والعزل واالنفصال: ة أوىلمقارب 1.1
واليت مت مبوجبها تسليم قرى املثلث ومن ضمنها نصف قرية برطعة ) 3/4/1949املؤرخة يف ( تعد اتفاقية رودوس

هبة لليهود بعد عجزهم عن االستيالء عليها بالقوة، تعد هذه االتفاقية من أجلّ احلوادث بعد النكبة؛ غري أن قرية 
كان رزؤها أكرب وأعظم جراء هذه االتفاقية ملا أحدثته من تصدعات يف القرية على مجيع املستويات السياسية برطعة 

، )قرية فلسطينية تقع إىل الشمال الغريب من مدينة جنني(واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية، وقرية برطعة 
عربية فلسطينية يقسمها أعجب خط هدنة يف التاريخ إىل قسمني،  برطعة قرية: "وقد وصفتها اجلامعة العربية بقوهلا

  1".حيتل أحدمها العدو ويقع القسم اآلخر يف اململكة األردنية اهلامشية
 

إسرائيلية واألخرى أردنية، األمر  األوىلاخلط األخضر، وقعت حتت سيطرتني، ب لذلك فالقرية املنقسمة بني شقني
، العام الذي اكتملت فيه سيطرة إسرائيل على 1967جيتني خمتلفتني حىت العام الذي أدي إىل خضوعها أليديولو

. كامل فلسطني، مروراً باالنتفاضة الفلسطينية، مث اتفاقيات السالم وانتفاضة األقصى، وبناء جدار الفصل العنصري
نية الفلسطينية، على يدي باهلوية الوط كليهما وعالقته وعليه فإن البحث سيفحص أثر املناهج يف شطري قرية برطعة

أحد مواطين القرية والذي يعمل معلماً يف إحدى مدارس شطرها الشرقي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ومن 
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خالل ذلك سيلقي البحث الضوء على مضمون املناهج الفلسطينية واإلسرائيلية، وأثر ذلك يف حتوالت اهلوية الوطنية 
 . التقسيم واجلدار يف الوعي الوطينالفلسطينية، باإلضافة ألثري 

  
 أمهية الدراسة 1.2

السمة األوىل، هو أا ستكون الدراسة األوىل اليت  تتناول دور : تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أربع مسات أساسية 
ا بعد لدى طلبة مدارس قرية برطعة بشقيه وتبلورها يف تشكل اهلوية الوطنية") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املناهج 

فرادة على هذه الفرادة هو دراسة منهاجني خمتلفني بأيديولوجيتني خمتلفتني  ولعل ما يزيد .التقسيم وبعد إنشاء اجلدار
 ، فإن هذه الدراسة ستعطي تصوراً واضحاً عن دور املناهج يف بلورة اهلوية الوطنيةوالسمة الثانية .يف القرية ذاا

باإلضافة إىل إبراز أثر تقسيم القرية من جهة، وأثر ). الشرقية والغربية(برطعة  لدى طلبة مدارس شطري قرية وتشكلها
  . أخرىاجلدار من جهة 

 
من خالهلا ميكن العمل على إجياد خطط تربوية هلذه املدارس تقلل من اآلثار النامجة عن كل من ف ،والسمة الثالثة

خالل بناء رؤى تربوية جديدة؛ من خالل تفكيك املنظومة إىل تطوير اتمع من  إضافةً، التقسيم واجلدار واملناهج
من خالل إطارها النظري ونتائجها سينبثق عنها دراسات أخرى تغطي هذا فوتتمثل السمة األخرية  .التربوية السائدة

 .اال
  

  الدراسة إشكالية   1.3
يف تبلور وتشكل ") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(ما أثر املناهج : دف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال املركزي اآليت

؟ كما دف إىل توضيح عالقة التقسيم )الشرقية والغربية(اهلوية الوطنية لدى طلبة املدارس يف شطري قرية برطعة 
وعليه، ولإلجابة عن السؤال املركزي، تسعى الدراسة لإلجابة عن ثالثة من . وتبلورها واجلدار بتشكل اهلوية الوطنية

 :سئلة الفرعية اآلتيةاأل
  

ما هي اخللفيات التارخيية لنشأة قرية برطعة؟ ويتضمن هذا السؤال استدراجاً لتاريخ تقسيم القرية وبعض : أوالً
، وتوحيد القرية، مث 1967، وحرب عام 1956احملطات الرئيسة اليت أعقبت التقسيم، مروراً مبعركة برطعة عام 

  .داراالنتفاضات وما تبعها من وجود اجل
يف الوعي الوطين لدى طلبة شطري القرية؟ مع األخذ بعني االعتبار ) شرقية وغربية(ما أثر تقسيم القرية : ثانياً

  . وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية. االجتماعي والثقايف لطلبة شطري القرية :النسيجني
 .رية؟ وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسيةما أثر اجلدار يف الوعي الوطين لدى طلبة شطري الق: ثالثاً
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  فرضية الدراسة  1.4
إن خصوصية قرية برطعة، نبعت من : تنطلق هذه الدراسة من جمموعة فرضيات ميكن اختزاهلا يف فرضية كربى مفادها

بتقسيمها  ة بدءاًكون القرية خضعت ملنهاجني تعليميني خمتلفني منذ اتفاقية رودوس، فالقرية عصفت ا أحداث مج
ها الشرقي لإلدارة األردنية حىت العام ؤها الغريب لالحتالل اإلسرائيلي، فيما خضع جزم؛ وتسليم جزئ1949عام 

م؛ وبذلك بدأ االنقطاع واالنعزال بني الشقني، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وبقي كل جزء له خصوصيته بفعل 1967
اخلصوصية وأدت  .هذه التفرقة، وكان آخر هذه األحداث عزل القرية بفعل اجلداراالحتالل الذي عزز هذا االنعزال و

التعليمية اليت جعلت القرية الواحدة ختضع لنظامني تعليميني خمتلفني، لتباين يف الوعي الوطين لدى طلبة كل شطر من 
 . شطري القرية

  
  منهجية الدراسة  1.5

هج التارخيي الوصفي التحليلي، باعتباره يتصدى لظاهرة يف فترة تارخيية ستخدم الباحث يف دراسته باإلضافة إىل املنا
وع مع عتمد على أهم املراجع والوثائق اليت تناولت هذا املوضفية حمددة، وبالتايل فإن الباحث احمددة وعلى رقعة جغرا

، ومن مث سيتم ")اإلسرائيلي" والفلسطيين(الدراسة نظامني من التعليم يف شطري القرية  تتتبع. التحليل والتعليق عليها
العلوم االجتماعية للصفوف السادس والتاسع والثاين عشر يف مدارس شطري اإلنسانيات وحتليل مضمون مناهج 

  .2011/2012للعام الدراسي كليهما القرية 
 

وفلسطني على حد  فالباحث استعان بدراسة قوانني التعليم والكتب الرمسية والكتب اليت تبحث عن التعليم يف إسرائيل
سواء، والكتب اليت تبحث عن أحوال العرب يف إسرائيل، والكتب اليت تبحث عن اهلوية واملواطنة؛ وذلك لرسم 

. الصورة الكلية للتعليم الفلسطيين وتعليم الفلسطينيني داخل إسرائيل، ومقاربة ذلك وتأثريه على اهلوية الوطنية
ب اإلنسانيات والعلوم االجتماعية للصفوف السادس والتاسع والثاين عشر يف باإلضافة إىل دراسة حتليلية ملناهج وكت

كال شطري القرية، وذلك ملعرفة املعاين اليت تركزها فلسطني وإسرائيل يف أذهان الطلبة الفلسطينيني يف قرية برطعة اليت 
ديولوجيتني خمتلفتني؛ وذلك بغية بأيشطرا  اتفاقية رودوس إىل شطرين، األمر الذي جعلها ختضع لنظامني تعليميني 

املناهج اليت تفرضها على فلسطينيي  من خالل إسرائيل توجدهالتعرف على صورة املواطن العريب الذي تريد أن 
   .فلسطني جراء مناهجها توجدهالداخل، واملواطن الذي تريد أن 

 
الصف السادس ميثل خمرجات  فيعدالباحث، اليت استهدفها ) السادس والتاسع والثاين عشر(أما يف ما يتعلق بالصفوف 

بتدائية، وهذه املرحلة باعتبارها اال -دنياالساسية األرحلة املاالبتدائية برمته، وهو اية  -تعليم املرحلة األساسية الدنيا
تعليم أما الصف التاسع فهو أيضاً مرحلة انتقالية ليمثل خمرجات . مرحلة مبكرة يف املدرسة تتأثر كثرياً باملناهج

اإلعدادية،  -اإلعدادية برمته، واية املرحلة األساسية العليا -االبتدائية واألساسية العليا -املرحلتني األساسية الدنيا
ومتثل هذه املرحلة بداية املراهقة وعمق التأثر واحلساسية الزائدة، أما الصف الثاين عشر، فيشكل خمرجات نظام التعليم 

خالت األسرية واملدرسية واتمعية بشكل دثناياه املردود التراكمي لطيف املؤثرات وامل ه، وحيمل يفبرمتاملدرسي 
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عام، فضالً عن كوا نقطة حتول اجتماعي جوهري تنقل الطالب من الطفولة يف إطار أسري مدرسي إىل البلوغ 
ية، مبعىن أن هذه الفئة ستنتقل إىل إطار وهذا الصف هو اية املرحلة الدراسية املدرس. واملواطنة يف إطار اتمع الكبري

املواطنة لتنتشر يف شرائح اتمع املختلفة، فمنهم من يلتحق باجلامعات احمللية ومنهم من يلتحق باجلامعات اخلارجية 
    2 .ومنهم من يلتحق بقطاع العمل ومنهم من يتزوج ليكون أسرته اخلاصة

 
  صعوبات الدراسة  1.6

بكون الباحث ال يعرف اللغة العربية؛ األمر الذي جعله يستعني بالكتب املترمجة تارة،  تتجلى صعوبة الدراسة
 .برطعة الغربيةومبساعدة األصدقاء يف بعض الدراسات تارة أخرى، وخاصة مناهج اللغة العربية اليت يتعلمها طلبة 

  
  بنية الدراسة     1.7

  :، وهي)قائمة املصادر واملراجع واملالحق(ة واملرجعية تتشكل بنية الدراسة من مخسة فصول، إضافة إىل املقدم
 

يتناول تقدمياً عاماً لقرية برطعة : أسئلة اهلوية الوطنية وأسئلة الكتابة- مقدمة برطعة اجلسد املشطور: الفصل األول
نظامني مع تركيز خاص على األحداث اليت عصفت بالقرية، خاصة اليت جعلتها ذات  تارخيياً واجتماعياً وتربوياً

سياسيني واجتماعيني خمتلفني، وكموضوع للدراسة األكادميية حتاول فحص أثر التقسيم على هوية القرية الوطنية 
 وضيح التركيبة األكادميية ملوضوعيضطلع املبحث األول بت: يتكون هذا الفصل من مبحثني أساسيني. بشطريها

حتوالت اهلوية الوطنية الفلسطينية يف قرية : العلوم االجتماعيةمقاربة الرسالة ملناهج اإلنسانيات و: الرسالة، من حيث
اليت تتسم بقدر عال من الفرادة؛ وحتديد فرضياا؛ وتطبيق  مقسومة، وكيف أسهمت يف بلورة إشكالية هذه الدراسة

ت اليت تناولت يلية لألدبيافيما يتناول املبحث الثاين مراجعة تفص. منهجيتها، وأمهيتها، وصعوبتها، وحد مصطلحاا
أهم األدبيات املرتبطة باملناهج وقضايا : البحث الرسالة املركزية، وتغطي هذه املراجعة ثالثة حماور، تتناول موضوع

 أهم األدبيات اليت ىلإ إضافةًوقضايا التعليم اإلسرائيلية،  التعليم الفلسطينية، وأهم األدبيات اليت حبثت يف املناهج
  . ةطنياهلوية الو عاجلت موضوع

 
مسحاً شامالً لواقع قرية برطعة يف سياقاا التارخيي واالجتماعي  )القرية املشطورة(برطعة : الفصل الثاينويغطي 

، ويقدم توضيحاً جغرافياً ملوقع برطعة، واهلجرة من املوقع واحلدود: والسياسي والتربوي ضمن سبعة عشر سياقاً عاماً
القرية وسبب اهلجرة إليها من يعبد، ووصف الراف معنديل كوهني قرية  يعبد إىل برطعة، وتناول بدايات تشكل

يقدم وصفاً للرحلة اليت قام ا الراف حبثاً عن مثار الترنج املستخدم يف عيد العرش، وماذا قال الراف عن  ؛ حيثبرطعة
م احمللي، وقدم وصفاً وبرطعة احلكدة تسميات لربطعة مع ذكر سبب كل تسمية، ، ويتناول عوتسمية برطعةالقرية؟، 

لكيفية إدارة شؤون القرية بدءاً مبختار واحد لقرية واحدة ومروراً مبختار واحد لقرية تقبع ضمن سياستني خمتلفتني، مث 
ويغطي خمتار لكل قسم من قسمي القرية، وانتهاًء مبجلسني حمليني، وبرطعة خالل العهدين التركي واإلجنليزي، ويقدم 

                                                        
  .8- 7: ص.ص .2004. ن. د: م. د. تعليم من أجل املواطنة .مؤسسة ألفا العاملية للبحوث والدراسات 2
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من خالله تبعات النكبة على القرية واليت بقيت  لفني، وبرطعة ونكبة فلسطني، ويتناولحكمني خمت يف ظل تاريخ القرية
من خالله قصة القرية اليت مت  يرويمواصلة التسليم واالنفصال، و: حتت السيادة العربية، وبرطعة واتفاقية رودوس

د، ونصفها ن نصفها الغريب بقي دون مسجتسليم نصفها للعدو الصهيوين؛ لتواجه بذلك عدة إشكاليات من أمهها أ
الشرقي بقي دون مقربة ودون مدرسة، والتعليم يف برطعة، وعاجل من خالله قضية التعليم يف القرية قبل التقسيم، 
والتعليم يف كل شطر منها بعد التقسيم، وبرطعة واالنتفاضة، ويقدم موقف برطعة من االنتفاضة، وبرطعة وجدار 

تبعات اجلدار على القرية، وبنية اجلدار، ويقدم ماهية اجلدار، والرؤية اإلسرائيلية ناقش ية، والفصل وتوحيد القر
للجدار، ويبحث يف الدوافع اإلسرائيلية لبناء اجلدار، وأما احملور األخري فيناقش الرؤية الفلسطينية للجدار، ويبحث يف 

  . تبعات اجلدار على الفلسطينيني سكاناً وأرضاً
 

يعمل يف : وصف، وحتليل مضمون –") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املناهج املدرسية : لثالث والرابعالفصالن ا
هذين الفصلني على توصيف املناهج الفلسطينية واإلسرائيلية وحتليل مضموا، وقد ارتأى الباحث دمج الفصلني 

خالل مثانية حماور وصفاً وحتليل مضمون  وليعطى املوضوع متانة أعلى، يغطي هذا الفصل منحتاشياً للتكرار اململ، 
ومن خالله تناول وصف مناهج التربية اإلسالمية يف مدارس شطري القرية، وذلك مبقابلة كل صف وما للمناهج، 

، "اإلسرائيلي"يقابله يف القسم اآلخر، مث مناهج اللغات، العربية واإلجنليزية، والعربية واليت فقط تدرس يف القسم الغريب 
 ، مبتدئاً باجلغرافيا مث التاريخ، وأخرياً التربية املدنية والتربية الوطنيةذلك مت التعرض ملناهج العلوم االجتماعيةوبعد 

    .ومنهاج املدنيات اإلسرائيلي والقضايا املعاصرة
 

 ىلإ ةًإضافتوصلت إليه الدراسة من نتائج،  ويناقش هذا الفصل أهم ما: نتائج واستخالص الدراسة: الفصل اخلامس
 .اليت يقدمها الباحث والتأمالت بعض املقترحات

  
  حد املصطلحات  1.8

 
الثقافة "ومثة من يطلق عليها  .اللغة العربية واإلسالم: مصدرينتشكلت الثقافة العربية من  :مصادر الثقافة العربية

تدخل ويتدخل يف تشكيلها ويعترب حمدداً الثقافة العربية إذن ثقافة نصية، مبعىن أن الدين وأساطريه ". العربية اإلسالمية
فالثقافة متحركة وتداول النص وتناوله . نظرياً، تكمن خطورة ربط الثقافة العربية وتقييدها بالنص .حلركتها وسكوا

  .ولعل منشأ هذا التعارض ينبع من غياب احلوار وسيادة الفكر اإللغائي وحظر التغاير. على أنه ثابت يحدث تعارضا
عيد املمارسة، ال تسود يف العامل العريب أي حماولة حقيقية للحوار بني االجتاهات املتعارضة اليت تنشطر إىل مؤيد على ص

ال مشاركة، ال مطارحة، : "؛ فمثل هذا احلوار سيبدد قلق أدونيس من الالءات"العقبة الكأداء"ومعارض لكون النص 
موقعه ودوره وتفاعله وإنتاجه : عليه، فثمة انقسام أيضاً يف تقييم الدينو 3".بل احنياز، بل متذهب، ال كتابة، بل إمالء

لصور الذات واآلخر وتشكيله للحرية واالستبداد، فثمة من يرى بأن الدين خبطابه الراهن يقصي اآلخر، ويكفره، 

                                                        
  .42: ص .1998. النهار دار:بريوت. القرن لنهايات فاحتة :أدونيس 3
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. قتراب منهافيوردون كشأن أدونيس ما يدعم توجههم من أن النصوص مقدسة وال ميكن اال. ويشجع على االستبداد
  .أما املعارضون، فيقولون أن النصوص قبلة للتفسري وأن الدين هو الذي ينتج احلرية وال يشطب اآلخر

 
وفيما يتصل بسياسات اهلوية القومية، وصلتها بالذات واآلخر وباحلرية واالستبداد، فإن التفسري  :سياسات اهلوية

ملفكر عزمي بشارة؛ وبفعل أن اهلوية وسياساا ال تكون فقط الراهن الذي ميكن استنتاجه من وحي قراءة أعمال ا
بعدا عقالنياً أو وظيفياً أو كياناً تركيبياً من وظائف اجتماعية وعالقات وأبعاد عاطفية، ولنفي العقالنية الكاملة عن 

علن، بسبب اإلسراف يف فإا ستمارس عملياً نوعاً من إقصاء لآلخر ودرجة من االستبداد غري امل 4".اهلوية وسياساا
متجيدها والتفاخر ا، وهو ما قامت به احلركات الفاشية واجلماعات املستبدة، حىت قبل تبلور سياسات اهلوية 

  .وشيوعه كاصطالح
 

يرى عزمي بشارة أن القومية العربية صريورة مستمرة مبوازاة عملية بناء الدولة العربية واهلويات احمللية  :القومية العربية
وألن اهلوية العربية هوية تشمل أغلبية املواطنني لغة وثقافة وانتماء فإا قادرة على أن تقدم حىت يف كل . بتفاعل معهاو

دولة على حدة وعاء لتأطري اخلالف السياسي يف تيارات ومواقف ومصاحل عند األغلبية، ومن خالل احترام حقوق 
فمن حق مثل هذه اجلماعات بنظر العروبة املنفتحة . هلا حقوقغري العرب املتساوية كمواطنني أفراد وكجماعات 

  5.واإلنسانية احلصول على حقوق ثقافية مجاعية يف حالة تأكيدهم هوية ثقافية غري عربية موروثة أو حىت مصنوعة
 

مسي العريب، أما العروبة القومية فوفق عزمي بشارة نشأت من اإلصالح التعليمي الر :العروبة القومية واهلوية العربية
ومل ينشئها األقليات، ففي مصر مثالً نشأت من وعي الضباط العرب ويتهم العربية مقابل الضباط غري العرب، ومن 
نشوء الوطنية ضد املستعمر، ويرى بشارة عدم الفصل بني العروبة واإلسالم، فالقوميون املسيحيون اعتربوا الرسول 

االً قوميني، وكذلك اعترب املسلمون واملسيحيون العرب صالح الدين بطالً علماً الكرمي واخللفاء الراشدين رموزاً وأبط
ويتفق بشارة مع مفكري النهضة الذين شددوا على اللغة، شرطاً من شروط العروبة، ومل ير  6.بأن أصوله غري عربية

من النهضويني األملان  هذه اخلطوة ابتداعاً عربياً جاء به احلصري، بل سبقه لذلك هريدر ولسنغ وغوته وآخرون
. واإليطاليني من أمثال مازيين الذين ارتبط وعيهم التنويري ضد اجلهل والظالمية بالنهوض القومي وباللغة القومية

فاللغة العربية  7.وهنالك أشكال من التنوير األورويب املتأخر ارتبطت بنهوض الوعي القومي وإحياء وجتديد اللغة
واللغة كمكون للقومية يفترض وجود وكيل اجتماعي،  8البية منظري القومية العربية،خاصية مشتركة للعرب لدى غ

. حركة سياسية هلا إرادة سياسية وأهداف وطموحات سياسية حيوهلا من جامع ثقايف مثالً إىل مكون جوهري للقومية

                                                        
رام اهللا، : سؤال اهلوية يف خطاب ثقايف مقارن، مؤسسة القطان: ري منشورة، قًدمت يف ندوة، خمطوطة غاحلالة الفلسطينية منوذجاً: تنوعات اهلوية. عزمي بشارة 4

  .2006أيار 16
  .مصدر سبق ذكره: تنوعات اهلوية. عزمي بشارة 5
  .131-130: ص.ص. 2008 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. مقدمة لبيان دميقراطي عريب: يف املسألة العربية. عزمي بشارة 6
  .182: املصدر السابق، ص 7
  .91- 87: ص. ص. 1960. دار العلم للماليني: بريوت. سلسلة الدراسات القومية: اجلذور التارخيية للقومية العربية. عبد العزيز الدوري 8
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وأن هنالك لغات مشتركة  فحسب ندمي البيطار فإن اإلرادة السياسية هي اليت حتول اللغة إىل عامل وحدة قومية،
وال ميكن حتديد اهلوية العربية من دون أن تدخل  9.تستخدمها شعوب خمتلفة مل تتحول إىل عامل قومي سياسي موحد

اللغة يف صلب هذا التحديد، هذا ما اتفق عليه مجيع منظري القومية العربية، وأشار إىل ذلك التشديد على اللغة جاك 
 .لت العالقة باللغة العربية لدى أدونيس وحممود درويش يف متاهيهم وانصهارهم بتلك اللغةبريك، وألربت حوراين، وجت

10  
 

كما حدث حتول . مفهوم حديث للغاية، كما أن االنشغال به انشغال حديث Identity ووفق عزمي بشارة فإن اهلوية
قاب ايار وحتلل أوهام اليسار يف ثورة حاد فيه، بعد أن برز يف الغرب اصطالح سياسات اهلوية يف السبعينيات، يف أع

 11." من موقف أيدلوجيا وحركة إىل هوية نسوية Feminismالطالب، ويف أعقاب التحول الذي طرأ النسوية 
هلذا، ميكن القول أن اهلوية ليست فيما يثبت بل ."وحبسب أدونيس، فإن اهلوية تأيت جراء التفاعل بني الداخل واخلارج

وال تتطابق مع أي جتربة ..أو هي، بشكل أدق، معىن يف صورة متحركة دائماً-وية معىن ال صورة لهاهل..فيما يتغير
إا يف التفتح ال يف التقوقع، يف " يف العودة إلـى"، ال "االجتاه حنو"إا تتجلى يف . حمسوسة، كما يعبر ليفي شتراوس

  12.." التفاعل ال يف العزلة، يف اإلبداع ال االجترار
 
األمر املتعقل من "هناك عدة تعريفات متقاربة يف التراث الفكري العريب للهوية، إذ اعتربها اجلرجاين : وية الوطنيةهلا

هوية الشيء عينيته ووحدته وتشخصه وخصوصيته ووجوده املنفرد "واعترب الفارايب  13".حيث امتيازه عن األغيار
 15".بالترادف على املعىن الذي يطلق عليه اسم املوجود"تقال  أما ابن رشد فقد اعتربها 14".الذي ال يقع فيه اشتراك

داللة على انتفاء " لكل شيء طبيعة ختصه: "ويعد ابن خلدون من استطاع اجلمع بني تلك املقوالت الفلسفية بقوله
مى هي حقيقة الشيء من حيث متيزه عن غريه وتس Identityوفلسفياً اهلوية  16.خصوصية الشيء تعين انتفاء وجوده

، واليت مت )اللغة واألرض والتاريخ(وقد مت االكتفاء بتحديد املفهوم باختزال وتكثيف عناصره 17.أيضاً وحدة الذات
على أرض الرساالت السماوية إىل البشر، على أرض : "اإلشارة إليها من خالل وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيين

أبدع وجوده اإلنساين والوطين عرب عالقة عضوية، اليت ال انفصام فلسطني ولد الشعب العريب الفلسطيين، منا وتطور، و
  .فيها وال انقطاع بني الشعب واألرض والتاريخ

                                                        
  .28: ص. 1982. دار الوحدة: بريوت. نقد عام: حدود اهلوية القومية. ندمي البيطار 9

- 65: ص. ص. 2000. مركز دراسات الوحدة العريب: بريوت. 1ط. حبث يف تغري األحوال والعالقات: اتمع العريب يف القرن العشرين. بركاتحليم  10
66.  

  .تنوعات اهلوية، مصدر سبق ذكره. بشارة 11
  .134: ص. مصدر سبق ذكره. يف املسألة العربية. بشارة 12
 .22: ، ص1998، جامعة بريزيت، رام اهللا، )رسالة ماجستري غري منشورة. (اخلطاب يف أدب حممود درويش، وحتوالت )اآلخر(. عبد الرحيم الشيخ 13
 .23: ص. 2005. عامل الكتب: القاهرة. 1ط. اهلوية والتعليم. سعيد إمساعيل علي 14
 .24-23: املصدر السابق، ص ص 15
 .22: الشيخ، مصدر سبق ذكره، ص 16
 .24: علي، مصدر سبق ذكره، ص 17
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بالثبات امللحمي يف املكان والزمان، صاغ شعب فلسطني هويته الوطنية، وارتقى بصموده يف الدفاع عنها إىل مستوى 
ة وموقعها احليوي على حدود التشابك بني القوى واحلضارات، املعجزة؛ فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه األرض القدمي

من مطامح ومطامع وغزوات كانت تؤدي إىل حرمان شعبها من إمكانية حتقيق استقالله السياسي، إال أن دميومة 
التصاق الشعب باألرض هي اليت منحت األرض هويتها، ونفخت يف الشعب روح الوطن، مطعماً بسالالت 

الثقافات، مستلهماً نصوص تراثه الروحي والزمين، واصل الشعب العريب الفلسطيين عرب التاريخ  احلضارة، وتعدد
تطوير ذاته يف التوحد الكلي بني األرض واإلنسان، وعلى خطى األنبياء املتواصلة على هذه األرض املباركة، أَعلَى 

 18".مة الرمحة والسالمعلى كل مئذنة صالة احلمد للخالق، ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترني
  

يتجلى من الفقرة السابقة مقومات اهلوية الوطنية اليت أشارت إليها وثيقة إعالن االستقالل، وهي الشعب واألرض 
وقد عرفها عزمي . والتاريخ، واليت ال ميكن الفصل بني هذه العناصر الستحالة استغناء أي عنصر منها عن اآلخر

ولكنها ليست متشكلة ومتغرية من الشيء . بل نتاج اجتماعي ثقايف متشكل ومتغري ليست معطى أبدياً،"بشارة بأا 
وهذه العناصر القائمة هي اللغة والتاريخ ممثلة النتاج الثقايف باإلضافة إىل األرض باعتبارها   19".بل من عناصر قائمة

حدث الثقافة (، والتاريخ )مادة الثقافة( اللغة: "واعتربت هذه العناصر مرجعيات اهلوية الثقافية بـ. نتاجاً اجتماعياً
، واألمة بوصفها كياناً اجتماعياً تؤلف بني هذه العناصر املرتبط )"ميدان احلدث واملغامرة(، واألرض )ومغامرا

    20.وجودها بوجود الكيان االجتماعي
 

 22فاهلويات الناجزة ميتة، وهي دائبة ودائمة التشكل، 21فيما يراها أدونيس دائمة التكون وليست كينونة مكتملة،
عقيدة وتراث وقومية وتربية وثقافة ونضال وذكريات ووجدان وأخالق وأخوة "وعرفتها بيان نويهض احلوت بأا 

بامل فهوية اإلنسان انتماؤه إىل إطار اجتماعي معني أو دولة معينة، وهذا يعين انتماؤه إىل اجلغرافيا 23".وبنوة وحب
لتكتمل بذلك العناصر األساسية الثالثة املكونة للهوية الوطنية واليت بدورها ال . والتاريخ) فةالثقا(واللغة ) األرض(

فهي كل ما مييز الذات ويشخصها وتعين التفرد، وجوهرياً تعين ثقافة أمة أو جمتمع معني، . ميكن الفصل فيما بينها
  .ومفتوحة مع املستقبل والواقع واملاضيوهي ليست جاهزة وائية، بل دائمة التطور والتشكل، وهي متشابكة 

 
مل تكن اهلوية الفلسطينية ردة فعل على احلركة الصهيونية كما ادعى رواد األخرية، بل هلا  :تاريخ اهلوية الفلسطينية

دم جذورها وتارخيها، وقد لعبت قلة النصوص املركزية املهمة أو انعدامها بشأن اهلوية دوراً هاماً وبارزاً يف إشكالية ع
وهناك من يعيد بذور تبلور اهلوية الفلسطينية إىل بدايات القرن الثامن عشر مرتكزاً على خطاب حممد علي . دراستها

                                                        
18 www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741  
 .18: ص. 2008. مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت. 3ط. العرب يف إسرائيل رؤية من الداخل. عزمي بشارة 19
 .23: الشيخ، مصدر سبق ذكره، ص 20
 .67: ص. 2009. يين ومجعية إنعاش األسرةمركز دراسات التراث واتمع الفلسط: البرية. اهلوية الفلسطينية إىل أين؟. شريف كناعنة 21
 .90: ص. 2008. مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. إشكاالت اهلوية واملواطنة: املنهاج الفلسطيين .عبد الرحيم الشيخ 22
 .68: كناعنة، مصدر السابق، ص 23

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
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يا أبنائي إننا مجيعاً أمة : "قائالً 1839متوز /يوليو 9باشا بعد انضمام األسطول العثماين إىل األسطول املصري، يف 
فلنا مجيعاً عقيدة واحدة ورأس . أنا مصري، أو أنا فلسطيين: أحد منامن اآلن فصاعداً جيب أن ال يقول . واحدة

فهذا النص ال يشري فقط إىل هوية فلسطينية منذ ذلك الوقت املبكر،   24".واحد، وتلزمنا الوحدة لنعيد للسلطة منعتها
طاب على أهم عنصرين يف بل أيضاً إىل وعي للفلسطينيني ألنفسهم بأم فلسطينيني، ولو ال ذلك ملا مت التركيز يف اخل
وهذا ال يشري إىل . 1834إمرباطورية حممد علي باشا داعياً بينهما، انطالقاً من ثورة الفلسطينيني الكربى ضده العام 

  25.تبلور اهلوية الفلسطينية عرب االنتفاضات الفاشلة فقط، بل أيضاً إىل متاسكها وتصاعدها
 

ذع جتاه فكرة تاريخ اهلوية املرتكزة على خطاب حممد علي باشا، ومقابل ذلك هناك من يوجه سهامه ونقده الال
وهناك يف  26مؤكداً ارتباط اهلوية باحلركة الصهيونية باعتبارها أهم عنصر عمل على تشكل وتبلور اهلوية الفلسطينية،

ضح يف إبراز فقد كان للصراع دوره اجللي والوا ."تعرف األشياء بأضدادها" :املنطق واحلكمة قاعدة معروفة وهي
وتنوير وإيقاظ اهلوية الوطنية الفلسطينية وهذا ما أثاره فيصل دراج وارتكز عليه زكريا حممد يف رفضه أن اهلوية 

  27 .الفلسطينية خلقتها احلركة الصهيونية، معترباً أن اهلوية موجودة وتأيت اهلوية املضادة إلنارا وبعثها وإيقاظها
 

منذ اتفاق وقف إطالق النار مت تقسيم القرية سياسياً إىل قسمني، فصل  :كبة يف برطعةازدواجية اهلوية واهلوية املر
حداً طبيعياً دون األخذ بعني االعتبار الظلم الذي " اخلط األخضر"بينهما واد شق القرية إىل جزأين؛ إذ اختذه واضعو 

يكن مرضياً لسكان القرية، وبذلك حلق بأبناء القرية جراء تفريق العائالت، بسبب التقسيم القسري، الذي مل 
أصبحت القرية بفعل التقسيم تابعة سياسياً لنظامني خمتلفني متاماً، وبقي التنقل بني جزأي القرية حراً بشكل ما حىت 

، العام الذي حصلت يف أحداث تطورت إىل مواجهة بني اجليشني األردين واإلسرائيلي؛ نتيجة لذلك أقام 1956العام 
ومنذ ذلك الوقت بدأ اجلانبان بالتطور . راً حدودياً فاصالً؛ وبذلك منع االنتقال ائياً بني اجلانبنياألردنيون جدا

  28 .كمجتمعني منفصلني الواحد عن اآلخر
 

قبل التقسيم كانت القرية على ضفيت الوادي متجانسة اجتماعياً واقتصادياً وتارخيياً ولغوياً وثقافة ووعياً قومياً، ولكن، 
تقسيم تالشى التجانس بني أبناء القرية؛ حيث أصبحت القرية املتجانسة قريتني متمايزتني خمتلفتني، حىت بعد وبعد ال
بقي االختالف جلياً، وبقي اجلانبان يسريان يف مسارين خمتلفني   29 ، العام الذي وحد القرية كولونيالياً،1967العام 

  .سياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وغريهامتاماً من التطور والنمو يف ااالت املختلفة ال

                                                        
 .36 :ص. 2002. مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. 1ط. يف قضايا الثقافة الفلسطينية. زكريا حممد 24
 .36: املصدر السابق، ص 25
26 www.ajras.org/?page=show_details&Id=48&table=studies إشكالية التفكيك برسم النظام: اهلوية الوطنية الفلسطينية بعد أوسلو.  
 .41- 33: مصدر سبق ذكره، ص. زكريا حممد 27
 .9-8: ص ص. 199. مركز اجلليل لألحباث االجتماعية: حيفا. برطعة الشرقية/حال برطعة الغربية: التوجهات السياسية يف قرية مقسومة. ريماري توت 28
 .9: املصدر السابق، ص 29

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=48&table=studies
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أحدث قيام دولة إسرائيل شرخاً عميقاً يف املبىن االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي يف اتمع الفلسطيين يف إسرائيل، 
لدولة احملتلة األمر الذي جعلهم متعلقني قسراً با. فقد حتول الفلسطينيون من جمموعة أغلبية إىل أقلية يف دولة يهودية

وبسبب  30 .ومت عزهلم عن العامل العريب الذي ميثل انتماءهم ثقافياً واجتماعياً. اقتصادياً ومؤسساتياً وسياسياً وقانونياً
احتكاك الفلسطينيني املباشر وعالقام اليومية املستمرة مع اتمع اليهودي باعتمادهم على السوق اإلسرائيلية، بدأت 

لية واللغة العربية تتغلغل يف اتمع الفلسطيين، وحتول الفلسطينيون إىل فلسطينيني خمتلفني عن بقية الثقافة اإلسرائي
األمر الذي أدى إىل ازدواجية اهلوية والسلوك السياسي واليت ال تعترب شكالً من أشكال األزمة . الشعب الفلسطيين

يعيشون واقعاً معقداً ومركباً من صراع  1948لسطينيو وبذلك أصبح ف 31.النفسية، بل تتعداه لتغدو صدعاً يف الواقع
  32 .الوالء وازدواجيته، الوالء واالنتماء إىل األمة العربية وطلب األمان يف إسرائيل

 
يف تلك الفترة بدأت اهلوية القومية والتوجه السياسي عند الفلسطينيني يف إسرائيل بالتبلور وبدأ الفلسطينيون باستيعاب 

مقابل ذلك . املركب املركزي يف هويتهم القومية" الفلسطينية"وليس " العروبة"قلية يف الدولة، وكانت حقيقة كوم أ
ذلك فقد كان العامل  ىلإ إضافةًت سلطة تقليدية يف مميزاا، بقي فلسطينيو الضفة الغربية جمموعة متشاة يف مبناها حت

وبذلك حافظ الفلسطينيون  .سات اجتماعية وقيادة دينية وثقافيةوبقوا جمتمعاً كامالً مع مؤس. العريب مفتوحاً أمامهم
يف الضفة على األمناط االجتماعية والثقافية واللغوية التقليدية مما أدى إىل عدم التغيري يف تقاليدهم وعادام وطابعهم 

  1948.33العريب اخلالص كما حدث مع فلسطينيي 
 

إن اجلنسية اإلسرائيلية عند سكان برطعة الغربية هي اليت فرقت بينهم ووفق املبحوثني على جانيب احلدود يف برطعة ف
وقد أشار املشتركون يف البحث من برطعة الغربية أم إسرائيليون يف . باعتبارها متنح حامليها حقوقاً وامتيازات كثرية

مقابل . ذلك قيمة حبد ذااهويتهم، ولكوم مواطنني إسرائيليني فهم مستعدون لالنصياع لقوانني الدولة ويرون يف 
إسرائيليني وليسوا مستعدين لالنصياع لقوانني ث من سكان برطعة الشرقية أنفسهم ذلك ال يرى املشتركون يف البح

ويعرفون أنفسهم مبصطلحات فلسطينية فقط ويرون يف منظمة التحرير . الدولة وال يعتقدون أن من واجبهم ذلك
   34.الفلسطينية ممثلهم الوحيد

 
م، برزت الفوارق يف اهلوية اجلماعية للسكان 1996فق البحث الذي أجراه الباحثان سفيان كبها وحممد أمارة عام وو

يف شطري القرية، ففي برطعة الشرقية كانت اهلوية اإلسالمية هي األهم، تليها اهلوية الفلسطينية، مث القروية، فالعائلية، 
أما يف برطعة الغربية فقد بقيت اهلوية . سرائيلية اختياراً ممكناً بالنسبة هلموأخرياً احمللية، يف حني مل تكن اهلوية اإل

  . اإلسالمية هي األهم تليها اهلوية العربية فالفلسطينية، مث العائلية، وأخرياً اهلوية اإلسرائيلية والقروية كاختيار أخري

                                                        
 .10: املصدر السابق، ص 30
 .36: بشارة، مصدر سبق ذكره، ص 31
 .47: املصدر السابق، ص 32
 .11- 10: توتري، مصدر سبق ذكره، ص ص 33
 .20: املصدر السابق، ص 34
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افقه الفصل اجلغرايف واالقتصادي م، الذي ر1949وسبب هذا االختالف مرده التقسيم السياسي للقرية عام 
واالجتماعي والسياسي، حيث مت ضم برطعة الغربية للحكم العسكري اإلسرائيلي، وبرطعة الشرقية للملكة األردنية 
اهلامشية؛ لذا يالحظ تأثري العوامل السياسية يف بلورة اهلوية الذاتية واجلماعية ألبناء البلد الواحد والعائلة الواحدة، 

الفلسطينية مثالً كانت بالنسبة ألهايل برطعة الغربية هوية رمزية ولكنها ألهايل برطعة الشرقية هوية سياسية فاهلوية 
    35.ووطنية

 
تعد العوملة من أخطر التحديات اليت تواجهها التربية، فالعوملة وما حتمله من ديد كبري لكل اتمعات وما  :املواطنة

قافية واجتماعية وأيديولوجية تعمل على تذويب احلدود الثقافية مما يسمح بتسلل يصاحبها من تداعيات اقتصادية وث
األفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد، واليت بدورها تعمل على تالشي اخلصوصية يف اتمعات مما يؤدي إىل غياب 

املواطنة اليت تعين تأدية . واطنة والوالءأثر املكان والتاريخ يف ظل عوملة التربية، وهلذا تأثريه وخطورته على مقومات امل
  .الواجبات وااللتزامات، وجين مثارها حبقوق ورفاه وصحة وتعليم وطرق وجماري وبيئة نظيفة وأمن وقضاء

 
وحىت تكون املواطنة مبنية على وعي البد أن تتم بتربية مقصودة تشرف عليها الدولة، يتم من خالهلا تعريف الطالب 

مفهوم الوطن، واحلكومة، والنظام السياسي، واتمع، : من مفاهيم املواطنة وخصائصها، مثل املواطن بالعديد
والشورى، واملشاركة السياسية وأمهيتها، واملسؤولية االجتماعية وصورها، والقانون، والدستور، واحلقوق والواجبات، 

  36 .وغريها من مفاهيم املواطنة وأسسها
 

يت تشكل املواطنة وتنميها عند الفرد، ومنها األسرة، واملؤسسات الدينية، والرفاق، وهناك العديد من املؤسسات ال
وجمموعة العمل، واملدرسة اليت تنفرد عن غريها باملسؤولية الكبرية يف تنمية املواطنة، وتشكيل شخصية املواطن 

وتنجز املدارس تلك املسؤولية من خالل والتزاماته، ويف تزويده باملعرفة واملهارات الالزمة من أجل املواطنة الصاحلة، 
  37.املناهج الدراسية اليت تبدأ يف مراحل العمر الصغرى، وتستمر حىت بقية املراحل العمرية

 
واملواطنة يف اللغة العربية منسوبة إىل الوطن، وهو املرتل الذي يقيم فيه اإلنسان، واجلمع أوطان، ويقال وطن باملكان 

ويف اللغة  38 .اختذه وطناً، وأوطن فالن أرض كذا أي اختذها حمال ومسكناً يقيم فيه وأوطن به أي أقام، وأوطنه
ويقصد به غرس السلوك االجتماعي املرغوب حسب قيم ) Citizenship(االجنليزية تأيت املواطنة ترمجة ملصطلح 

ملية املواطنة بأا اصطالح يشري وتعرف املوسوعة العربية العا Good Citizen. 39اتمع، من أجل إجياد املواطن الصاحل 
إىل االنتماء إىل أمة أو وطن، ويعرفها قاموس علم االجتماع بأا مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بني فرد طبيعي 

                                                        
 .118: ص. 1996. مركز دراسات السالم: جيفعات حبيبة. }باللغة العربية{. هوية مقسومة. حممد أمارة وسفيان كبها 35
36 azefalharf.com/vb/showthread.php?t=3557 دور املناهج الدراسية يف حتقيق أهداف تربية املواطنة.  
  .املصدر السابق 37
  .451: ص. 1997. دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت. الد الثالث عشر. 6ط. لسان العرب. ل مجال الدين ابن منظورأيب الفض 38
39 azefalharf.com/vb/showthread.php?t=3557 دور املناهج الدراسية يف حتقيق أهداف تربية املواطنة.  
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تعبري قومي يعين حب الفرد وإخالصه لوطنه الذي : "بأا الوطنية املوسوعة العربية العاملية وتعرف. وجمتمع سياسي
ويوحي هذا املصطلح . إىل األرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاين يف خدمة الوطن يشمل االنتماء

الشعور اجلمعي الذي يربط بني أبناء اجلماعة وميأل قلوم حبب " :وتعرف الوطنية أيضاً بأا 40".بالتوحد مع األمة
 41".ئهما، واالستعداد للموت دفاعاً عنهماالوطن واجلماعة، واالستعداد لبذل أقصى اجلهد يف سبيل بنا

  
اخلطة املرسومة، : واملنهاج). لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً: (املنهاج هو الطريق الواضح؛ ويف الترتيل :املنهاج

ليت تكسبها املدرسة واملنهج مبفهومه القدمي هو جمموع املعلومات ا 42 .منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم وحنومها: ومنه
وتتضمن هذه املعلومات جمموعة متنوعة من األفكار واحلقائق واملفاهيم والقوانني . لتالميذها دف إعدادهم للحياة

والنظريات يف جماالت املعرفة املختلفة وتقدم هذه املعلومات من خالل املواد الدراسية؛ إذ خيصص كتاب مدرسي لكل 
جمموعة اخلربات املربية اليت يؤها املدرسة للتالميذ داخلها وخارجها بقصد : هوأما مفهومه احلديث ف 43.مادة

فيما  44.مساعدم على النمو الشامل، وحبيث يؤدي ذلك إىل تعديل السلوك والعمل على حتقيق األهداف التربوية
يأ للمتعلم واليت تستهدف  يراه فوزي طه إبراهيم ورجب الكلزة أن املنهج مبفهومه احلديث هو جمموعة اخلربات اليت

يعرف فيما  45 .مساعدته على النمو الشامل املتكامل لكي يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين
ريتشارد برينغ املنهاج أنه الطريقة املخصصة ملساعدة األطفال على التعلم؛ فهو حيدد نوعية املهارات واملعارف 

ويف املقابل يغيب املنهاج ويقصي ما ال يراد من  46. املوضوعات الدراسية املختلفةوالتصورات اليت ينبغي تعلمها يف
 .الطفل تعلّمه أو معرفته

  
  مراجعة األدبيات  1.9

معظم هذه الدراسات مل تعاجل ارتباط املناهج  لكن املناهج الدراسية، واهلوية الوطنية، الدراسات من العديد تناولت
ية من جهة، ومقارنتها مبا يتعلمه فلسطينيو الداخل وارتباطه باهلوية الفلسطينية من جهة الفلسطينية باهلوية الوطن

 تناول بعض إىل إضافةً ارتباط املنهاج باالستعمار أو بالسلطة وفرض أجندات أجنبية، زاوية من أخرى، وإمنا عاجلته
االستعمار وسيطرة ثقافة األغلبية، لتعمل على  زوايا منطية تشري وتبني هيمنة أيديولوجية من املناهج واهلوية الدراسات

ميش وإقصاء األقلية ونفي اآلخر، بفرض منهاج يفتقر إىل املضمون الثقايف، دف جتهيل السكان األصليني وغسل 
 .الدراسي احلقل هذا جوانب لبعض مغايرة إضاءات قدمت أخرى دراسات أن بيد أدمغتهم، وفساد أفكارهم،

  

                                                        
  .املصدر السابق 40
41 www.albyan.com  
 .997: ص. 1972. د ن: القاهرة. 2ط. املعجم الوسيط. وآخرون إبراهيم أنيس 42
 .9: ص. 2010. دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع: ن. م. د. املنهج الدراسي. عواطف حسان عبد احلميد 43
 .10: املصدر السابق، ص 44
 .11: املصدر السابق، ص 45
 .36: ص. 2001. مركز القطان للبحث والتطوير التربوي: فلسطني. 1ط. ترمجات يف الفضاء التربوي. عبد الرحيم الشيخ 46

http://www.albyan.com
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متعلق الثاين  م الذي يتعلق باملناهج الفلسطينية، والقسمقسال: قسامثالثة أتقسيم الدراسات إىل  وقد اعتمد الباحث
ويتناول القسم األخري . باملناهج اإلسرائيلية، واليت فرضتها وزارة املعارف اإلسرائيلية ليدرسها فلسطينيو الداخل

اسات كل قسم من هذه األقسام زمنياً من األحدث إىل وسيتم سرد در. الدراسات املرتبطة باهلوية الوطنية الفلسطينية
  .األقدم

 
  الدراسات املرتبطة باملنهاج الفلسطيين: أوالً

على جمموعة من الدراسات اليت تطرح إشكاليات  47"اإلصالح التربوي يف الشرق األوسط"وقد اشتمل كتاب 
تقييم "ضمن هذه الدراسات دراسة مسرية عليان وكان من . السياسات املتعلقة بالكتب املدرسية يف دول عربية خمتلفة

، ركزت الباحثة على "على طريق بناء هوية وطنية مقابل جودة التعليم: مناهج وكتب التاريخ املدرسية يف فلسطني
يف مناطق السلطة الفلسطينية من ) 12-11(والثانوية ) 10-7(دراسة كتب التاريخ املدرسية للصفوف األساسية 

هل استطاعت كتب التاريخ املدرسية يف مناطق السلطة الفلسطينية أن تطور هوية : ن السؤال اآليتخالل اإلجابة ع
  وطنية فلسطينية وأن حتافظ يف الوقت ذاته على جودة التعليم؟

 
لقد استطاعت الباحثة عليان من خالل مقاربة حتليلية ملضامني الكتب املدرسية يف مادة التاريخ أن تدرس صورة 

عن نفسه وعن اآلخر وأن تكشف مضامني اهلوية الفلسطينية ودالالا بالكشف عن تاريخ الفلسطينيني  الفلسطيين
معتمدة ملزيد إضاءة حتليالا على جمموع الوثائق الصادرة عن وزارة التربية . وقضيتهم وصراعهم ضد الصهيونية

. على إعداد مناهج التاريخ يف الوزارة نفسهاوالتعليم الفلسطينية وعلى مقابالت مع أصحاب القرار وطاقم اإلشراف 
  .كما نبهت الباحثة إىل بعض النقائض يف الكتب املدرسية الفلسطينية ملادة التاريخ وطرق تدريسها

 
ووفق الباحثة فإن هذه الدراسة تدل على أن وزارة التربية والتعليم قد جنحت يف العمل على تقدمي مضامني للطالب 

لذات وتصور اآلخر يف كتب التاريخ، فمن خالل هذه املضامني يستطيع الطالب بلورة وتطوير الفلسطيين عن تصور ا
وتبني الدراسة أنه مت تناول القضية الفلسطينية من منظور فلسطيين واضح ومميز، وعكست . هويته الوطنية والقومية

الفلسطينية، وأظهرت بأن الصراع اإلسرائيلي من وجهة النظر - صورة اآلخر يف الكتب، وركزت على الصراع العريب
هو ضد الفكر الصهيوين وليس ضد اليهودية كديانة، وكشفت الدراسة أيضاً أن كتب التاريخ املدرسية حاولت تقدمي 
مضامني علمية ذات جودة عالية للطالب الفلسطيين، ولكن هذه املضامني تناسب يف أغلب الفصول خنبة الطالب 

املستوى التحصيلي والعلمي العايل، وأا متركز عملية التعليم عند املعلم وليس عند األقوياء يف احلفظ والتذكر و
  . الطالب

 

                                                        
 .2010 .دار الشروق للنشر والتوزيع: رام اهللا. 1ط. الذات واآلخر يف املناهج املدرسية.. اإلصالح التربوي يف الشرق األوسط . مسرية عليان 47
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بشكل أساسي إىل تقدمي قراءات نقدية يف مناهج العلوم  48"إشكاالت اهلوية واملواطنة: املنهاج الفلسطيين"وهدف 
وتركزت . ناهج يف وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةاالجتماعية والتربية الوطنية واللغات واألديان اليت أجنزها مركز امل

لفلسطينيتني يف إطار التربية على ثقافة بلورة مفهومي احلبكة التارخيية ل حماوره حول املناهج الفلسطينية ودورها يف
ستعمارية املواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل تأثر أطراف املؤسسة التربوية الفلسطينية كافة باحلالة اال

وبين املؤمتر على أربعة حماور، فتناول احملور األول السياسات التربوية املقارنة، الذي اشتمل على مداخالت . اإلسرائيلية
فكرية مفتاحية تناولت دور املناهج الوطنية يف اإلسهام حبالة وعي مجاعية حول مفهومي اهلوية واملواطنة ضمن شرط 

خالت هذا احملور على مفاهيم التربية والسلطة، وسياسات التأديب واإلكراه، ومت التركيز يف مدا. استعماري
امتثال يف سياقات حضارية خمتلفة، مركزاً على خصوصية احلالة الفلسطينية يف املناهج -وممارسات املقاومة والال

  .وقراءات متباينة هلا
 

الت تقييمية للمناهج الفلسطينية يف مباحث السياسات والفحوى، مداخ-املنهاج الفلسطيين: احملور الثاينوتضمن 
، والتربية الوطنية واألديان، واللغات، ومقاربة )التاريخ واجلغرافيا والتربية املدنية والقضايا املعاصرة(العلوم االجتماعية 

  .ريةمضموا إىل الرؤيا الفلسطينية فيما يتعلق باهلوية واملواطنة مقارنة بتجارب عاملية مرت حباالت استعما
مبادرات تطبيقية، جتارب تطبيقية يف تصميم مواد تعليمية ومناهج رديفة من قبل -املنهاج الرديف: وقدم احملور الثالث

تربويني أفراد، أو مؤسسات أهلية تم بالشأن التربوي، وذلك بغرض نقاشها، ومقارنتها باملناهج الرمسية، وإمكانيات 
  .املنهاج الرمسي وإدخاله إىل فضاء التنوع تعميمها أو تعميم آليات إنتاجها لردف

 
التربية واحلداثة، مداخالت تبحث يف تأثر املؤسسة التربوية مبشروع احلداثة املمركزة أوروبياً، : وتضمن احملور األخري

 تنتهجها وما كان له أثر يف بلورة بيئات اجتماعية وسياسية حتكمها ثنائية الكره والتسامح تبعاً للسياسات التربوية اليت
وتناولت أيضاً بعض املداخالت تربية املؤسسة ومؤسسة التربية يف املدرسة . الفواعل األقوى يف معادلة السلطة

  .واجلامعة
 

موضوع التربية من  49"التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة.. متكني األجيال الفلسطينية "فيما تناولت دراسة 
ث الثقافة ونقل املعارف واملهارات عرب األجيال، دف متكينها، وذلك من منظوره التنموي الواسع الذي يتضمن توار

وهدف  .خالل التعليم اتمعي بشقيه النظامي وغري النظامي، مع التأكيد على العالقة التفاعلية والتكاملية فيما بينهما
وثقافية يف بعض ااالت  هذه الدراسة فحص مدى استجابة التعليم الفلسطيين إنتاج إنسان ميتلك خربات معرفية

احملددة، مع ضرورة احلفاظ على الوجود الفلسطيين وصموده على أرضه، واليت تتعزز باحلفاظ على اهلوية الثقافية 
وكذلك هدفت الدراسة إلخضاع جتربة التعليم . واملسامهة يف إنتاج املعرفة عوضاً عن االستمرار باستهالكها

                                                        
 .2008 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. إشكاالت اهلوية واملواطنة: املنهاج الفلسطيين. الشيخ عبد الرحيم 48
 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة.. متكني األجيال الفلسطينية . تفيدة جرباوي وخليل خنلة 49

2008. 
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مدى استجابتها لترسيخ وتعميق اهلوية الوطنية واالنتماء القومي، ومن أجل تطوير الفلسطينية للتحليل من أجل فحص 
  .الفكر التحليلي والناقد، وإنتاج املعرفة

 
إىل استكشاف وعي خرباء ومعلمي وطالب اللغة اإلجنليزية، يف السياق  50يف دراستهارجاء الربغوثي وهدفت 

ها عليهم عوملة اللغة اإلجنليزية، وعالقتها بلغتهم األوىل وثقافتهم التربوي الفلسطيين التحديات احلقيقية اليت تفرض
باإلضافة إىل كشفها وبشكل نقدي، عن طبيعة احملتوى الثقايف املوجود يف منهاج اللغة اإلجنليزية،  .الوطنية والقومية

بأن تعليم اللغة اإلجنليزية  جتادل الربغوثي يف دراستها هذه. كما يدركه ويعيه خرباء ومعلمي وطالب اللغة اإلجنليزية
يف السياق التربوي الفلسطيين، مل يبدأ كضرورة وحاجة تربوية فقط، بل كهيمنة لغوية فرضتها ثقافة االستعمار، 

  .وعززا متطلبات العوملة الثقافية واالقتصادية
 

لظاهرة عوملة اللغة اإلجنليزية،  توصلت الربغوثي يف دراستها إىل جمموعة من النتائج، من ضمنها، أن هناك فهماً خمتلطاً
كذلك بينت الدراسة أن هيمنة اللغة اإلجنليزية، يف السياق التربوي . وتأثريها على اللغة والثقافة األوىل للمتعلمني

الفلسطيين، مت تعزيزها من خالل االحتالل املتواصل واملتعاقب لفلسطني، ومن خالل الدور الرمسي للمؤسسة التعليمية 
. نية، باإلضافة إىل مؤسسات حملية أخرى، مثل اجلامعات، واملدارس اخلاصة، واملنظمات غري احلكوميةالفلسطي

. وضحت الدراسة أيضاَ، أثر اهليمنة الثقافية، وعالقتها بارتباط منهاج اللغة اإلجنليزية وية املتعلمني الثقافية والوطنيةو
ن أن اللغة اإلجنليزية وصفها املشاركون باللغة اجلذابة ولغة العلوم من جهة أخرى، بينت نتائج الدراسة بأنه وبالرغم م

املتطورة، إال أن ضعف وجني اللغة والثقافة العربية، فُهمت كنتائج مباشرة هليمنة اللغة اإلجنليزية يف السياق 
ليزية يف السياق التربوي هذه الدراسة عكست بعض األبعاد االجتماعية والثقافية هليمنة وعوملة اللغة اإلجن .الفلسطيين
  .الفلسطيين

 
  الدراسات املرتبطة باملنهاج اإلسرائيلي: ثانياً

حماولة نقدية ومشولية  51"تعليم الفلسطيين يف إسرائيل بني الضبط وثقافة الصمت"يعرض ماجد احلاج يف دراسته 
ذي حتول إىل أقلية قسرية يف دولة لفهم الدور الذي ميثله التعليم الرمسي لدى اتمع الفلسطيين يف إسرائيل، ال

هل يشكل التعليم آلية للتغيري االجتماعي بالنسبة إىل األقلية، : والسؤال املركزي الذي تناولته الدراسة هو. إثنوقراطية
أم أنه على العكس آلية للضبط االجتماعي والسياسي تستخدمها اموعة املهيمنة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال رصد 

تعليم لدى الفلسطينيني على مدى قرن واحد، أي من العهد العثماين إىل العهد اإلسرائيلي مروراً باالنتداب الباحث ال
  . الربيطاين

وكان من نتائج الدراسة التناقضات حول دور التعليم الرمسي، ففي حني نظر إليه الفلسطينيون كمصدر للتنمية 
لية سيطرة اجتماعية، وبالتايل سلب وطنية العرب املقيمني يف االجتماعية والسياسية، استخدمه النظام املهيمن آ

                                                        
 GLOBAL ENGLISH HEGEMONY AND THE QUESTION OF   CULTURE IN THE.رجاء الربغوثي 50

PALESTENIAN EDUCATIONAL CONTEXT. )2008، جامعة بريزيت، رام اهللا، )رسالة ماجستري غري منشورة.    
 .2006يناير /كانون الثاين .مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت .تعليم الفلسطيين يف إسرائيل بني الضبط وثقافة الصمت. ماجد احلاج 51
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فلسطني وإسرائيل الحقاً، وحرمام من أي سيطرة على مضامني نظامهم التعليمي، وبذلك مت تفريغ التعليم الفلسطيين 
عي اجتماعي بديل من مضامينه القومية، بل مت استخدام النظام التعليمي وسيلة لتشريع عقائد اموعة املهيمنة وخلق و

  .ال يتوافق واإلرث الثقايف الوطين للفلسطينيني
 

 بينت ،52"اإلسرائيلية التعليم ومناهج األدب يف العرب" كتاب مجعها الباحثني من لعدد مقاالت عدة خالل ومن
 الرقي إىل دف اأ ويزعمون يدعون من مع املتنافية العريب التعليم جتاه اإلسرائيلية املعارف وزارة سياسة الدراسة هذه

 اإلسرائيلية، املطامع ألسنة تتجاذبه واقع إسرائيل، يف العريب التعليم فواقع بصلة، للتعليم متت ال فهي العريب، بالتعليم
 التعليمية، الساعات عدد يف أم املنهاج، أم املعارف، وزارة سواء العريب، ينشدها ضالة إىل التعليم بتحويل تقضي اليت
  . املادية داملوار يف أم
 

 احلكومة يف املسؤولني ممارسات إىل باإلضافة الفلسطينيني، العرب غياب ظل يف تصاغ العريب التعليم أهداف ولكون
  .واألقليات األصليني للطالب منفر تعليم توفري ذلك عن نتج التربوية؛ وسياسام

 من اهلدف إن" إسرائيل، لدولة التعليمي القانون إىل باالستناد وصهينتها التربوية العملية ويد تأكيد ذلك إىل يضاف
 للدولة والوالء الوطن حمبة وعلى العلم، ومنجزات اليهودية الثقافة أسس على التربوية األسس إرساء هو الرمسي التعليم

  ".اليهودي وللشعب
 

 واملنعزلون اهلمجيون فوناملتخل الفقراء أم العربي األدب فصورهم العربي، األدب يف العريب صورة الدراسة وبينت
 الذي وحقهم أرضهم هي اليت امليعاد أرض على وختلف؛ ظالم يف يعيشون احلضارة، عن واملنقطعون العامل، عن

 ظلم من وخيرجهم املر، الواقع هذا من سيخلصهم الذي املخلص ينتظرون الذين البؤساء هم والعرب منهم، اغتصب
 اإلنسانية باحلركة وتصويرها الصهيونية للحركة الترويج مقابل. وتنويرهم يهودال عدالة إىل واإلجنليز، األتراك وجور

  . والتخلف والتأخر العبودية من املخلص فهي التنويرية،
 

حاول الباحث خالد أبو عصبة الوقوف على حمطات عديدة متعلقة باجلهاز  53،"جهاز التعليم يف إسرائيل"ويف كتابه 
فبني أن التعليم العربي بدأ قبل قيام دولة . أهم جماالت اتمع اإلسرائيلي بعد اال األمينالتربوي والتعليمي، باعتباره 

وقد عاجل الباحث بإسهاب من خالل ستة فصول اخليارات التربوية ومرجعياا وجتلياا، وما واكبها من . إسرائيل
ل يف اجلو التعليمي من خالل شعار إحياء جدل واستقطاب، وما أسفرت عنه من نتائج، فيربز الباحث كيفية التواص

، الوقوف "جهاز التعليم العريب يف إسرائيل"وقد حاول الباحث ومن خالل الفصل املوسوم بـ . وضة اللغة العربية
وحاول رصد وتشخيص . على البيئة السياسية واالجتماعية اليت يعمل يف كنفها جهاز التعليم العريب يف إسرائيل

وقد أكد الباحث أن إسرائيل تعمل على توسيع فجوات الالمساواة بني . ات اليت تعيق تطور هذا اجلهازالعوامل والعقب

                                                        
 .2006نيسان  25 .مركز الدراسات املعاصرة: أم الفحم .العرب يف األدب ومناهج التعليم اإلسرائيلية. سعد إمساعيل أبو 52
 .2006حزيران  .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية: رام اهللا .البنية، املضامني، التيارات، وأساليب العمل.. جهاز التعليم يف إسرائيل . خالد أبو عصبة 53
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املركز والضاحية، وبني األغنياء والفقراء، وبني العرب واليهود من خالل جهاز التعليم والتربية، الذي كان من 
وقد أكد الباحث أن غياب املساواة . لة الواحدةاملفترض أن يقوم على تقليص الفجوات بني أفراد اموعات يف الدو

 يف االستثمار، وعدم املساواة يف التعامل واالهتمام، وكذلك عدم إشراك العرب يف وضع املناهج؛ أدى إىل تدين النتائج 
  .ومستوى التحصيل التعليمي وبالتايل عدم شعور اجلمهور العريب بالرضا، وشعورهم بالغربة إزاء اجلهاز التعليمي

 
وحبسب أبو عصبة فإن املواطنني العرب مل يعترف م كأقلية قومية منذ قيام دولة إسرائيل، بل وضعت السياسة 

مل . التربوية على إضعاف، وكبت وميش اهلوية الفلسطينية لدى الطلبة العرب وتتجاهل خصوصيتهم القومية والدينية
التركيز والتأكيد على اهلوية القومية للطالب الفلسطيين، بل إىل ، يهدف جهاز التعليم العريب املسيطر عليه إسرائيلياً

  . عمل على التركيز على مضامني قومية يهودية، والتنكر للهوية الفلسطينية
 

-1948الصراع العريب اإلسرائيلي يف كتب التاريخ املدرسية اإلسرائيلية "وتناول إيلي بوديه يف دراسته 
يف جهاز التعليم العربي منذ إنشاء ) التربية املدنية أو كتب املوطن(وكتب املدنيات كتب التاريخ املدرسية  54"2000

: وقد ميز بوديه بني ثالثة مراحل يف قضية تقييم جهاز التعليم حيال الصراع. 2000حىت العام  1948إسرائيل عام 
، )انينات القرن العشرينمنتصف مث-1967(، والثانية، مرحلة املراهقة )1967-1920(األوىل، مرحلة الطفولة 
، الذي عقبته تغيريات سياسية عميقة انعكست )2000منذ منتصف الثمانينات حىت العام (واألخرية، مرحلة البلوغ 

مرحلة (وادعى الباحث أن صورة العريب يف املرحلة األخرية . سلباً على مضامني املناهج وأولوياا بشكل كبري
ليه يف املرحلتني األوىل والثانية؛ إذ بدأ التطرق ملوضوعات أكثر سياسية تتناول ليست عدائية، كما كانت ع) النضوج

  .الصراع بنظرة خمتلفة وأكثر واقعية للطالب، وبدأت يف هذه املرحلة تذكر فلسطني وليس العرب
 

تعليم العريب يف وقفة مع التربية وال"وعن تاريخ مسار جهاز التربية والتعليم لدى األقلية العربية مت سرده من خالل 
، هذه الدراسة تعترب توثيقية تارخيية شاهدة على الدور الذي قام به جهاز التعليم العريب بعد قيام دولة  55"إسرائيل

من خالل هذه الدراسة انتقد الباحث السياسة املسيئة للطلبة يف منوهم  .2005حىت العام  1949إسرائيل من عام 
ل ذلك االنتقاد يؤيد هذه السياسة إذا سارت باالجتاه السليم حنو النمو القومي الوطين واالجتماعي والعلمي، مقاب

رغم كل اجلهود اليت بذهلا املربون يف إيصال أكرب عدد ممكن من الطلبة إىل يؤكد الباحث أنه و .لألجيال القادمة
ع أكثر فأكثر؛ وذلك لعدة عوامل مقاعد الدراسة العليا إال أن اهلوة بني جهازي التعليم العريب والعربي آخذة بالتوس

تعد هذه التجربة والشهادة والوثيقة التارخيية  .متعلقة مبكانة املواطنني العرب يف البالد من منظور السلطة املركزية
مدعومة بالنظرية التربوية والفكرية، وقد أبرزت هذه الوثيقة التارخيية الرؤيا الشمولية يف طرح املواضيع التربوية 

                                                        
 .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية: رام اهللا. وليد أبو بكر: ترمجة .2000-1948الصراع العريب اإلسرائيلي يف كتب التاريخ املدرسية . ديهإيلي بو 54

  .2006آب 
  .2006 ..ض.دار األماين للطباعة والنشر م: عرعرة. 1ط .وقفة مع التربية والتعليم العريب يف إسرائيل. وجيه حممد عيسى كبها 55
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لقد تناول الكاتب بشكل موضوعي وموسع، السياسة التربوية والتعليمية يف فترة  .ية اليت مت تداوهلا يف الدراسةوالتعليم
  .56احلكم العسكري الذي فرض على األقلية العربية الفلسطينية منذ قيام دولة إسرائيل وحىت منتصف الستينات

 
إنه توصل إىل أن األقلية العربية تعيش يف صراع ف Arab education in Israel" "57وحسب سامي مرعي يف دراسته

لتشكيل هويتها، فهم عرب يف قوميتهم وإسرائيليون يف مواطنتهم، وقد قام الباحث يف هذه الدراسة بتحديد 
املسوغات النظرية والسياق العام جلهاز التعليم العريب يف إسرائيل من خالل تقدميه خللفية سياسية واجتماعية وثقافية 

العريب واليهودي يف  ية لتشكيل جهاز التعليم العريب، ومن خالل حتليل إحصائي، وضح اهلوة بني جهازي التعليموتارخي
 .حتليله للعالقة بني املدرسة واتمع، مبيناً دور األكثرية يف التأثري على جهاز التعليم ىلإ إضافةًإسرائيل، 

  
كانت موجودة، ومن يصممها؟ وملصلحة من؟ وما الفرق بينها  ويتساءل الباحث عن أهداف جهاز التعليم العريب إذا

وبني جهاز التعليم اليهودي؟ وناقش أيضاً سياسات التعليم العريب، وتوجه إدارته، مستنتجاً أن السياق التربوي هو 
ك قدم امتداد للسياسات الكولونيالية، وبني تأثري األيديولوجيات يف صناعة األهداف والسياسات التربوية، وكذل

 .البدائل للتغيري اإلجيايب جلهاز التعليم العريب
  

وناقش أيضاً املناهج ومضموا، ومضمون جهاز التعليم العريب، واستنتج أن هذه املضامني واملناهج امتداد للفكر 
درسة من األصيل، الذي حيصل عليه الطالب خارج امل –السياسي يف الدولة، وبالتايل تعارضها مع التعليم غري املنهجي 

اتمع، ويعمل على تعميق اهلوية الوطنية والقومية، ليعيش الطالب العريب حالة من الصراع واالنفصال يف مسريته 
التربوية، وبذلك يفقد النص املدرسي صداه ووقعه لدى الطالب، النص الذي يعكس ويشكل ارتداداً لتهويد مناهج 

  .األصيلالتعليم العريب وإفراغها من مضموا العريب 
 

الحظ الباحث التمييز الذي مارسته الدولة بني العرب واليهود، فكان  58"تعليم العرب يف إسرائيل"ويف دراسته 
املشرف على النظام التعليمي العريب شخص يهودي، ونتيجة لذلك فقد حرم العرب من العديد من أنواع التعليم 

وبذلك كان هناك نظامني تعليميني خمتلفني متام . يف مستوى التعليمواخلدمات التعليمية املختلفة مما أدى إىل االخنفاض 
وبعد دراسة حتليلية للكتب اليت تدرس للطلبة العرب يف . االختالف، نظام ألقلية خادمة، ونظام آخر ألكثرية خمدومة

باع سياسة التجهيل الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وهي كتب املطالعة واالجتماعيات والدين، الحظ الباحث ات
  .جتاه األمة العربية واإلسالمية، مقابل تقدمي معلومات مضخمة عن اليهود وإسرائيل والعامل الغريب

 
أما املعلومات القليلة عن األمة العربية واإلسالمية اليت تقدمها الكتب، كانت تركز على إبراز املساوئ والتغاضي عن 

على عكس املعلومات اليت قدمت عن اليهود والغربيني حيث ركزت  .احلسنات، وتفسر احلسنات وكأا مساوئ
                                                        

  .اجلهاز إىل يومنا هذا تعترب فترة احلكم العسكري أساسية يف توجيه سياسة وأيديولوجية جهاز التعليم العريب، حيث أن آثار ومسات تلك الفترة ما زالت فاعلة يف 56
57 Mari', Sami Khalil. (1978). Arab education in Israel. New York: Syracuse University Press. 
 .1973يونيو /حزيران .مركز األحباث.. منظمة التحرير الفلسطينية : بريوت .تعليم العرب يف إسرائيل. بد اهللا سريةصاحل ع 58
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وصورت هذه الكتب الدول املؤيدة إلسرائيل بصورة متقدمة مقابل وصفها . على إبراز احملاسن والتغاضي عن املساوئ
لطالب العريب وبذلك ترمي السياسة التعليمية اإلسرائيلية ذه الصورة إىل إشباع ا. الدول املؤيدة للعرب باملتخلفة

باجتاهات الود واإلعجاب حنو اليهود ودولة إسرائيل، واجتاهات االحتقار وعدم الثقة باألمة العربية والرضا باملقسوم 
وبذلك تنتج جيالً ذليالً خيدم السياسة الصهيونية . وعدم الطموح باملراكز العالية واالجتاه حنو أعمال اخلدمة البسيطة

  .دون إبداء معارضة
 
  الدراسات املرتبطة باهلوية الوطنية الفلسطينية وفلسطينيي الداخل: اًثالث

جمموعة مقاالت ودراسات مت رصد العالقة اجلدلية بني ثالث  59"دراسات يف الثقافة والتراث واهلوية"اشتمل كتاب 
كن تناول أحد هذه ظواهر إنسانية متداخلة ال ميكن الفصل بينها إال حتليلياً ولغرض الدراسة والتنظري، وأنه ال مي

املواضيع دون التطرق إىل املوضوعني اآلخرين، واعتربت هذه املواضيع املختلفة ثالثة نظم جتريدية للواقع اإلنساين 
  .نفسه

 
واعترب الباحث أن الثقافة هي األساس، فالثقافة هي اليت متيز اإلنسان عن بقية الكائنات احلية، وهي يف الوقت نفسه 

مث يأيت التراث . يت حتتوي يف داخلها على كل جوانب وعناصر وجماالت الواقع اإلنساين املعاشاحللقة األوسع ال
كعنصر مالزم للثقافة ينتجها وينتج عنها، وهو ذاك العنصر الذي يعطي للثقافة جتسيداً وفاعلية من جهة، وثباتاً 

التراث ميكن فهم اهلوية، فاهلوية هي وعلى هذا األساس من فهم الثقافة و. واستمرارية عرب الزمن من جهة أخرى
من خالل انتمائه إىل الوحدات املختلفة اليت تكون املبىن االجتماعي ) وتعريف اآلخرين له(تعريف اإلنسان لذاته 

للمجتمع الذي هو عضو فيه، يف حني أن الثقافة هي اليت حتدد املبىن االجتماعي مبختلف وحداته ومستوياته، وهي اليت 
أما التراث فهو جممل الرموز اليت . األفراد يف شبكة العالقات االجتماعية اليت تكون نظامه االجتماعي حتدد مواقع

وذا املعىن . اهلوية ومتثلها وجتسدها وتعرب عنها، وهذه الرموز تستمد معانيها وشحناا العاطفية من الثقافة" حتمل"
د من الثقافة أشكاله ومعانيه، فتستمد اهلوية منه حدودها فإن التراث يتوسط ما بني الثقافة واهلوية، فهو يستم

  .ومضامينها
  

أهم قضايا اتمع العريب الفلسطيين؛ ليس باعتبارها  60"سياقات وحتديات.. اللغة العربية يف إسرائيل "تناول مؤلف 
باحث اللغة العربية يف وقد تناول ال . لغته األم فحسب، بل كوا أحد أهم املركبات يف هويته القومية والثقافية

إسرائيل من باب علم اللغة االجتماعي، ساعياً إىل إلقاء الضوء مبنهجية ومشولية على الواقع اللغوي لدى األقلية العربية، 
وصوالً إىل سياسات لغوية حتفظ وتعزز وتطور اللغة العربية يف ظل التحديات الداخلية، ويف ظل اإلسقاطات الثقافية 

  .للعوملة

                                                        
 .2011 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا .دراسات يف الثقافة والتراث واهلوية. شريف كناعنة 59
 .2010 .املركز العريب للحقوق والدراسات-دراسات: الناصرة .سياقات وحتديات..  اللغة العربية يف إسرائيل. حممد أمارة 60
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اإلسرائيلي - هذه الدراسة لتلقي الضوء على واقع اللغة والعربية وحتدياا يف إسرائيل يف ظل الصراع العريبجاءت 
الفلسطيين يف البالد، من ناحية اهلوية  -وفحص وضعية اللغة العربية بعد قيام إسرائيل لسرب عالقتها بالوجود العريب

وقد ألقى الباحث الضوء  .ئيل تواجه حتديات كبرية وعراقيل مجةفاللغة العربية يف إسرا. الفردية واهلوية اجلماعية
مبنهجية على جوانب خمتلفة هلذه الظاهرة، للوصول إىل سياسة لغوية أكثر وعيا وقابلة للتطبيق، وذلك من أجل احلفاظ 

من تأثري اللغة العربية  أو رمبا. لغة أم ولغة اهلوية والثقافة، ولغة احلفاظ على اجلماعة من االنصهاروا على العربية ك
حبث هذه الدراسة ماهية العالقة بني اللغة واهلوية يف  ىلإ إضافةً .املهيمنة على كثري من جماالت حياة األقلية الفلسطينية

فقد شكلت مسامهة جدية إلعادة اللغة العربية إىل مكانتها وتعزيز هوية أبنائها يف ظل حتديات . حاالت صراعية
  .الثقافية يف زمن العوملة الصراع والتحديات

  
كيف : مت اإلجابة عن السؤال اآليت 61"اهلوية الفلسطينية إىل أين؟"ومن خالل جمموعة حبوث حول اهلوية الفلسطينية 

هم على أرضهم؟ ومن خالل تلك البحوث مت رصد كل ئيتمكن الفلسطينيون من محاية هويتهم وتارخيهم وبقا
  . و تشكل ديداً للهوية الفلسطينيةاملخططات اليت من شأا أن تؤثر أ

  
، ويتعرض 1948أوضاع عرب فلسطني احملتلة عام  62"رؤية من الداخل.. العرب يف إسرائيل "يعاجل مؤلَّف و

الكاتب للعالقة بني اهلوية واملواطنة، فيطرح مشروعاً سياسياً ذا جوانب ثقافية واجتماعية ونفسية واقتصادية حلل 
يتلخص يف مطلب املساواة الكاملة، واعتبار الفلسطينيني متمتعني حبقوق  1948ني احملتلة عام معاناة العرب يف فلسط

وحيلل وينتقد الباحث سياسة التمييز اإلسرائيلي، من حيث اخللفية واآلثار االقتصادية، ويدرس إشكالية  .قومية مجاعية
لبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية واحلقوقية، موضوعية نامجة عن ا" أسرلة"متحدثاً عن عملية " الدولة اليهودية"

ثقافية تؤدي إىل تشويه الثقافة العربية، كما يتجلى يف حتويل االندماج إىل مطلب، " أسرلة"وأن هذه العملية تولد 
  .وذلك على هامش دولة تعرف نفسها كدولة يهودية، وال تقبل بدولة مواطنة اندماجية

  
، إىل فحص 63"التوجهات السياسية يف قرية مقسومة"دراستها امليدانية املعنونة بـ  فيما هدفت ماري توتري يف

العالقة اليت تطورت بني جمموعيت السكان على جهيت اخلط األخضر يف قرية برطعة املقسومة، والتوجه السياسي 
ئ بتقارير كالمية عن هوية باإلضافة إىل ذلك هدفت الدراسة إىل تزويد القار. الثقايف لكل واحدة منهما-واالجتماعي

وقد استنتجت الباحثة حمافظة فلسطينيي برطعة  .وواقع الفلسطينيني يف إسرائيل مقابل الفلسطينيني يف املناطق احملتلة
اللغوية التقليدية، وكذلك حمافظتهم على طابعهم العريب اخلالص، وكون  –الثقافية  –الشرقية على األمناط االجتماعية 

مقابل ذلك كان من نتائج . أكثر تطوراً؛ بسبب قرم من العامل العريب، وسياسة األردن الدمج الثقايفوعيهم القومي 
عزل فلسطينيي الداخل عن العامل العريب وعن أشقائهم يف الضفة الغربية أن تأثروا بنمط حياة اتمع اليهودي بفعل 

ة واللغة العربية، وكانوا يرون أنفسهم عصريني ومنفتحني االحتكاك م وليس دجمهم؛ وبذلك تبنوا الثقافة اإلسرائيلي
                                                        

 .2009 .مركز دراسات التراث واتمع الفلسطيين، مجعية إنعاش األسرة: البرية .اهلوية الفلسطينية إىل أين؟. شريف كناعنة 61
 .2008 .ات الوحدة العربيةمركز دراس: بريوت .رؤية من الداخل.. العرب يف إسرائيل . عزمي بشارة 62
 .1999 .مركز اجلليل لألحباث: حيفا .برطعة الشرقية/حال برطعة الغربية.. التوجهات السياسية يف قرية مقسومة . ماري توتري 63
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أكثر، وهذه التجزئة السياسية أدت إىل تغيريات مؤسساتية واقتصادية وسكانية واجتماعية لكال اجلانبني، فأصبحا 
عاملينن منفصلي.  

  
، وحتول االشتياق يف 1967حرب ؛ نتيجة وتشري الباحثة يف دراستها إىل جتدد العالقات مع األقارب بني شقي القرية

سنوات الفصل إىل عداوة وغربة ورفض كل شق اآلخر؛ بسبب الفوارق الثقافية الكبرية اليت تعززت بفعل الفروق 
  .السياسية واإلدارية، وازدياد الوعي الوطين يف الشق الشرقي، مقابل تعزيز األسرلة يف الشق الغريب
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 برطعة القرية املشطورة: الفصل الثاين
  

م، مع تركيز خاص 1840ا يف العام يتناول هذا الفصل تقدمياً عاماً للسياق التارخيي والتربوي لقرية برطعة منذ نشأ
لى أهم املآسي اليت على احملطات الرئيسة اليت أسهمت يف تقسيم القرية، ومنح شطرها لليهود هبة، ومن مث الوقوف ع

الذي عزل شطري القرية عن بقية العنصري صل  التحدث عن جدار الفىلإإضافة أذاقت شطريها املر جراء التقسيم، 
 .ية، بل وجعل قسمها الشرقي أشبه بسجن أو معزل أو حىت جيتومدن وقرى الضفة الغرب

  
 املوقع واحلدود  2.1

قرية فلسطينية تقع إىل الشمال الغريب من مدينة جنني، وهي قرية تعد من قرى املثلث، وتبعد عن البحر هي   برطعة
منها، أما عن مدينة جنني فتبعد كيلو متراً  6وتقع للشمال من يعبد وعلى مسرية . املتوسط مخسة عشر كيلو متراً

حيدها من اجلهة اجلنوبية بلدة قفني وظهر العبد، ومن اجلهة الشمالية قرييت عارة وعرعرة، ومن اجلهة . ثالثني كيلو متراً
الذي  65وتبعد القرية سفراً يف السيارة عن شارع  64.الشرقية بلدة يعبد وزبدة، ومن اجلهة الغربية قرية أم القطف

  65 .الشوارع ازدحاماً يف إسرائيل، أقل من مخس دقائق يعد أكثر
  

نشأت القرية فوق رقعة منبسطة من أراضي سهل مرج ابن عامر اجلنوبية الغربية ااورة ألراضي السهل الساحلي، 
 ومير وادي املاء بوسط القرية، وتوجد عني برطعة الغزيرة يف وادي املاء،. م عن مستوى سطح البحر200وترتفع حنو 

وهذا املوقع أعطى القرية أمهية إستراتيجية، فهي تقع على منخفض واسع حتيط ذا املنخفض  66شرقي البلدة،
  67.السالسل اجلبلية والوديان

  
  اهلجرة من يعبد إىل برطعة  2.2

بدأت هجرة الكبها من بلدة يعبد إىل الشمال الغريب من أراضي اخلطاف وتوغلت فيها، حىت استطاعت أن جتد هلا 
وباعتبار بلدة يعبد ال يوجد فيها ينابيع مائية، وتعتمد على اآلبار  68 .مستقراً ثابتاً، حيث املاء والكأل واحلياة اهلادئة

وكثرياً ما تنفذ هذه اآلبار من املياه قبل قدوم فصل الشتاء فيضطر . اليت حتفر يف األرض وجتمع ا مياه األمطار الشتوية
  69.حبثاً عن املاء من أجل سقي مواشيهم الكثري من الناس إىل التنقل

                                                        
. 1ج. بالدنا فلسطني. وانظر أيضاً مصطفى مراد الدباغ. 237: دار أسامة، ص: عمان. 1ط. 1ج. موسوعة املدن والقرى الفلسطينية. آمنة أبو حجرانظر  64
دار املأمون : بريوت، دمشق. 1ط. معجم بلدان فلسطني. وانظر أيضاً حممد حممد شراب.  213: ص. 2002. دار اهلدى للطباعة والنشر: كفر قرع. 1ق

  .21: ص. 2003 .ن.د.: م.د. القلب املشطور: برطعة. وكذلك انظر زياد حممد داود كبها. 150-149: ص. ص. 1987. للتراث
65 www.givathaviva.org.il/-BRdivide.htm BARTA'A - 20 YEAR JOURNEY" ."  
  .150-149: شراب، مصدر سبق ذكره، ص ص 66
  .21: زياد كبها، مصدر سبق ذكره، ص 67
  .145 :ص. 1996. دار املعرفة: أم الفحم. 1ط. عشرية الكبها املاضي واحلاضر. وجيه حممد عيسى كبها 68
  .145 :السابق، ص وجيه كبها، املصدر 69

http://www.givathaviva.org.il/-BRdivide.htm
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وعائلة الكبها من العائالت العريقة اليت سكنت يف بلدة يعبد ومتلك الكثري من املواشي اليت هي مصدر رزقهم، 
فاضطروا للبحث عن املاء لسقي مواشيهم، حيث وصل احلاج إبراهيم املدجل وأخوه حممد املدجل مع مواشيهما إىل 

  70فأخذت مواشيهما ترعى يف جبل اخلطاف وترد بعيداً إىل عيون األساور. يوم وسكنا فيهاموقع خربة برطعة ال
     71.غرباً، وتعود ثانية لتنام يف خربة برطعة

  
كانت األراضي اليت حتيط عني األساور قد متلكها الكبها من دار عبد اهلادي، مقابل مساعدم يف حرب الصفوف 

وبذلك أصبحت عني األساور . م1858عركة الفاصلة يف حروم مشال جنني عام ضد دار جرار، وآل طوقان بعد امل
  72.ملكاً هلم يسرحون وميرحون هم وحالهلم فيها، ويعودون يف الشتاء للسكن يف مغر وكهوف يف موقع برطعة اليوم

 على دفع م؛ حني أجرب احلكم التركي الفالحني1866بقيت هذه األراضي وعني األساور ملكاً للكبها حىت سنة 
الضرائب عن األراضي، وبذلك اضطر أكثر الفالحني إىل تسجيل أراضيهم على أمساء عائالت غنية، وهلا مكانة 

أفراد عشرية الكبها سجلوا قسماً من أراضيهم يف . مرموقة يف البالط التركي، حىت ال يتحملوا مسؤولية دفع الضرائب
زال قسم من أراضي وادي عارة ملكاً ألفراد من عشرية الكبها، منطقة وادي عارة على اسم دار عبد اهلادي وما 

  73.ويقطن قسم منهم فيها حىت اآلن
  

ومبرور الزمن اكتشف األخوان إبراهيم وحممد مدجل الدرباس النبعة صدفة عن طريق احليوانات الربية اليت كانت متأل 
للنبعة، فأحرق كل العليق الكثيف املنتشر يف املنطقة يف ذلك الوقت، فوجد آثار طني على العليق الكثيف املغطي 

يف مكاا احلايل يف منتصف القرن التاسع عشر، وبعد ذلك سكنوا يف املغارة احملاذية للنبعة،  ةاملنطقة فوجدت النبع
  74 .وبنوا بيوتاً صغرية بالقرب منها

  
ا آثار املاء والعشب األخضر؛ وهناك رواية أخرى حول اكتشاف النبع عن طريق إحدى املواشي اليت وجد على فمه

فبدأ صاحباها األخوان إبراهيم وحممد مدجل درباس البحث عن املاء حىت وجدا النبعة حتت شجريات الغار والعليق يف 
منتصف الوادي من اجلهة الشمالية الشرقية، وهلذا مسيت القرية برأس العني نسبة إىل عني املاء اليت وجدت فيها، 

واشي بتنظيفها وإحاطتها باحلجارة وسقوا مواشيهم منها بعد أن كانوا يقطعون مسافات كبرية وبعدها قام أصحاب امل
   75.لسقي مواسيهم

  
وجرى املاء إىل حوض مكشوف، وأخذ األهل املاء من احلوض، وسقوا مواشيهم .. وبنوا حول النبع جداراً وفوهة 

 وسط القرية، وصبت يف بركة، بنوها خصيصاً جلمع وبعد مدة، جروا املاء عن طريق قناة من مصدر النبع حىت. منه
                                                        

  .تقع عيون األساور على مفترق طرق اخلضرية، العفولة، باقة الغربية 70
  .145 :وجيه كبها، املصدر السابق، ص 71
  .145 :وجيه كبها، املصدر السابق، ص 72
  .146 :وجيه كبها، املصدر السابق، ص 73
  .146 :وجيه كبها، املصدر السابق، ص 74
  .25 :زياد كبها، مصدر سبق ذكره، ص 75
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وبذلك أصبحت احلارة الشمالية تسمى وادي املية، واحلارة اجلنوبية تسمى احلنانة،  76".احلناين"املياه دعيت باسم 
وبقي األمر كذلك حىت دخول اإلجنليز إىل فلسطني فسميت برطعة نسبة إىل مقام الربطعاوي ودونت يف سجالت 

  77.الدولة
  

وأخذ األهل يف واد املي، كما مسوا التجمع السكين يف البداية، ومن مث احلناين بعد بناء الربكة وسط القرية خلدمة 
اجلميع، أخذوا يعمرون األرض ويزرعوها بأشجار احلمضيات، وخاصة الترنج والزيتون واللوزيات والكرمة وأشجار 

ين والسمسم، بعد أن قسموا األرض فيما بينهم، كل حسب وزرعوا أيضاً احلنطة والقطا. الفاكهة على اختالفها
واستعمل أهايل برطعة املاء لغايات متعددة، منها ري البساتني املوجودة حتت القناة يف سفح اجلبل، . مسامهته يف الشراء

وذا 78.وري املواشي والشرب، وزرع املنحدرات بأشجار الربتقال والترنج واألشجار األخرى واخلضروات
م؛ وذلك عندما بدأت هجرة عائلة الكبها من بلدة يعبد إىل 1840جدت القرية تارخيياً يف مكاا احلايل منذ سنة توا

  79.الشمال الغريب، حىت استقرت العائلة؛ حيث املاء والكأل واألمان للمواشي واحلياة اهلادئة
  

  وصف الراف معنديل كوهني قرية برطعة  2.3
ديل كوهني لشراء مثر الترنج من بستان برطعة، الستعماله يف املواسم الدينية يف عيد م زار الراف معن1878ويف سنة 

وأتى : وقد وصف الراف معنديل كوهني الذي زار برطعة هو ومخسة من أصحابه من القدس رحلته قائالً 80.العرش
عاليم التوراة، واملشروط فيها موعد عيد العرش عند اليهود، ومبا أن اليهود يستعملون يف هذا العيد مثر الترنج حسب ت

واستأجرنا خيالً وخرجنا من القدس قاصدين يافا لكننا مل جند مثر . دون تركيبأن يكون مثراً من شجر ترنج أصلي 
الترنج األصلي فيها، فتوجهنا حنو كفر سابا فقلنسوة ومل جند ضالتنا، فاجتهنا مشاالً حىت وصلنا برطعة؛ إذ علمنا أن يف 

ترجناً أصلياً دون تركيب، ويف طريقنا إىل برطعة الحظنا أرضاً بوراً وحجارة سوداء وكأن الشمس قد هذا البستان 
ومن . ألقت أشعتها عليها واسودت من شدة احلرارة، وأشجاراً عالية خضراء ملتفة ومتشابكة مع بعضها البعض

وكدنا ال نرى الشمس من . يب اخليولالصعب السري يف املمر الضيق بني األشجار دون عرقلة أغصان األشجار لراك
وما كادت قوانا تغور وتتعب من . خالل سرينا، وقد حجبت هذه األشجار أشعة الشمس من الوصول إلينا لكثافتها

واستبشرنا  .السري املضين يف هذا الطريق حىت مسعنا فجأة خرير املياه يرتل من عل، ويسري كاألفعى يف قاع الوادي
وفجأة رأينا أنفسنا أمام بستان برطعة، ومل نشك للحظة أن ضالتنا املنشودة . الت تترنح من التعبخرياً، وخيولنا ما ز

واستقبلنا أصحاب البساتني بالتأهيل . قد وجدناها، وأن شجر الترنج واملوجود يف البستان مل تصله يد مركب
قرية رأوا يف جتمع اخليالة اخلمسة شيئاً مثرياً إال أن أبناء ال. والتسهيل والترحيب والتحيات، كما هي عادة أبناء الشرق

للتساؤل، إال أننا استطعنا إقناعهم أن نيتنا شراء مثر الترنج من بساتينهم، لكن نظرات أصحاب البستان يف هذا املكان 
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عرفهم، البعيد عن الناس واألماكن املأهولة نظرام مؤثرة جداً، وتلقي هذه النظرات اخلوف والرعب يف قلوب من ال ي
وبعد نزولنا عن اخليل لنحل ضيوفاً جتاراً عليهم، طلب الراف معنديل  .وكأم ذئاب مفترسة يف جبال وعرة املسالك

من أحدهم أن حيضر له ماء من رأس العني ليشرب هو واخليالة اخلمسة، وما كان منه إال أن أحضر املاء البارد الصايف 
لسنا حتت شجرة ظليلة ومعمرة من البطم، ملتفة األغصان واألوراق حاجبة من رأس العني وشربنا من املاء بعد أن ج

اعترض  . أشعة الشمس، وبعد استراحة قليلة بدأنا بفحص الترنج فيما إذا كان صاحلاً وحسب مواصفات التوراة
شجار الترنج غري أصحاب البستان على فعلتنا، لكننا أغريناهم بأسعار مضاعفة للترنج، وفعالً مت ذلك ووجدنا مطلبنا أ

  81.فاشترينا الترنج ووضعناه يف خروج على ظهور اخليل ودفعنا مثنه. املركبة
  

  تسمية برطعة  2.4
م من خربة برطعة، واليت حتد القرية من الناحية الشرقية، 1924عام " برطعة"وقد أخذ اإلجنليز اسم القرية القانوين 

من قمته، ويقال حسب الروايات أن شيخاً جليالً وقائداً مغواراً  على رأس جبل شاهق االرتفاع، يرى البحر املتوسط
. من رجال صالح الدين األيويب، كان يسكن قمة اجلبل، للمراقبة العسكرية واحلراسة يف طريق وادي عارة واألساور

ري السريع دعي ونتيجة للربطعة، واجل. وكان كلما رأى شيئاً مشبوهاً يركض جرياً، ويربطع مسرعاً إلخبار املسؤولني
  83.فالتسمية تعود لوجود أثر مقام الشيخ الربطعاوي شرق البلدة 82.بالربطعاوي، وحمل سكنه خربة الربطعاوي

  
نسبة إىل الوادي الذي جيري شتاء من منتصفها، " واد املية"وهلذه القرية أمساء أخرى تدل عليها، وقد ومست بـ 

نسبة إىل " احلنانة"باإلضافة لتسميتها بـ . اء املكتشفة شرقي القريةنسبة إىل عني امل" رأس العني"وكذلك مسيت بـ 
  84.كيلو متر تقريبا1.5ًبركة جتميع املاء يف منتصف القرية اليت مت نقل املاء إليها من النبعة مسافة 

  
  برطعة احلكم احمللي  2.5

وسى خلف خمتاراً هلا، وأصبح بذلك برطعة قرية رمسية، عينوا هلا الشيخ إمساعيل م 1924عندما ثبت اإلجنليز سنة 
إبراهيم املدجل من برطعة، أمحد وخلفه احلاج .. م 1940مسؤوالً عن التجمعات السكنية يف جبل اخلطاف حىت سنة 

م بدالً من أبيه، وبعد تقسيم برطعة حسب 1946وكان يقوم بالصالحيات الرمسية ابنه حمفوظ الذي أصبح خمتاراً سنة 
م، إثر احلرب العربية اإلسرائيلية، بقي حمفوظ خمتاراً على القسمني 3/4/1949عة مع األردن يوم اتفاقية رودوس املوق

م، عندما امت السلطات 1955حىت سنة " األردنية"وبرطعة الشرقية " اإلسرائيلية"يف القرية الواحدة، برطعة الغربية 
فحوكم ونفي إىل . رفضه الشهادة ضد أحد أقاربهاألردنية املختار حمفوظ يف حينه بعدم مساعدم ضد املهربني، و

وعلى إثر ذلك عينت السلطات األردنية السيد حممد إمساعيل يعقوب خمتاراً يف . الصحراء شرق عمان ملدة ستة شهور
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وهو األخ األصغر للسيد حمفوظ، ليكون خمتاراً يف برطعة ) أبو رياض(برطعة الشرقية، وعني السيد كامل احلاج أمحد 
  85.يةالغرب

  
وهنا بدأ االنقطاع الكلي بني شطري القرية الواحدة والعائلة الواحدة والبيت الواحد، حىت أن األب سكن يف القطاع 

وجتزأت األسر وتشتتت وتفرقت الروابط االجتماعية . األردين، بينما سكن االبن يف القطاع اإلسرائيلي وبالعكس
لتعيد بذلك توحيد القرية  86ما احتلت إسرائيل الضفة الغربية،م عند1967والعائلية، وبقي هذا احلال حىت سنة 

احتاللياً أي أن شطري القرية أصبحا حتت حكم إسرائيل، واليت بدورها أبقت القرية قريتني وكل شق له إدارته 
أخرى يف  اخلاصة وخمتار يف كل قسم، وأصبحت إدارة برطعة الشرقية تتبع لإلدارة املدنية شأا شأن أي مدينة أو قرية

م بعد تسلم السلطة احلكم يف الضفة الغربية، عينت جلنة من القرية إلدارة بلدة 9/1996ومنذ شهر  .الضفة الغربية
شخصاً؛ وذلك خلدمة القرية يف شىت ااالت وخاصة التطوير واالنفتاح وتنفيذ  13برطعة الشرقية مكونة من 

  87.املشاريع
  

م دون تعاون األهايل يف تشكيله حىت 1992رة الداخلية اإلسرائيلية جملساً عام أما يف برطعة الغربية فقد فرضت وزا
جملس طلعة عارة  قرى يف وادي عارة إىل جملسني، لس اإلقليمي الذي كان يشمل سبعم، إذ مت تقسيم ا1997عام 

 7000ه القرى يشمل ثالثة قرى منها برطعة وعني السهلة ومعاوية حيث يبلغ عدد سكان هذ وجملس بسمة الذي
بيت يدفعون ضريبتها للمجلس، أما يف برطعة الغربية واليت يبلغ عدد سكاا حوايل  1200نسمة وعدد البيوت 

دومن يف نطاق اخلارطة اهليكلية، أما األراضي احملتلة فتبلغ  680نسمة مقيمون على أراضي مساحتها  3000
  88.دومن 10000مساحتها حوايل 

  
انتخابات دميقراطية، ويتكون الس من عشرة أعضاء باإلضافة إىل الرئيس، ويتكون من  م جرت أول2001ويف عام 

، 2009م و2005ويف عامي  89.جلان تعىن كل واحدة منها بقطاع، وتبقى قرارات التنفيذ من صالحيات الرئيس
سهلة ومعاوية، وتعد الذي ضم القرى الثالث برطعة وعني ال" بسمة"جرت انتخابات دميقراطية يف الس املذكور 

  .هذه االنتخابات دميقراطية شكالً وعائلية مضموناً
  

م أسست وزارة احلكم احمللي اليت نظمتها السلطة الوطنية عند قدومها إىل أرض الوطن جملس برطعة 1998ويف عام 
ع اليت كانت عينتها الشرقية، وعينت االس احمللية بدل نظام املخترة الذي كان قائماً، وليحل حمل جلنة املشاري

ويتكون . 2كم3نسمة مقيمني على أرض مساحتها حوايل  4000يبلغ عدد السكان حوايل . السلطات اإلسرائيلية
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الس من تسعة أفراد مع الرئيس الذي عينته وزارة احلكم احمللي دون انتخاب، وتأسس يف خربة برطعة جملس مشتق 
ستة مع الرئيس؛ واهلدف من تأسيس جملسني حىت يتمكن كل منهما  من جملس برطعة يف العام نفسه وعدد أفراده

   90.احلصول على مشاريعه اخلاصة به
  

  برطعة خالل العهدين التركي واإلجنليزي  2.6
نشأت برطعة يف الفترة اليت كانت تعاين الدولة العثمانية من كثرة احلروب واملشاكل، التحق قسم كبري من أبناء القرية 

ضه األتراك على رلك اجليش التركي، وذلك عن طريق فرض التجنيد اإلجباري الذي كان يفواخنرطوا يف س
وبعد انتهاء احلرب زمية الدولة العثمانية على يد اإلجنليز، بدأت فلسطني متر حبقبة تارخيية جديدة  91.األهايل

رورا بالوعد املشؤوم، وشعار وبأحداث مجة عصفت بالتاريخ الفلسطيين، ليس فقط بدءاً باالنتداب الربيطاين وم
الصهيونية أرض بال شعب لشعب بال أرض، والثورات املختلفة، والنكبة والنكسة، وغريها من األحداث اهلامة اليت 

  .غريت مسار التاريخ
  

كان . م1922بيتاً، وبعض املساكن الصغرية املنتشرة يف مجيع أحناء القرية عام  19كانت قرية برطعة تتكون من 
 .لقرية عبارة عن غابات كثيفة من زرد وسنديان وغريها؛ والذي يؤدي إىل صعوبة التنقل بني البيوت يف القريةموقع ا

ومن املعارك اليت شارك فيها أفراد من برطعة ضد اإلجنليز معركة . وقد كان للقرية دور يف إيواء ومساعدة الثوار 92
ى طريق وادي عارة، بقيادة الشيخ عطية أمحد عوض م، بالقرب من الكسارة عل1936آب  20وادي السمنطار يف 

وهو من أتباع الشيخ عز الدين القسام، وتعترب هذه املعركة من املعارك العنيفة اليت خاضها العرب ضد اإلجنليز يف 
  93.ساعات 9فلسطني؛ حيث استمرت 

  
م، اليت 13/2/1939هـ املوافق 1357ذي احلجة  23، فوقعت يف )برطعة(ومعركة عني السهلة ووادي املية 

وقد كان اإلجنليز يدامهون القرى ومن ضمنها برطعة ويعتقلون 94 .استمرت من التاسعة صباحاً إىل ما بعد الغروب
، بأن السلطة الربيطانية 1938متوز  23الشباب، ويعيثون يف البيوت خراباً، ففي تقرير يفيد من طولكرم يف تاريخ 

شخصاً وسجنتهم يف سجن نور مشس دون طعام  650وعددهم ) برطعة(انة اعتقلت مجيع سكان عرعرة وقفني واحلن
الشباب يف سجن كركور للعمل يف تعبيد الطرق ورصفها وينامون  ونوكان اإلجنليز أيضاً يعتقل. أو شراب وبال فراش

   95.يف السجن املذكور دون فراش وال غطاء
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  برطعة ونكبة فلسطني  2.7
م بنكبة ال مثيل هلا يف التاريخ، جال أكثر من مليون فلسطيين من قراهم ومدم 1948بعد انتهاء حرب فلسطني عام 

م وأمواهلم إثر اازر واملذابح البشعة اليت ارتكبتها قوات االحتالل الصهيوين يف عدة قرى من خملفني وراءهم بيو
متدة من مدينة حيفا حىت منطقة وقد وصل برطعة الكثري من الالجئني من القرى والبلدان الفلسطينية امل .فلسطني

وادي عارة، وقد استقبلهم أهايل القرية وقدموا هلم املساعدات الالزمة وأسكنوهم يف بيوم وتقامسوا معهم لقمة 
فمن هؤالء الالجئني من استقر داخل القرية ومنهم من توجه إىل مدن الضفة الغربية، وبعضهم استقر داخل . العيش

   96.الدول العربية
  
ستقر الالجئون يف اجلهة اجلنوبية من القرية اليت أطلق عليها أحد الالجئني من مدينة حيفا اسم حواسة، نسبة إىل وا

اسم منطقة يف حيفا تعرف ذا االسم، فأنشأ الالجئون بيوتاً صغرية متالصقة مع بعضها إليوائهم من املطر وحر 
إىل منطقة املثلث الذي اختذ من مدرسة عرعرة مقراً له،  وكان من تداعيات النكبة وصول اجليش العراقي 97.الشمس

وقد قام اجليش العراقي بتدريب وجتنيد األهايل، للدفاع وإرجاع األرض إىل أصحاا، وإزاء هذا العمل كثفت القيادة 
يف برطعة العراقية جهودها لدفع األهايل لالنضمام إىل اجليش، وفتحت هلم مراكز للتدريب حىت يف القرى الصغرية، و

، وبدأوا بتدريب أبناء القرية على محل السالح وإرساهلم إىل )القسم الغريب(اختذ اجليش العراقي مقراً له يف املدرسة 
م أرسلت القيادة العراقية من 25/9/1948يف : ورد يف تقرير للجيش اإلسرائيلي. احلراسة يف اجلهة الغربية من القرية
عقدة لتدريب املسلحني يف قرية برطعة، وقد جنح  3ثة رشاشات برن ومدفع عيار عرعرة بقيادة مالزم عراقي مع ثال

كانوا حيرسون أطراف القرية وخربة املدورة، كان فصيل فصيلة . رجالً 35هؤالء يف تأسيس فصيلة بلغ عدد رجاهلا 
ف معاد يونس ونائب برطعة حتت قيادة خليل جاسم وكان املسؤول عنها يف القرية ممدوح احلاج سعيد يونس والعري

العريف دواس حسن ضعيف واجلندي حممد صاحل أبو عقل، يرافقهم مدرب عراقي باإلضافة إىل أبناء القرية املقيمني 
  98.حتت التدريب

  
  مواصلة التسليم والتقسيم واالنفصال: برطعة واتفاقية رودوس  2.8

احلكم األردين؛ وذلك لعدم سيطرة  بقيت برطعة كغريها من مدن وقرى املثلث حتت 1948بعد النكبة عام 
االستعمار الصهيوين عليها آنذاك، ولكن، وبعد اتفاقية رودس بني اململكة األردنية اهلامشية والكيان املستعمر املؤرخة 

، مت تسليم قرى املثلث اآلتية إىل الكيان املغتصب، وهذه القرى 27/4/1949واليت مت تنفيذها يف  3/4/1949يف 
، كفر قرع، كفر برا، جلجولية، الطرية، الطيبة، جت، باقة الغربية، ميسر، أم القطف، عني السهلة، كفر قاسم: هي

العريان، املعلقة، وادي القصب، مصمص، مشريفة، زلفة، سامل، أم الفحم، عني إبراهيم، صندلة، معاوية، عراق 
، العرايش، بري السكة، الطرية، قلنسوة، ميا، الشباب، البياضة، البيار، خربة صاحل اخلطيب، املرجة، مقيبلة، الشرايع
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والذي أصبح يعرف باسم برطعة الغربية، أما  99عارة، عرعرة، دار احلنون، ومن ضمن تلك القرى نصف قرية برطعة،
ومن اجلدير ذكره أن هناك واد يقسم . الشطر اآلخر الذي بقي حتت احلكم األردين فقد عرف باسم برطعة الشرقية

وقد وصفته اجلامعة العربية بأنه  100.مني غريب وشرقي، هو الذي أصبح حداً فاصالً بني جزئي القريةالقرية إىل قس
أعجب خط هدنة يف التاريخ؛ إذ يقسم قرية فلسطينية إىل قسمني، حيتل أحدمها العدو ويقع القسم اآلخر يف اململكة 

انفصاالً تاماً؛ حيث قام اجلنود األردنيون  وبقيت القرية مقسومة ومنفصلة عن نصفها اآلخر 101.األردنية اهلامشية
م عام النكسة؛ ليوحدها االحتالل 1967واإلسرائيليون على حد سواء مبنع التنقل احلر بني جزئي القرية، حىت عام 

، وبذلك جتددت العالقات بني الربطعتني، الشرقية والغربية، ولكن بقي كل شطر من شطري "سياسياً"اإلسرائيلي 
  . صوصياته االجتماعية والسياسية والتعليميةالقرية له خ

  
ففي املقابلة اليت أجراها فؤاد . وقعت اتفاقية رودوس بني إسرائيل واألردن، واليت مت مبوجبها تسليم قرى املثلث لليهود

ية، ومن م، الذي كان خمتاراً للقرية وقت توقيع االتفاق1993عام  )متوىف اآلن( عبد النور مع احلاج حمفوظ أبو الوليد
قال سأحكي لك حكاية مؤملة ال تزال حتز يف  :صهاينةم أن قرى املثلث سوف تسلم للالذين ذهبوا إىل القدس إلعالمه

نفسي رغم مرور أكثر من أربعني سنة عليها، وكأا حصلت البارحة، خاصة ألا من الناس الذين توقعنا أم جاءوا 
ملا وضحت النية على تسليم قرانا هذه، اليت . نا، ال أن خيتموا على ضياعناملساعدتنا، توقعنا منهم أن يكونوا جندة ل

أصبحت تدعى قرى املثلث، طلب خماتري القرى مقابلة أمحد بك اخلليل يف القدس، كنا نعرفه عندما كان حاكم صلح 
خاتري الذين حضروا كانوا من أم امل .يف حيفا، جلأ إىل امللك عبد اهللا رجالً قانونياً مطلعاً فعينه امللك حاكماً عسكرياً

إىل برطعة، اجتمع معنا  إضافةً كفر قاسم، رية،الفحم، عارة، عرعرة، كفر قرع، باقة، جت، قلنسوة، الطيبة، الط
ضابط ارتباط امسه صاحل الشرع، طلب أن يتحدث واحد منا باسم املخاتري كنا قلقني من الدعوة، ولكنا غري 

أخربنا صاحل الشرع أن قرانا ستسلم لليهود مبوجب اتفاقية رودوس،  .ن أحتدث بامسهممتأكدين، وانتخبين املخاتري أ
رغبوا يف أن نعرف باألمر قبل أن ينشر اخلرب، فردوا اخلارطة أمامنا، كانت اخلارطة باإلجنليزية وأنا أعرف بعض 

أنت يا أبا : "طيبة بين صعب قال يلخمتار . اإلجنليزية، أخذنا يف دراستها وصاحل الشرع يشرح يف اخلط اجلديد للحدود
الواقع أن مصيبته كانت : قال أبو الوليد". الوليد مصيبتك نصف مصيبتنا، نصف بلدك ستسلم، أما حنن فكل بالدنا

ال : أهون، مل يكن يعرف شيئاً عن وضع قرية مقسمة، وال أنا كنت أعرف، املهم وقفت وحتدثت أمام اجلميع وقلت
صاحل  .تسلمونا لليهود، هكذا مثل شربة املاء، يف الوقت الذي عجزوا فيه عن أخذنا بالقوة أدري بأي حق تريدون أن

هذا خارج عن أيدينا، ووفودنا يف رودوس اتفقت مع اليهود، واحلكومة صادقت على االتفاق وظيفتنا أن : الشرع قال
 إىل نقطة القيادة، أريد أن أتفاهم معك، بعد قليل اقترب مين وقال يل هامساً تعال عندي إىل رام اهللا. خنربكم مبا مت

انتبه يا خمتار، أنا : ذهب معي خمتار كفر قرع أمحد العبد اهللا، ذهبنا ملركز القيادة وكان غريب رام اهللا على تلة، قال يل
أقدم لكم نصيحة لوجه اهللا ال تقاوموا تسليمكم، ال يوجد لكم أي أمل، من يوجد له صاحب يهودي فليذهب 

عليه، ويتفاهم معه، ال تنتظروا أي مساعدة من الدول العربية، ال تنتظروا أي مساعدة منا، إن قمتم بأي شغب  للسالم
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بعد أن رجعنا إىل بالدنا، أرسل يف طليب القائد العراقي خليل جاسم إىل  .لن ينجدكم أحد، سالحكم سلموه لليهود
لتنا أوامر باالنسحاب، هذا أمر خارج عن إرادتنا، ال حول وص: مقره يف عارة، واهللا إنه كان يبكي مثل النساء، قال

أخربنا األردنيون أن الذي يرغب يف تصفية أراضيه ويريد أن يقدم إليهم فليفعل، حنن مستعدون . وال قوة إال باهللا
نعذره لو أن موالنا قاتل وهزم فإننا : تابع قائالً .الستقباله، اليهود مستعدون أن يعطوكم تعويضات حسنة عنها

عندما دخل اليهود، . ونقول معليش الدنيا غالب ومغلوب، لكن يسلمنا هكذا دون مقاومة وبالرخص هذا عتبنا عليه
عرضوا تصاريح على . كل من كان ميتلك قطعة سالح سلمها، مل يسيئوا إلينا ومل يقتلوا أحداً منا، وال نسفوا دوراً لنا

شر البلية ما يضحك، واهللا واهللا يف هذا البيت الذي أنت جالس  :الصدق الذي ق. من يرغب يف اللجوء إىل األردن
يا مجاعة عملتم لنا : فيه اآلن، اجتمع ضابطا ارتباط اثنان أردين وهو صاحل الشرع، ويهودي مل أذكر امسه، قلت هلما

املاء يف اجلهة اإلسرائيلية مشكلة كبرية، املقربة اليت ندفن فيها موتانا يف اجلهة اإلسرائيلية، والعني اليت نشرب منها 
تخلص من هذا أفضل حل أن تكون خمتاراً على القريتني، وهكذا ن: كذلك، كيف نشرب؟ وأين ندفن موتانا؟ فقاال

وحل لنا املشاكل، وامنع االعتداءات، وهكذا أصبحت خمتاراً على القريتني رغماً عين، فلنا  اإلشكال، كن خمتاراً
جب أن حيلها شخص ما، تراهم يف حالة عداء ظاهرياً ولكن احلقيقة أنه كان بينهما مصاحل مشتركة كثرية، من الوا

أنا . اتقوا مواطن الشبهات: اتفاق تفاهم كامل، وأصبحت أنا كبش الفداء، معرض لالشتباه واالام، والنيب يقول
أصبحت . عاً عشرية واحدةوقسم من أوالدي حتت احلكم األردين، وبقية األوالد حتت احلكم اإلسرائيلي، وحنن مجي

م 1955أخدم القسمني وأعطيت تفويضاً رمسياً من احلكومتني، ولكن املسألة مل تنته عند هذا احلد، يف شهر أيار سنة 
اعتقلتين إسرائيل، كان الناس إىل ذلك احلني يقدرون أن يتسللوا يف السر، لنا أقارب، وطلبوا مين يف احملكمة أن أشهد 

اإلسرائيلية بأم مهربون، قلت هلم واهللا لن يرتاح ضمريي أن أجلس يف شرفة بييت وأرى نساء  على أناس من برطعة
مل يكفين هذا، بعد أن  .حافيات، وأطفاالً عراة وأعلم أين أنا الذي جنيت على رب بيتهم ومعيلهم وأدخلته السجن

 وأتستر عليهم وأين أتقاضى أمواالً من أطلقت إسرائيل سراحي، امين متصرف نابلس احلسيين بأين أساعد املهربني
املهربني، وأقدم رشوة إىل قائم مقام جنني وإىل الشرطة، فعلى إثر هذا االام سجنت يف األردن سنتني، بعد ذلك 
: طالبت إسرائيل يب، ألين كنت أمحل جواز سفر أردين وهوية إسرائيلية فسألين قائد املقاطعة وأنا مسجون فقال يل

ال أريد أن أرجع خمتاراً عند أحد، أمضي فترة : الب فيك يا خمتار، هل ترغب يف أن نسلمك إليها؟ قلتإسرائيل تط
    102.سجين وأعود إنساناً عادياً

  
ومن املآسي اليت واجهت القرية جراء التقسيم، انقطاع الطالب يف برطعة الشرقية عن التعليم يف املدرسة؛ كون 

وبذلك أصبح الطالب يتعلمون يف املسجد، وكذلك انقطع املعلمون من الوصول  املدرسة أصبحت يف اجلهة الغربية،
وأيضاً انقطاع أهايل القسم الغريب من الصالة يف املسجد؛ بسبب وجوده يف اجلهة الشرقية، األمر الذي . إىل املدرسة

رقية؛ حيث أصبحت وكذلك مشكلة دفن املوتى يف اجلهة الش. اضطرهم إىل الصالة يف أحد البيوت ويف الساحات
أما مشكلة األراضي فهي أكربها، فاألرض املوجودة يف . ووجود عني املاء يف القسم الغريب. املقربة يف اجلهة الغربية

يف برطعة اليت وقعت حتت  ن كان يف برطعة الشرقية وله أراضالغرب صودرت وأقيمت فيها حماجر ضخمة، وم
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ومن أصبح يف برطعة اليت تقع حتت االحتالل الصهيوين، وله أرض . نياالحتالل الصهيوين أصبحت أرضه أمالك غائب
  103.يف برطعة الشرقية اليت تتبع للحكم األردين اعتربت أرضه أمالك عدو

  
وهكذا أصبحت القرية الواحدة قريتني، بل تشتت األسرة الواحدة وتشظت بفعل هذا التسليم الذي أسفر عن تقسيم 

حداً فاصالً، بني جزأي اجلسد الواحد أصبح مفعماً وحافالً باملناسبات االجتماعية من  أما الوادي الذي أصبح. القرية
أفراح وأحزان، فكانت احلفالت تقام جبانبه، وكذلك صالة اجلنازة؛ ليتمكن الطرفان من املشاركة ذه املناسبات، 

ض، وبقيت القرية على هذا احلال وأصبحت األعياد مناسبة لبكاء األهايل نظراً لعدم متكنهم من وصل بعضهم البع
  104.م، الذي كان من تبعاته توحيد القرية1967حىت اجتياح إسرائيل للضفة الغربية عام 

  
عن عرس أقيم يف برطعة، اشترك فيه السكان من اجلانبني، فقد " القرى احلدودية"وقد كتب أبراهام كوهني يف كتابه 

لوادي الفاصل، وجلس املدعوون من برطعة الشرقية على السفح كان العرس مقاماً على سفح األرض الصاعدة من ا
الغريب من الوادي؛ وإلمتام ذلك وليغض -الشرقي الصاعد من الوادي واملدعوون من برطعة الغربية على السفح-اجلنويب

م، 1972ويف العام  105.حرس احلدود البصر عن العرس واختالط أهل الفرح، فقد مت إرسال جدياً حمشياً هلم
وهي  106.مريية تعود يف ملكيتها لسكان القرية ألغراض أمنية يقضي مبصادرة أراضدرت حمكمة إسرائيلية قراراً أص

  .م2002األراضي ذاا اليت أقيم عليها اجلدار يف العام 
  

م أقيمت مستوطنة رحيان إىل الشرق من القرية وعلى جزء من أراضيها؛ حبيث صودر يف تلك 1977أما يف العام 
وبذلك أصبحت القرية  107م مستوطنة كتسري إىل الشمال من القرية،1982دومناً، كما أقيمت يف العام  260 الفترة

حماصرة من ثالث جهات، من الغرب اخلط األخضر، ومن الشرق مستوطنة رحيان، ومن الشمال مستوطنة كتسري، 
  .ومن اجلنوب جدار الفصل العنصري

  
من العام نفسه، قدمت ) مارس(آذار  12م، ففي 1956بة معركة برطعة عام ومن احلوادث املهمة يف برطعة بعد النك

دورية إسرائيلية مؤلفة من مخسة جنود الساعة الثانية عشرة ظهراً إىل القسم احملتل من القرية، واختذوا مواقعهم، مث 
ها داخل املنطقة العربية، فتحوا نريام على القرويني العرب، وعلى إحدى الدوريات األردنية اليت كانت تقوم بواجب

فأجابت الدورية باملثل واستمر تبادل إطالق النار من األسلحة اخلفيفة مدة ربع ساعة، انسحبت بعدها الدورية 
. اإلسرائيلية إىل إحدى التالل احمليطة بالقرية من اجلهة الغربية، حيث استمرت يف إطالق النار على األراضي األردنية

يزات جديدة تقدر بسرية اختذت هلا مواقع يف املرتفعات غريب القرية واالت على املواقع وما لبث أن جاءها تعز
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ولكن القوات األردنية ردت باملثل واستمر تبادل إطالق النار حىت . األردنية بقنابل املورتر ونريان الرشاشات والبنادق
وقد استشهد . ن الوصول إىل وقف إطالق النارالساعة السادسة إال عشر دقائق مساء حني استطاع املراقبون الدوليو

ويعد هذا االعتداء ضمن سلسلة اعتداءات . نتيجة هذا االعتداء امرأة عربية وجرح ثالثة من رجال احلرس الوطين
  108.أكتوبر على مصر 29إسرائيلية قبل هجوم 

  
  التعليم يف برطعة  2.9

خضوعها لنظام تعليم اإلمرباطورية العثمانية، اليت اعتمدت  خضعت فلسطني لنظام تعليم دولة االنتداب الربيطاين، بعد
كانت برطعة ضمن القرى اليت وصلها مشايخ األزهر لتعليم أبنائهم،  1913.109اللغة التركية يف التدريس حىت العام 

م، ومل يكن هلم مبىن خاص للتعليم، بل كانت شجرة اخلروب هي 1920حيث بدأ التعليم يف هذه القرية سنة 
كان الطالب جيتمعون يف وقت مبكر مع شيخهم فيقوم بتعليمهم القراءة والكتابة واحلساب والقرآن . درسة األوىلامل

عندما أقام . م1937وقد اهتم األهايل بالتعليم، وبقي التعليم بدائياً حتت شجر اخلروب حىت سنة  110.والتجويد
ربعة صفوف من األول وحىت الرابع، يف حني عينت األهايل غرفة تدريسية على حسام، ليتعلم يف هذه الغرفة أ

حكومة االنتداب مدرساً ليقوم بالتعليم الرمسي داخل الغرفة لغرض التربية والتعليم؛ وذلك بعد أن تعهد ممثل التربية 
ط مالنوالتعليم يف حكومة االنتداب بدفع أجرة املعلم الشهرية، أثناء زيارته ملختار القرية آنذاك، وظل التعليم على 

  . سنة التسليم والتقسيم 111.م1949نفسه يف غرفة واحدة ومعلم واحد حىت سنة 
  

  التعليم يف برطعة الشرقية: أوالً  2.10
األمر الذي أرغم طالب " اإلسرائيلية"م، أصبحت املدرسة ذات الغرفة الواحدة ضمن احلدود 1949بعد التقسيم سنة 

دين على ترك مقاعدهم يف املدرسة ليعودوا إىل بيوم، مما محل األهل برطعة الشرقية واليت أصبحت ضمن احلكم األر
على استئجار غرفة لتكون مركزاً لتعليم أبنائهم، وبذلك عني مكتب التربية والتعليم يف جنني التابع للقطاع األردين 

برطعة الشرقية، ومسيت  م بنيت وأسست بناية املدرسة يف مكاا احلايل جنوب قرية1953ويف عام . معلماً يف القرية
وقد زاد . م، مسيت  مدرسة برطعة االبتدائية للبنني1966م حىت سنة 1957ومن سنة . مبدرسة برطعة األمريية

دعيت املدرسة مبدرسة ) 1992-1967(ويف فترة االحتالل اإلسرائيلي . الطالب وزادت الغرف وكثر املعلمون
ومنذ سنة .  حىت الصف العاشر مث مبدرسة برطعة األساسية من األول. عبرطعة اإلعدادية للبنني من األول وحىت التاس

األوىل، أساسية من الصف : أما اآلن فيوجد مدرستني. أصبحت املدرسة ثانوية، الشتماهلا املرحلة الثانوية 1995
  . ثانوية من السابع حىت الثاين عشر: األول حىت السادس، واألخرى

  

                                                        
  .108- 107: ، ص ص2، ق3الدباغ، مصدر سبق ذكره، ج 108
 .23: ، مصدر سبق ذكره، صتفيدة جرباوي 109
 .93: ، ص صمصدر سبق ذكره. زياد كبها 110
 .157-156: مصدر سبق ذكره، ص ص. وجيه كبها 111



35 
 

م 1995/1996رطعة الشرقية غري خمتلط، غري أنه مت افتتاح مدرسة أساسية خمتلطة سنة وجدير بالذكر أن التعليم يف ب
أما مدرسة البنات يف برطعة  .أخذت بالنمو والتطور لتصل صفوفها من األول حىت العاشر 112يف خربة برطعة،

لطالبات م؛ إذ تستقبل ا1995/1996م فقد تطورت حىت أصبحت ثانوية سنة 1956الشرقية واليت تأسست سنة 
  113 .من الصف األول وحىت الثاين عشر

  
طرأت حتوالت ملموسة على مؤسسات التنشئة االجتماعية كافة، وخباصة يف حميط  1967-1948ويف الفترة ما بني 

األسرة واملدرسة والعمل واملؤسسات الثقافية واألندية واجلمعيات اخلريية واحلزبية واألطر الطالبية واالحتادات العمالية 
وقد كان هلذه املؤسسات دورها البارز يف تعزيز الثقافة واهلوية . لثقافية واحتادات املرأة واحلركات السياسية واحلزبيةوا

الفلسطينية، وتعميق االنتماء الوطين والقومي، وعملت بكثافة من أجل حترير فلسطني، وخباصة بعد قيام منظمة 
  114 .1964التحرير الفلسطينية يف العام 

  
ناهج فقد اتسمت بضعف صلتها مع الفلسفة التربوية املعلنة، واملتعلقة بتحسني النوعية وربط حاجات التعليم أما امل
تركيزها على النظرية أكثر من التطبيق، وأغفلت التكامل بني املباحث  ىلإإضافة . تمع ومراعاة الفروق الفرديةبا

ت التربوية لذكر فلسطني والفلسطينيني حىت العام وثقافياً افتقرت املناهج إىل االستراتيجيا. املختلفة
1966/1967.115  

  
، استمر النظام التعليمي األردين يف الضفة الغربية، 1967وبعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 

  116.ة املدنية الحقاًوالنظام املصري يف قطاع غزة، وأصبحت إدارة التعليم بيد اجليش اإلسرائيلي، قبل أن تديره اإلدار
وخضعت الكتب املدرسية يف ذلك الوقت للحذف والتعديل فيما يتصل باهلوية الوطنية الفلسطينية والقضية 

، يف أعقاب التوقيع 1994وقد استلمت السلطة الوطنية مجيع مؤسسات التعليم العام من إسرائيل؛ سنة . الفلسطينية
  117.ينية وإسرائيلعلى اتفاق النقل بني منظمة التحرير الفلسط

  
وقد استبدل نظام التعليم املزدوج بنظام تعليم فلسطيين على مراحل مقدماً أول مناهج فلسطينية، واستمر استخدام 

، حيث مت توحيد املناهج يف 2000الكتب املدرسية املصرية واألردنية يف املدارس الفلسطينية بشكل مؤقت حىت العام 
  118.الضفة وغزة

  
                                                        

 .165- 162: وجيه كبها، املصدر السابق، ص ص 112
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  تعليم يف برطعة الغربيةال: ثانياً  2.11
، وبذلك مت أول "اإلسرائيلية"بعد التقسيم أصبحت املدرسة اليت كان يتعلم فيها مجيع الطالب ضمن احلدود والسيطرة 

وأهم فصل بني اجلانبني الشرقي والغريب؛ إذ ليس الوادي والذي يعترب حداً طبيعياً سياسياً هو الذي جعل أبناء العائلة 
عون التواصل مع بعضهم بعضاً بشىت أضرب التواصل، بل األخطر من ذلك سيتعلم أبناء كل شطر الواحدة ال يستطي

ضمن أيديولوجية معينة وبالطريقة اليت ستفرضها دولة االحتالل يف اجلانب الغريب، وبأسلوب أردين يف اجلانب 
  . الشرقي

  
عاماً؛ سبباً يف معاناا شىت أنواع التفرقة  18مدة  يعترب خضوع األقلية العربية الفلسطينية للنظام العسكري اإلسرائيلي

وتتلخص األوضاع السياسية واالجتماعية اليت سادت يف تلك الفترة مبصادرة احلكومة . والتعسف على األصعدة كافة
حماصرة اإلسرائيلية لألراضي، ومصادرة املياه الفلسطينية، وباإلجراءات القمعية والتعسفية الظاملة ضد الفلسطينيني، و

النشطاء السياسيني منهم، وتفكيك املنظمات األهلية الفاعلة، وغرس التفرقة الطائفية واإلثنية، إضافة إىل تدخالت 
سلطات األمن اإلسرائيلية الالمتناهية يف نواحي احلياة اليومية كافة، مبا فيها، وبشكل رئيسي، نظام التعليم، ومن ذلك 

والًء لشعبهم وألمتهم، وحتريض املديرين والطلبة على اإلخبار عن زمالئهم يف رفض تعيني املعلمني الذين يظهرون 
وفوق هذا كله، وجدت تلك األقلية الفلسطينية نفسها منعزلة متاماً عن . املدرسة، وتعيني خمربين وعمالء كمعلمني

  119.بقية الشعب الفلسطيين والشعوب العربية
  

ملتابعة تعليم السكان العرب، واختذت عدة إجراءات قانونية وإدارية  ومنذ إنشاء الدولة اإلسرائيلية مت وضع خطة
لتضمن بقاء تعليم العرب الفلسطينيني حتت السيطرة اليهودية املباشرة؛ للحيلولة دون تزويدهم بتعليم علمي حديث، 

  120.األخرى من جهة، واحلد من الشعور القومي لديهم وغرس مواقف القبول بدولة إسرائيل كأمر حتمي من اجلهة
السياسي إطالقاً، بل مت النظر إليه كمشكلة جيب معاجلتها /ومل يرتكز تعليم العرب على املضمون الديين، املدين

الباقية، إىل ثالث أقليات على أساس االختالف " احمللية"ومتثلت إحدى وسائل املعاجلة بتفتيت األقلية . والسيطرة عليها
وكان هذا التركيز على اهلوية الدينية . سيحيني ومعظم املسلمني، والدروز والبدوالطائفي والنمط االجتماعي؛ أي امل

ومن خالل سعي سياسات الدولة املمنهج والدؤوب  121.يهدف إىل إضعاف اهلوية القومية الشاملة" لألقليات"
لب هذه األقلية من ، مت س)عرب فصل جمموعيت الدروز والبدو(إلضعاف األقلية األصلية الفلسطينية من خالل التفريق 

  122 .معظم حقوقها السياسية والثقافية اجلماعية واملادية
  

                                                        
 .28: جرباوي، مصدر سبق ذكره، ص 119
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فألسباب دعائية أو مراعاة للرأي العام العاملي كان ال بد من تعليم العرب، تعليماً عقيماً ذا طبيعة إستراتيجية مناسبة، 
لى لسان املسؤولني فيها عدم تستغله إسرائيل لتحصل على نتائج عكسية على شباب العرب؛ إذ تتمىن إسرائيل ع

يف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي  1963-1960فقد حتدث مستشار الشؤون العربية . وجود تعليم للعرب أصالً
فلو ظل العرب قطاع حطب . لعله من األفضل أال يكون هناك طالب عرب: "يف حماضرة له قائالً) أوري لوبراين(

   123".ك أموراً يتمناها املرء وال يستطيع نيلهاولكن هنا... لكان من السهل تدمريهم 
  

ومبا أن تعليم العرب ال بد منه فقد تعهدت إسرائيل بذلك يف كل القرى العربية، وبعد تنفيذ قانون التعليم اإللزامي يف 
، مت مجع التربعات لزيادة الغرف الصفية لتصبح مخس غرف، وأربع غرف مستأجرة، وبقيت 1953إسرائيل من سنة 

  124.تستقبل الطلبة من صف البستان وحىت التاسع 1993درسة املختلطة يف تنامي مستمر إىل أن أصبحت يف عام امل
األوىل، ابتدائية من : أما اآلن وبازدياد السكان ازداد عدد املدارس؛ إذ وصل عدد مدارس برطعة الغربية ثالث مدارس

  . التاسع، أما األخرية ثانوية من العاشر حىت الثاين عشرالصف األول حىت السادس، والثانية، إعدادية من السابع حىت
يشار إىل أن العديد من الطلبة من برطعة الشرقية يتعلمون يف مدارس برطعة الغربية، حلصول هؤالء الطلبة على اهلوية 

بية وقرى وبلدات عر 125اإلسرائيلية؛ وذلك بعد أن تزوج شباب من برطعة الشرقية من بنات من برطعة الغربية،
  .فلسطينية داخلية، فهؤالء األبناء يتبعون حسب القانون اإلسرائيلي ألمهام، ولذلك يتعلمون يف املدارس اإلسرائيلية

  
  برطعة واالنتفاضة   2.12

بعد اندالع االنتفاضة  126.م، وقد اعتقل وجرح العديد من الشبان1987-شارك سكان القرية باالنتفاضة الفلسطينية
عة الغربية، ونشاط ثوري يف برطعة الشرقية، وكثرياً ما امتد إىل أبعد من حدود القرية إىل هدوء ونضج يف برط

كما وشارك سكان القرية آالم الشعب الفلسطيين يف انتفاضة   127.أقربائهم يف برطعة الغربية محلة اهلوية اإلسرائيلية
انتهت ببناء اجلار يف  128رى حبواجز عسكرية،األقصى؛ حيث تعرضت القرية للحصار تارة بالسواتر الترابية، وتارة أخ

م، وإعطاء تصاريح جتدد باستمرار للسماح هلم بالدخول إىل أرضهم وبيوم وذلك منذ العام 2002العام 
ومل يكتف االحتالل بإلزامه سكان القرية احلصول على التصاريح، وإمنا ألزمهم بوجوب احلصول على  129.م2003

  .ريح، يتم جتديدها كل سنتنيبطاقات ممغنطة تكون مع التص
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  جدار الفصل وتوحيد القرية: برطعة  2.13
عام النكسة، وهم يتبعون سياسات مصادرة -م1967منذ أن احتل اإلسرائيليون الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

فكار األراضي حبجج أمنية، وأخرى قانونية، ومن ضمن هذه السياسات، سياسة جدار الفصل العنصري الذي مر بأ
الساسة اإلسرائيليني، ألون ورابني وانتهاًء بسياسة شارون؛ وذلك بغية قبول الفلسطينيني بسياسة األمر الواقع حبيث 

  .يقوم اجلدار ليس فقط بإقصاء وعزل الفلسطينيني، وإمنا أيضاً ليصبح اجلدار حداً سياسياً وقانونياً لدولة إسرائيل
  

م، وذلك بعد فشل قواا يف عملية السور الواقي اليت 2002ان من العام شرعت إسرائيل يف السادس عشر من حزير
شنتها على األراضي الفلسطينية، دف ضرب البنية التحتية للمقاومة اليت اخترقت العمق اإلسرائيلي مستخدمة 

العديد من  مسميات متعددة من السياج األمين إىل السور الواقي، دف تقدمي األمن ملواطنيها واالستيالء على
كم  730وامتد اجلدار على شكل سياج يلف منطقة الضفة الغربية بطول  130.األراضي مبا فيها من مصادر املياه

وبارتفاع مثانية أمتار، ماراً بالعديد من احملافظات الفلسطينية، جنني وطولكرم وقلقيلية وسلفيت والقدس وبيت حلم، 
جدار أمين على احلدود  ىلإكم، إضافة  6مناطق الضفة مسافة تزيد عن  مليار شيقل، داخالً يف 5.6بتكلفة تصل إىل 

    131.املصرية الفلسطينية مبحاذاة مدينة رفح، ليشكل شريطاً حدودياً
  

مل تكن فكرة اجلدار جديدة داخل إسرائيل، بل هي فكرة قدمية متجددة، فقد عمل االحتالل ومنذ احتالله الضفة 
صادرة وسلب األراضي الفلسطينية وجتريفها وتقطيع أشجارها وسلب مياهها بغية م على م1967الغربية إبان حرب 

تفريغ األرض؛ فهذا ألون يتحدث عن جيوب عازلة من سكاا كي تصبح الفرصة مواتية لتوسيع ممتلكات الدولة 
  132.اإلسرائيلية

  
جديداً يتسبب مبصادرة األراضي ويشكل مساره خطاً حدودياً . املناطق الفلسطينية من جهة الغرب"وخيترق اجلدار 

ومبوازاة ذلك، يرسم . الفلسطينية، وبإعادة إنتاج ودعم السيطرة اإلسرائيلية، وباحلد من النمو احلضري الفلسطيين
اجلدار ويدعم مفهوم التقسيم الذي شرعت إسرائيل يف تنفيذه عن طريق عناصر أخرى للسيطرة، وخصوصاً الطرق 

ميكن فهم اجلدار على أنه التجسيد األبلغ، على املستوى املادي ملنطق حالة استثناء و. االلتفافية واملستوطنات
  133".دائمة

  
كما أن موشي ديان نادى بسد الثغور األمنية اليت حتدد األمن االستراتيجي اإلسرائيلي يف الضفة، وأيضاً راودت فكرة 

م نتنياهو جبدار فاصل، ولوح ذا احللم أيهود باراك م، وبعده حل1993العزل رابني قبل توقيع اتفاقية أوسلو يف العام 
إىل أن جاء شارون وطبق احللم ليحوله إىل حقيقة، وكل ذلك من أجل عزل اتمعات الفلسطينية من خالل وضعها 

                                                        
 .35: ص: 856. جملة البيادر، ع. "هل سيهدم الفلسطينيون اجلدار كما هدم األملان جدار برلني؟"). 5/6/2004(ـ  130
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يف سجن كبري وتضييق اخلناق عليها حىت يقبل الفلسطينيون بشروط التسوية اليت حددها اإلسرائيليون يف 
   134.خمططام

  
  بنية اجلدار  2.14

ض أربعة أمتار وعمق مخسة أمتار يلي ذلك شارع ريتكون اجلدار الفاصل من أسالك شائكة لولبية يليه خندق بع
م دف املراقبة، يليه شارع مغطى بالتراب والرمل بعرض أربعة أمتار لكشف املتسللني مث اجلدار 12مسفلت بعرض 
م، وكامريات وأجهزة إنذار وأضواء كاشفة، 200قبة يبعد كل برج عن اآلخر أمتار مع أبراج مرا 8اإلمسنيت بارتفاع 

   135.كم 8-3واألراضي الواقعة بني اجلدار واخلط األخضر تعترب منطقة عسكرية مغلقة يتراوح عرضها بني 
  

  الرؤية اإلسرائيلية للجدار  2.15
يف واحد، واليت يصعب حتقيقها لو ال وجود يرى اإلسرائيليون يف اجلدار الفاصل أنه إجناز حيقق هلم عدة أهداف 

  :تلخيصها كما يأيتاجلدار، وهذه األهداف ميكن 
  

البعد األمين، دف حتقيق األمن من خالل وضع حواجز مادية وإلكترونية وبشرية؛ ملواجهة املقاومة وملزيد من : أوالً
   .الضغط النفسي ضد الشعب الفلسطيين إلضعاف معنوياته ودفعه لالستسالم

  
مصادرة األراضي واالستيالء عليها، إن إسرائيل وقبل إقامة كياا بدأت وبشكل جشع باالستيالء على األراضي : ثانياً

ليكون ذريعة  إسرائيل سياسة فرض األمر الواقع؛ الفلسطينية بعدة طرق، فاألرض جوهر الصراع وحموره؛ لذلك تنتهج
  .البتالع املزيد من األرض

  
ستيطاين، فمسار اجلدار مل تفرضه الضرورات األمنية فقط، بل أيضاً فرضته االعتبارات االستيطانية وهذا البعد اال: ثالثاً

  .ما أثبته املسار املتعرج ليحتوي عدداً كبرياً من املستوطنات
  

يفرضها اجلانب تمثل بقبول شروط التسوية اليت امل األمر الواقع البعد السياسي، ميثل اجلدار حالً سياسياً بفرضه: رابعاً
  .من مساحة الضفة الغربية% 30اإلسرائيلي، وبذلك يكون اجلدار مبثابة حداً سياسياً ابتلع أكثر من 

  
لَا : "تصديقاً لقوله تعاىل 136البعد األيديولوجي، املتمثل بعقلية اجليتو الصهيونية جمسدة بسور وبرج،: خامساً

ى مي قُرا إِلَّا فيعمج كُملُونقَاتي مهبِأَن كى ذَلتش مهقُلُوبا ويعمج مهبسحت يددش مهنيب مهأْسرٍ بداء جرن وم أَو ةنصح
  137".قَوم لَّا يعقلُونَ

                                                        
 .21-20:ص. القاسم، مصدر سبق ذكره، ص 134
 .115: املصدر السابق، ص 135
 .128-127:ص. املصدر السابق، ص 136
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ليهودية البعد الدميوغرايف، اعتمدت الدولة اإلسرائيلية على املعطيات الدميوغرافية والسعي إىل وجود الدولة ا: أخرياً

بطبيعتها اليهودية، واجلدار من وسائل التهجري الطوعي الذي يوفر فرصة ملصادرة األرض وإفراغها من سكاا، فلو 
  138.كان هدف اجلدار أمنياً الكتفوا ببنائه على طول اخلط األخضر

  
ل ضم املستوطنات، ووفق هذه الرؤية فإن اجلدار يساهم يف إغالق أكرب امللفات تعقيداً؛ ملف االستيطان من خال

ع حدودها وعزهلا عن حميطها العريب الفلسطيين، وملف احلدود من خالل فرض شروط يوملف القدس من خالل توس
من مساحة % 30التسوية أحادية اجلانب وفرض سياسة األمر الواقع، وبذلك تكون قد ضمت من خالل بناء اجلدار 

وال عاصمة وال  ،)كينتونات متفرقة(ية عليه حيث ال تواصل جغرايف الضفة الغربية، والباقي سيتم إقامة دولة فلسطين
حدود مستقرة، فالدولة املنتظرة ضمن هذا املخطط ستكون فاقدة السيادة وتابعة لدولة إسرائيل، وهذا ما دف إليه 

ها احلكومة اإلسرائيلية إسرائيل من عملية بناء اجلدار، عالوة على ما مت ذكره من أبعاد واليت متثل أهدافاً حقيقية وضعت
   139.وبلورا وصاغتها بذرائع أمنية ارتبطت حسب تلك الرؤية بفشل عملية السور الواقي السالفة الذكر

  
ضمن هذه الرؤية تشكل املوقف اإلسرائيلي من اجلدار حبيث انقسم املوقف إىل مؤيد ومعارض، أما املؤيد فقد استند 

باملد والدعم الشعيب املطالب باألمن، مقابل املوقف املعارض الذي ارتكز على أن على األبعاد السالفة الذكر مستعيناً 
اجلدار ال يوفر األمن إلسرائيل كون املقاومة ستتبع أساليب جديدة ختترق من خالهلا العمق اإلسرائيلي، كما أن 

   140.ه العاليةللمقاومة عالوة على تكلفت سهلةً اًاملستوطنات اليت ستبقى خارج اجلدار ستكون أهداف
  

  الرؤية الفلسطينية للجدار  2.16
مثل اجلدار حالة اهلزمية والعجز  ،بالغة األمهية، فعلى الصعيد األمين وسياسيةً محل اجلدار يف طياته أبعاداً أمنيةً

دار فقد مثل اجل ،اإلسرائيلي يف التصدي للمقاومة وخصوصاً بعد فشل عملية السور الواقي، أما على الصعيد السياسي
خط انسحاب، وهذا حبد ذاته انتصار للمقاومة، وعلى الرغم من هذه األبعاد فإن املوقف الفلسطيين الرمسي والشعيب 

اجلغرايف بني أجزاء الدولة  لرفض مشروع اجلدار باعتباره يعمل على تقسيم الضفة الغربية إىل كنتونات، ومينع التواص
خطرياً للحقوق األساسية الفلسطينية وتوسعاً استيطانياً ووسيلة من وسائل  الفلسطينية املنتظرة، كما أنه يعد انتهاكاً

مصادرة األرض، متجاوزاً يف بنائه كل القوانني واالتفاقيات الدولية املوقعة بني السلطة واحلكومة اإلسرائيلية، كما أنه 
االجتماعية واالقتصادية : هاتساهم يف إجياد كارثة إنسانية ارتبطت ا مشاكل وآثار سلبية على مجيع االجتا

لذا تشكلت جلان شعبية دف الوقوف أمام التحدي اجلديد املتمثل باجلدار، كما قامت أجهزة السلطة . والعمرانية
املختلفة مبحاولة إلغاء صفة الشرعية عن هذا اجلدار بإفراغ هذا املشروع من مضمونه األمين والسياسي، باعتبار اجلدار 

                                                                                                                                                                 
 .14:آية. سورة احلشر. القرآن الكرمي 137
 .129: القاسم، مصدر سبق ذكره، ص 138
  .130-129: ص. املصدر السابق، ص 139
 .94: املصدر السابق، ص 140
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النتقايل البعيد املدى من خالل رفع القضية إىل أعلى املستويات الدولية املتمثلة يئة األمم وحمكمة يركز على احلل ا
   141.العدل الدولية يف الهاي

  
متثل املوقف العريب بصفة رمسية وشعبية برفض فكرة اجلدار باعتباره انتقاصاً للحقوق املشروعة؛ لذا حاول العديد من 

والرمسية منع إسرائيل من بناء اجلدار باتباع الطرق الدبلوماسية، من خالل التأثري على قرار القيادات العربية الشعبية 
واشنطن باعتبار أن اجلدار يسهم بشكل مباشر بايار عملية السالم، وحيول دون قيام دولة فلسطينية كاملة 

  142.السيادة
  

دولية للجدار، فاعترب مبعوث االحتاد األورويب من جانب آخر متثل املوقف الدويل بانتقاد العديد من الشخصيات ال
للشرق األوسط مارك أوتا اجلدار يساهم يف إرغام الفلسطينيني على الرحيل عن ديارهم بسبب اشتداد ظروفهم 
املعيشية، كما أصدرت هيئة األمم العديد من التقارير اليت تعترب اجلدار يساهم يف إحداث عواقب إنسانية متس حبقوق 

ألف فلسطيين ميثلون ثلث سكان الضفة الغربية، وأن اخلسائر اليت نتجت عن اجلدار ال ميكن التغاضي  680أكثر من 
عنها باعتبارها تعيق قدرة الفلسطينيني على التغلب على آثارها، وأن اجلدار سيعرض املقيمني خلفه إىل خماطر احلرمان 

جلمعية العامة بوقف بناء اجلدار كونه خيالف القواعد من احلصول على اخلدمات التعليمية والصحية، لذا طالبت ا
الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة وأصدر جملس األمن قراراً يدين اجلدار، لكن الواليات املتحدة استخدمت حق نقض 
الفيتو وحاولت جادة منع القرار من الوصول إىل حمكمة العدل الدولية باعتبار أن القضية ليست من اختصاصاا، 

اعتربت الواليات املتحدة القرار غري مناسب  ،وحىت عندما أصدرت حمكمة العدل الدولية قراراً يعترب اجلدار غري قانوين
كونه وحسب الرؤية اإلسرائيلية جتاهل قضية اإلرهاب الفلسطيين، يف الوقت الذي اعتربه الفلسطينيون انتصاراً للقانون 

ثل موقف االحتاد األورويب باإلدانة خلطة الفصل مع حتفظ لقرار حمكمة العدل الدويل وضربة حقيقية إلسرائيل، بينما مت
  143.الدولية

  
  إشكاليات اجلدار الفاصل  2.17

  : واجهت احلكومة اإلسرائيلية العديد من اإلشكاليات املتعلقة ببناء اجلدار الفاصل واليت تدور يف عدة حماور، أمهها
  .سكان املستوطنات املوجودين خارج حدود اجلدارحبماية كاليات األمنية املتعلقة اإلش: أوالً
  .دمج السكان العرب واليهود واألحياء العربية باليهودية يف مدينة القدس: ثانياً
قرية داخل حدوده، مثل قرية برطعة، " 22"سيعزل اجلدار مدينة قلقيلية عن األراضي الفلسطينية، كما سيضم : ثالثاً

  .ستغالل أراضيهم الزراعيةوهذا سيحرمهم الحقاً من ا
  .مليار شيقل 5.6الكلفة العالية للجدار اليت ستبلغ حوايل : رابعاً

                                                        
مركز دراسات : عمان. 1ط". اجلدار الفاصل بني الكيان الصهيوين والضفة الغربية" .علي الشرعة وآخرون: وأيضاً. 178- 168: ص. املصدر السابق، ص 141

  .45: ص. 2002. الشرق األوسط
 .182-180: ص. القاسم، مصدر سبق ذكره، ص 142
 ..212-208، و184: ص. املصدر السابق، ص 143
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حيول دون إقامة دولة  اًاستيطاني اًاملوقف الفلسطيين الشعيب والرمسي الرافض لفكرة اجلدار باعتباره مشروع: خامساً 
  .فلسطينية

جلدار؛ باعتباره أداة ضغط سياسية واقتصادية على الشعب املوقف الدويل املتمثل برفض وانتقاد فكرة ا: أخرياً
   144.الفلسطيين

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                        
 .129: القاسم، مصدر سبق ذكره، ص 144
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  وصف، وحتليل مضمون –") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املناهج املدرسية : الفصالن الثالث والرابع

  
  منهاج التربية اإلسالمية  3.1
  مناهج اللغات  3.2
  منهاج اللغة العربية  3.3
  غة اإلجنليزيةمناهج الل 3.4
  اإلسرائيلي -منهاج اللغة العربية  3.5
  منهاج اجلغرافيا   3.6
  منهاج التاريخ  3.7
  مناهج التربية املدنية والتربية الوطنية والقضايا املعاصرة الفلسطيين واملدنيات اإلسرائيلي  3.8

  
  
  
فور تعلن أحقيتها املطلقة، ولرمبا تفردها، يف لعل أبرز ما مييز السلطة يف صورا التقليدية، هو سفورها، إذ هي، بالس"

غري أن ميشيل فوكو، . سياسة الناس أىن كان موضعهم يف بىن اتمع، وحيثما كان موقعهم يف تراتبية مؤسساته
يف الكوليج دي فرانس، متكن من طرد هذه " تاريخ أنظمة الفكر"من على كرسي  1973وخباصة يف دروسه للعام 

سلطة يف اتمعات اليت نعتها إطارها السهل، وذلك عرب حبثه يف أشكال أخرى، مضمرة، من ال الصورة للسلطة من
حبث من خالهلا " مثالية"على السجون ومصحات األمراض العقلية كنماذج  صحيح أن اعتناءه انصب". التأديبية"بـ

ا، غري أن املدرسة كانت، الحقاً، ضروب التأديب الناتج عن عالقات اجلرب واالمتثال بني فواعل السلطة ومفاعيله
لبحث طبقات اخلفاء يف هوية السلطة نتيجة النتشارها، وتذررها يف فواعل عدة " مثالية"واحدة من املؤسسات األكثر 

  ".ليس أوهلا اإلدارة املدرسية، وال آخرها املعلمني الذين تتحقق فيهم هجنة الريس واملرؤوس
  

  عبد الرحيم الشيخ
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  وصف، وحتليل مضمون –") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املدرسية  املناهج: والرابع الثالث نالفصال

إىل حتليل مضمون  إضافةًكليهما،  برطعة قرية شطري يف املستخدمة املدرسية للمناهج وصفاً الفصالن هذان يتناول
، للصفوف السادس والتاسع االجتماعية العلومو اإلنسانيات وقد استهدف الباحث يف حبثه هذا مناهج كل منهما،
  .والثاين عشر

  
  منهاج التربية اإلسالمية 3.1

 األمة هذه أبناء تربية يف عليه يعتمد الذي األساس فهي الطالب؛ يدرسها اليت املواد أهم من اإلسالمية التربية مادة تعد
 الدين أصول على جمتمعه دمةوخ وطنه بناء يف يسهم صاحلاً إنساناً ليكون وجسمه؛ وروحه اإلنسان عقل تبين تربية

: املختلفة جوانبها يف التلميذ شخصية بناء يف الكبري بدورها اإلسالمية التربية أمهية وتتجلى .الشرعية وقواعده احلنيف،
 الذي الصاحل، اإلنسان ذلك عن لينتج ومقاصده، احلنيف الدين أحكام مع ينسجم مبا واالجتماعية والنفسية العقلية
  .وأمته شعبه مستقبل بناء يف يسهم

  
 املتعلم ينهجه سلوكي واقع إىل واملعلومات األفكار هذه تتبلور أن اإلسالمية التربية جمال يف إليه ويهدف يرمى ما إن
 التعامل جمال يف التعليمية للعملية نتيجة املمارسة تكون وأن وتطبيق، عمل إىل املعارف تترجم وأن العملية، حياته يف

  .األخالقو بالقيم والتمسك
  

 اجلزء يف وحدات أربع -املنهاج الفلسطيين – السادس األساسي للصف اإلسالمية التربية كتاب وقد تضمن
 تفسرياً الكرمي القرآن حيث من ومتعلقاته اإلسالم قضايا مشلت 146الثاين، اجلزء تناوهلا وحدات ومخس 145األول

والتهذيب، واليت يتم تناوهلا من  والفكر واألخالق ة،والسري والفقه، والعقيدة الشريف، النبوي واحلديث وحفظاً،
 النصوص تقسيم مت كما العملية، الطلبة وحياة التشويقي، األسلوب املؤلفون راعى وقد .خالل أربع حصص أسبوعية

 من والشواهد باألدلة مدعمة معرفية علمية الكتاب مادة وتعد .حفظها ليسهل موقع من أكثر على حفظها املراد
 والسنة القرآن نصوص مع والتوجيهات واإلجراءات واملفاهيم األفكار ربط دف وذلك نبيه، وسنة الكرمي هللا كتاب
  .واملراجع املصادر قائمة إثبات دقيقة الكتاب مادة جيعل ومما .الشريفة النبوية

  
 تنمية على يعمل كي الفاعلة، املشاركة حنو الطالب تدفع ونشاطات وفقرات ومناقشات أسئلة الكتاب تضمنقد و

 هذه خيدم مما ذلك وغري املشكالت وحل واالستنباط، والتركيب، التحليل،: مثل العليا العقلية وقدراته مهاراته

                                                        
وزارة التربية : البرية رام اهللا .3ط. 1ج .التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي. محزة ذيب مصطفى وبركات فوزي القصراوي وعلي يوسف أبو زيد 145

 .2001. مركز املناهج/ والتعليم
وزارة التربية : البرية رام اهللا. 2ط. 2ج .التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي. محزة ذيب مصطفى وبركات فوزي القصراوي وعلي يوسف أبو زيد 146

  .2002. مركز املناهج/ والتعليم
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 أتعلم، أفكر،: عنوان حتت النشاطات على التركيز وكان ذاته، على اعتماده ويعزز والغايات والتوجهات األهداف
  .لذاته وبانياً بارزة شخصية املتعلم من لجيع حىت. اخل...  أستنتج مناقشة، نشاط،

  
 درساً، وعشرين سبعة على وزعت سورة عشر أحد اشتمل فقد -املنهاج الفلسطيين - 147التالوة والتجويد مقرر أما

 إذا إال ذلك يتأتى وال وعمالً، قوالً به والتمسك الكرمي، القرآن حول همفوالتفا بعقيدم املتعلمني إميان تعميق دف
 التجويد حكم فتكرر التطبيقية، العملية الناحية على التجويد دراسة وارتكزت .آياته فهم وأحسنوا قراءته الطلبة أتقن

 املطلوب األحكام على تطبيقية تدريبات درس كل يف وورد .كلها الدراسة سنوات مدار وعلى درس من أكثر يف
 التدريبات هذه وكل بإتقان، تالوا املتعلمني من يطلب أخرى آيات وإضافة املقررة، اآليات تالوة خالل من إتقاا،
  . بيتية تدريبات إطار يف فيندرجان البييت والواجب التقومي أما صفية،

  
 مشلت فصول، ستة على فقد اشتمل -املنهاج اإلسرائيلي - 148السادس للصف اإلسالمية والتربية الدينكتاب  أماو

 والسرية والتهذيب، والعبادات، والعقيدة، الشريف، واحلديث الكرمي، قرآنال حيث من ومتعلقاته اإلسالم قضايا بعض
 موضوعاً عشر ثالثة ،"الكرمي القرآن" األول الفصل ضم وقد .النبوية، واليت يتم تناوهلا من خالل حصتني يف األسبوع

 إضافة القرآن، جلمع عنه اهللا رضي بكر أيب ودافع القرآن مجع عبارة معىن فيه تناول الذي ونسخه، القرآن مجع: وهي
 بني: املسلمني حياة منهاج والقرآن. وملاذا القرآن نسخ عثمان أرسل أين وإىل اجلمع صحة يف ثابت بن زيد دور ىلإ

 وبني السابقة السماوية الرساالت بني الفرق تناوله ىلإ إضافة الكرمي، القرآن أحكام وبعض الرسل وظيفة خالله من
 الالم تفخيم سبب وكذلك التفخيم، حروف املوضوع هذا يف تناول وقد: التجويد امأحك ومن. r حممد رسالة
 سورة-الوالدين وبر ،)153-151( األنعام سورة-العشر والوصايا). 255( البقرة سورة-الكرسي وآية. والراء

 ،)186-182( البقرة سورة-الصيام وآيات ،)19-12( لقمان سورة-لقمان ووصايا ،)34-23( اإلسراء
-26( احلج سورة-احلج وآيات ،)36-30( فصلت سورة-واالستقامة ،)26-23( إبراهيم سورة-الطيبة الكلمةو

 احلديث" الثاين الفصل أما ).3-1( اإلسراء سورة-واملعرج واإلسراء ،)40-33(النور سورة من وآيات ،)30
 عن والنهي باملعروف واألمر اللسان، وحفظ األمانة، وحفظ العلم، طلب: تناولت أحاديث سبعة فضم ،"الشريف

 أربعة ،"العقيدة" الثالث الفصل وعاجل .والتقوى بالعهد، الوفاء على واحملافظة الكبار، وتوقري العلماء وتوقري املنكر،
 فضل: موضوعاً عشر مخسة ،"العبادات" الرابع الفصل وناقش .والنفاق والشرك، والكفر، باهللا، اإلميان آثار: مواضيع
 وصالة االستسقاء، وصالة املياه، وأنواع األقصى، املسجد وفضل الشريف، النبوي املسجد وفضل ام،احلر املسجد

 النقدين، وزكاة والزكاة، الصالة، وقضاء السفر، وصالة املريض، وصالة املسبوق، وصالة اجلنازة، وصالة اخلوف،
 والتقوى، الرب على التعاون: عن ،"التهذيب" اخلامس الفصل وحتدث .الزكاة تعطى وملن التجارة، عروض وزكاة

 األخري الفصل أما .األرحام وصلة والتدبري، االقتصاد-والقناعة ينفع، مبا الوقت على واحملافظة والصرب، اخللق، وحسن
 بكر وأبو األول، اخلليفة واختيار ،r الرسول ووفاة الوداع، حجة: موضوعاً عشر ستة فضم ،"النبوية السرية"

                                                        
/ وزارة التربية والتعليم: البرية رام اهللا. 2ط .التالوة والتجويد للصف السادس األساسي. القصراوي وعلي يوسف أبو زيدمحزة ذيب مصطفى وبركات فوزي  147

  .2001. مركز املناهج
  .1998. دار النهضة للطباعة والنشر: الناصرة. الدين والتربية اإلسالمية للصف السادس. حممود مصاحلة وآخرون 148
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 ومعاذ مسعود، بن اهللا وعبد الغفاري، ذر وأبو طالب، أيب بن وعلي عفان، بن وعثمان اخلطاب، بن وعمر الصديق،
 بن وخالد املطلب، عبد بن ومحزة وقاص، أيب بن وسعد اجلراح، بن عامر عبيدة وأبو األشعري، موسى وأبو جبل، بن

 والشواهد باألدلة الكتاب مادة دعمل باإلضافة التشويقي، القصصي األسلوب روعي وقد. العاص بن وعمرو الوليد،
 القرآن نصوص مع والتوجيهات واإلجراءات واملفاهيم األفكار ربط دف وذلك نبيه، وسنة الكرمي اهللا كتاب من

 الكتاب ينته ومل. املكتبة يف للبحث حتتاج وأخرى مباشرة، أسئلة ايته يف درس كل وتضمن .الشريفة النبوية والسنة
  .واملراجع صادربامل خاصة بقائمة

  
وحدات  ست -املنهاج الفلسطيين – التاسع األساسي للصف التربية اإلسالميةكتاب  من 149األول اجلزء واشتمل

 قسمت وقد تناولتها، اليت الشرعية لألحكام وبياناً وحتليالً، تفسرياً حممد سورة تناولت اليت الكرمي القرآن وحدة :هي
 تعريفاً وتضمنت: النبوي احلديث وحدة .الدراسي الفصل مدار على بتوزيعها ماملعل يقوم أجزاء ثالثة إىل السورة
 غزوة أحداث وتناولت: النبوية السرية وحدة .املختارة األحاديث من حديثني شرح وتناولت األربعة، السنن لكتب

 رسول حمبة تعزيز إىل دف حتليلية قصصية بطريقة ذلك وكل احلديبية، صلح عن حتدثت كما. قريظة وبين اخلندق،
 يف ودورها املرأة مكانة إلبراز" سلمة أم" املؤمنني أم عن حتدثت كما العطرة، بسريته االقتداء وحسن النفوس، يف اهللا

  .اإلسالم
  

 واخلرائط الصور من أمكن ما عرض مع ما، يتعلق وما والعمرة احلج بأحكام الطالب عرفت اليت: الفقه وحدة
 العقيقة وأحكام والصيد، بالذبائح املتعلقة األحكام بعض الوحدة تناولت كما العبادة، أحكام فهم يف للطلبة املساعدة
 لبعض شرحاً وتضمنت: والتهذيب األخالق وحدة .اإلسالم يف باألوقاف املتعلقة األحكام بعض إىل إضافة واملولود،

  .العدل وحيكمه الفضيلة تسوده سكاًمتما جمتمعاً ليبقى عليها؛ وحض ا اإلسالم أمر اليت اإلسالمية القيم
  

 عن فتحدث القرآن، أساليب بعض تناولت اليت: الكرمي القرآن وحدة :هي وحدات ست فتضمن 150الثاين اجلزء أما
 عليه عيسى وقصة الكهف، سورة يف اجلنتني صاحب قصة ذلك بعد وعرضت الكرمي، القرآن يف واحلوار القصة
 ا يعتقد اليت واألباطيل اخلرافات بعض وضحت كما احلياة، يف اإلنسان وظيفة تناولت وقد: العقيدة وحدة .السالم

 خمتارة، أحاديث ثالثة شرح وتناولت: النبوي احلديث وحدة .واتمع الفرد على وآثارها خطرها وبينت الناس، بعض
: النبوية السرية وحدة .ةالطلب لدى اإلجيايب السلوك تعزيز شأا من اليت التربوية القيم على الشرح يف وركزت
 املسلمني قادة أحد عن حتدثت كما ومؤتة، خيرب غزويت عن وحتدثت واألمراء، امللوك إىل الرسول رسائل وتناولت

 بعض بأحكام الطلبة عرفت اليت: الفقه وحدة .اإلسالم نشر يف دوره وبينت الوليد، بن خالد وهو العسكريني،
 لبعض شرحاً تضمنت وقد: اإلسالمي الفكر وحدة .واللقطة والرهن ةوالوديع اهلبةو كالعارية اإلسالم، يف املعامالت

  .الفكرية االحنرافات بهمنوجت الطلبة، أمام الطريق لتنور وأحكامه؛ اإلسالم أفكار من تنبع اليت الفكرية املفاهيم

                                                        
  .2004. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 1ج. األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. نوآخرو ذيب مصطفى محزة 149
  .2004. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 2ج. األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. وآخرون مصطفى ذيب محزة 150
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  :اآلتية األمور مراعاة مت الكتاب مادة عرض وعند

 .أمكن ما املذهبية اخلالفات ذكر عن لبعدوا الطرق، بأيسر املعرفة تقدمي -1
 .املعريف اجلانب إىل باإلضافة والسلوكي، الوجداين باجلانب والعناية واالجتاهات، بالقيم االهتمام -2
 حمور وجعلها األخرى، عيةالتشر املصادر وبقية والسنة، الكتاب من الشرعية بالنصوص الدروس إثراء -3

 .منها واالستفادة لفهمها منها، االستنباط على الطلبة ليتدرب الدرس،
 .العليا التفكري مستويات من األسئلة وبعض األنشطة، خالل من اإلبداعي التفكري على الطلبة أذهان حتفيز -4
 .الدروس تضمنتها اليت املختلفة األنشطة خالل من باملكتبة الطلبة ربط -5
 .وإمكانام قدرام مع لتتالءم املختلفة الطلبة مستويات مراعاة -6
 مادة عرض يف العلمية الدقة توخي مت وقد .اإلسالمية والتربية والتجويد التالوة كتايب بني التكامل مراعاة -7

  .والطالب املعلم يغين مما الثاين؛ جزئه اية يف واملراجع املصادر قائمة رصد مت إذ الكتاب؛
  

 أربعة على قسمت الكرمي القرآن نم سور سبع اشتمل فقد -املنهاج الفلسطيين - 151والتجويد التالوة مقرر أما
 إىل الكتاب ويهدف .والتجويد التالوة أحكام من السابقة الصفوف يف تعلمه مت ما ويكمل  ليتمم درساً؛ وعشرين

 ال وهذا واآلخرة، الدنيا يف سعادم ومصدر شريعتهم، ومنطلق عقيدم أصل هو الذي بقرآم الطلبة إميان تعميق
 أحكام وتوضيح شرح مع تالوا، املراد السور الكتاب تضمن وقد .فهمها وأحسن آياته، الوةت أتقن إذا إال يتأتى

 املعىن فهم للمتعلم يتسىن كي فيها، الواردة األفكار بعض وذكر واملفردات، املعاين وتوضيح اجلديدة، والتجويد التالوة
 الطرق بأيسر والتجويد التالوة أحكام عرض مت وقد .الطلبة على تسهيالً وذلك املقررة والسور لآليات اإلمجايل

 فهم يف تساعد اليت واألمثلة واألشكال واجلداول التوضيحية بالصور االستعانة ومت التفصيالت، عن بعيداً وأسهلها،
 بعض على التنبيه أو التفكريية األسئلة بعض بطرح وتشويقهم، الطلبة عند اإلبداعي التفكري إثارة ومت .لألحكام أفضل

وتتم تغطية هذه املواضيع من خالل أربع حصص . والتقومي وأفكر، أالحظ،: عناوين حتت وذلك الحظات،امل
     .أسبوعية

  
 قضايا حول -املنهاج اإلسرائيلي - 152التاسع للصف اإلسالمية والتربية الدين تعليم كتاب مواضيع متحورت
 حتت فكان .ملواضيع من خالل حصتني أسبوعياًومتعلقاته وذلك من خالل ستة فصول، تتم مناقشة هذه ا اإلسالم

 التجويد، وعلم الكرمي، القرآن يف واألمثال واحلكم أمثلة، تطوره، نشأته، التفسري، علم": الكرمي القرآن علوم" عنوان
 هعلي وموسى والقرآن الرسالة نعمة تناولت اليت إبراهيم وسورة والتفسري، والتالوة والتنوين، الساكنة النون أحكام
 اخلليل إبراهيم ودعاء الباطل وكلمة احلق كلمة ومثل النار أهل بني وحوار السابقة األمم أنباء وبعض قومه مع السالم

 يوم وأهوال العباد على الباهرة اهللا نعم تعداد فتناولت الرمحن سورة أما 153. القيامة مبشاهد وموعظة السالم عليه
                                                        

  .2004. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. األساسي التاسع للصف والتجويد التالوة. وآخرون مهنا الكرمي عبد 151
  .1993. العربية الشرق مطبعة: القدس. اإلسالمية والتربية الدين تعليم. وآخرون علي حيدر 152
  .59-34: ص ص املصدر السابق، 153
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 املواضيع غيباً حفظها املراد اآليات تناولت حني يف 154. اجلنة ونعيم آلخرةا يف املتقني ومآل ارمني وحال القيامة
 املؤمنني وصفات) 158-156: األعراف( حممد الرسول وصفات) 24-21:البقرة( الكرمي القرآن إعجاز: اآلتية

-11: ءالنسا( واملواريث) 24-18: (احلشر سورة وخواتيم) 59-56: النساء( األمانة وأداء) 11-1: املؤمنني(
 القدسي، واحلديث الشريف، احلديث أنواع: مواضيع أربعة فتناول" الشريف احلديث" الثاين الفصل أما 155).13

 الصدق، خلق تناولت األحاديث وهذه غيباً، واحلفظ والشرح للدراسة خمتارة وأحاديث املشهورة، احلديث وكتب
 احلج يف والترغيب الزكاة، مانع وإمث االحتكار، ميوحتر املعاملة، يف والتساهل والتسامح األمانة، أداء ووجوب
 تعاىل، اهللا ومراقبة واملراقبة، التفكري طريق عن تعاىل اهللا معرفة ،"العقيدة" الثالث الفصل وناقش .الظلم وحترمي والعمرة،

 يؤيد العلمي والكشف خالدة، معجزة والقرآن األنبياء، ومعجزات واملعجزات، صفاته، طريق عن اهللا ومعرفة
 الصالة،" العبادات" الرابع الفصل وعاجل .والسحر املعجزة بني والفرق والكرامة، املعجزة بني والفرق املعجزات،

 الكذب، وحترمي الصدق، ووجوب واحلرام، احلالل: عن" التهذيب" اخلامس الفصل وحتدث .والعمرة واحلج والزكاة،
- واألمانة التعزية، وآداب التهنئة، وآداب التثاؤب، وآداب عطاس،ال وآداب والسباب، الشتائم وحترمي السرقة، وحترمي
: والغزوات والسرايا اهلجرة، بعد بالقتال األمر نزول": النبوية السرية" األخري الفصل وتناول .اإلسالم يف العمل إتقان
 بكر أيب صالة الرسول، ومرض الوداع، وحجة حنني، وغزوة مكة، وفتح احلديبية، وصلح تبوك، أحد، مؤتة، بدر،

 لدعم باإلضافة التشويقي، القصصي األسلوب روعي وقد .اخلالفة وأمر ساعدة بين وسقيفة الرسول، ووفاة بالناس،
 املفردات وتوضيح اآليات بعض تفسري وكذلك نبيه، وسنة الكرمي اهللا كتاب من والشواهد باألدلة الكتاب مادة

 .الشريفة النبوية والسنة القرآن نصوص مع والتوجيهات اإلجراءاتو واملفاهيم األفكار ربط دف وذلك اجلديدة،
  .واملراجع باملصادر قائمة أو بأسئلة الدروس تضمني يتم ومل
  

 تقدمي على املادة عرض يف -املنهاج الفلسطيين - 156التربية اإلسالمية للصف الثاين عشركتاب  مؤلفو حرص وقد
 املوضوعات تكون أن على حلرصهم باإلضافة املختلفة، اإلسالمية الثقافة جماالت يف الفاضلة والقيم الصحيحة املعارف

 الكتاب، تناوهلا اليت ااالت تعددت وقد .سلساً واضحاً العرض ويكون وواقعهم، الطلبة احتياجات مع منسجمة
 التحدث ومت الكرمي، آنالقر مع التعامل يف مراعاا ينبغي اليت املهمة األسس بعض تناول مت: الكرمي القرآن جمال ففي
 اتمعات حتكم اليت االجتماعية للسنن وصفه وعن العقيدة، عرض يف منهجه وعن البشرية، على الكرمي القرآن أثر عن

 اهلامة األسس بعض الكتاب عرض السنة جمال ويف .والتجويد والتالوة التفسري يف متعددة دروس إىل باإلضافة البشرية،
 كما واملسؤولية، اإلدارة جمال يف هديه وتناول والتعليم، التربية يف النيب منهج عن وحتدث لنبوية،ا السنة مع التعامل يف

 ويف .الشريفة النبوية األحاديث بعض شرح مت كما حماربته، يف العلماء ومنهج أسبابه مبيناً احلديث، يف الوضع تناول
 وحتديده، النسل وتنظيم العريف، الزواج الكتاب فناقش األسرة، مبوضوع تتصل قضايا عن التحدث مت الفقه جمال

 لذوي اإلسالم ومراعاة العبادات، ونظام الزوجني، بني والتفريق الطالق وموضوع الزواج، قبل الطيب والفحص
 بعض يف الشرعي احلكم بيان ومت الربا، عن التحدث مت اإلسالم يف االقتصادي النظام خالل ومن .اخلاصة االحتياجات
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 عن التحدث مت والتراجم رالسي جمال ويف .املستندية واالعتمادات والسندات واألسهم التأمني مثل املعاصرة القضايا
وتغطى املادة . الطلبة نفوس يف تأثري لذلك ليكون األعالم؛ بعض سري عرض ومت والتابعني، الصحابة مواقف بعض

  .الدراسية من خالل ثالث حصص أسبوعية
  

ة اإلسالمية يف كال الشطرين يف برطعة أا ازدانت بالطاعة واالمتثال، باإلضافة لشموهلا يالحظ على مادة التربي
املوروث الثقايف القائم على نشأته التقليدية والنمطية؛ فامتازت هذه املناهج بغياب املرأة املنتجة واملشاركة يف حمطات 

بل بقيت املرأة التقليدية يف هذه . والشهيدة واجلرحية النضال، كأم الشهداء واجلرحى واملعتقلني، واملناضلة واملعتقلة
وقد اهتمت املناهج الفلسطينية أيضاً بالتسامح الديين والتعايش يف اتمع الفلسطيين؛ إذ إن اإلسالم يدعو إىل  .املناهج

  .اإلخاء بني بين البشر، ويضمن التكرمي واحلرية لإلنسان مهما كانت ديانته أو جنسيته أو لونه
وكانت املواضيع . كز هدف تعليم الدين اإلسالمي حول التعاليم التعليمية الثقافية، ومعرفة التعاليم األساسية لإلسالمتر

موجهة حنو تنمية الشخصية وحمبة اإلنسان واحترام دين اآلخر وحمبة العمل والعلم وتنمية املسؤولية االجتماعية وحتقيق 
فغايات التعاليم .  اهللا والنيب والشخصيات األساسية يف التاريخ اإلسالمياالتزان يف الشخصية من خالل اإلميان ب

  .تشكل حمور منهاج الدين اإلسالمي
  

وقد غابت مفاهيم اجلهاد واالستشهاد واملقاومة من منهاج التربية اإلسالمية يف كال الشطرين، اليت تالءم اخلصوصية 
املتبع يف مدارس برطعة الشرقية من حيث تناوله ملفهوم اهلوية الفلسطينية وهذا متعلق مبنهاج التربية اإلسالمية 

الفلسطينية من زاوية عالقتها بالعقيدة اإلسالمية الذي يكاد ينحصر يف بعض املواقع املقدسة للمسلمني يف فلسطني 
والعمل، ضمن  ويتحدث املنهاج عن احلرية والعدالة واملساواة وحق املرأة يف التعليم. عموماً، ويف القدس بشكل خاص

ومنهاج التربية اإلسالمية يف برطعة الشرقية مل يلغ اهلوية الوطنية ائياً كما مت يف نظريه يف برطعة الغربية، . قوالب منطية
فقد أشار املنهاج إليها كجزء من اهلوية القومية واإلسالمية، ولكن بشكل خجول وضعيف يف بعض النصوص، حنو ما 

أنا مسلم فلسطيين أحب بلدي فلسطني، ويف : "، حيث يقول157"وطنه ويدافع عنه املسلم حيب: "ورد يف درس
غري  158".وأتطلع إىل وحدته. الوقت نفسه أعترب كل أرض عربية وإسالمية جزءاً من وطين الكبري الذي أحبه وأقدره

لتاريخ أو ذكر الالجئني أنه مل يتم التطرق لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطني، أو احلديث عن املقاومة الفلسطينية عرب ا
   .الفلسطينيني أو االستعمار أو االستيطان إال يف حاالت قليلة

  
وقد تنوعت املفاهيم املستخدمة يف نصوص التربية اإلسالمية يف كال منهاجي شطري القرية، ومل تتناول املواضيع 

ة استندت إىل أساساً إىل اآليات القرآنية واملفاهيم بشكل متسلسل يف العقيدة والفقه، على الرغم من أن املواد املطروح
غري أن طرح املواد اعتمد، بالدرجة األوىل على التلقني واحلفظ، إضافة إىل افتقار املادة إىل . واألحاديث والسرية النبوية

  .ما يربط الطالب بالبيئة اإلسالمية واإلشارة إىل ما يربط فلسطني باإلسالم تارخياً وحضارة
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لتربية اإلسالمية الفلسطيين تاريخ الديانة اإلسالمية يف مدن الضفة الغربية؛ ليهمش بذلك بقية مدن وخيتزل منهاج ا

مقابل غياب ذلك يف املنهاج . فلسطني التارخيية اليت وإن ذكرت تذكر على استحياء وبشكل مبعثر هنا وهناك
وضوعات كماً ونوعاً، ففي حني يتعلم طلبة الصفني وتالقي مناهج التربية اإلسالمية الفلسطينية اهتماماً بامل .اإلسرائيلي

السادس والتاسع األساسيني أربع حصص أسبوعية، وثالث حصص خمصصة لطلبة الثاين عشر، فإن الطلبة الفلسطينيني 
يف إسرائيل ال يتعلمون أكثر من حصتني يف األسبوع للصفني السادس والتاسع، باإلضافة لعدم تضمن مناهج الصف 

ر مواد متعلقة يف التربية الدينية اإلسالمية، مقابل ختصيص ثالث حصص أسبوعية للتربية اإلسالمية للصف الثاين عش
باإلضافة إىل ذلك فإن كتب التربية اإلسالمية الفلسطينية معززة مبقرر التالوة . الثاين عشر حسب املنهاج الفلسطيين

أما وزارة املعارف اإلسرائيلية فقد عمدت إىل تغييب  والتجويد من الصف اخلامس األساسي وحىت العاشر األساسي،
  .التالوة والتجويد من مقرر خاص هلا واكتفت بشذرات هنا وهناك بكتب تعليم الدين

  
. بشكل عام فإن منهاج التربية اإلسالمية الفلسطيين مل يعمل على تعزيز املواطنة، إال يف حاالت قليلة وبشكل خجول

الديين يف املنهاج اإلسرائيلي هو تعليم مبهم وغري واضح، غري أنه يشدد على تنمية  -قوميمقابل ذلك فإن التعليم ال
  .املواطنة واالنتماء لدولة إسرائيل كجزء ال يتجزأ من التربية الدينية

  
  مناهج اللغات 3.2

ويتوارثه، وهو املصدر يشكل االنتماء للوطن جزءاً مهماً يف حياة الفرد، فالوطن فيه األرض اليت ينشأ عليها اإلنسان 
وتعد بيئة املدرسة . الذي يؤمن له ضرورات احلياة من طعام وشراب، وله األثر على عادات اإلنسان وقيمه ومعتقداته

فبعد التحاقه باملدرسة، يتعلم الرموز بوفرة أكثر، وحيصل . من البيئات املهمة اليت تساعد على تقوية انتماء الفرد لوطنه
جنحت يف حتقيق وكلما جنحت املدرسة يف توفري املناخ املناسب، واحملبب للفرد، . خاصة بوطنه على معلومات كثرية

ومن وسائل املدرسة يف تدعيم االنتماء الوطين لدى طالا املنهاج املتكامل املتوازن، والذي . لوطنهو انتمائه إليها، 
ات واملعارف املتنوعة، إضافة إىل األعمال األدبية يعد منهاج اللغات ترمجة واقعية له، إذ من خالله يتم نقل اخلرب

أو حىت عربية، يف قضايا االنتماء الوطين سوف تساعد  159إذا، فإن معاجلة منهاج اللغات، عربية أو إجنليزية،. ختلفةامل
  .يف تعزيز انتماء الفرد لوطنه بصورة أقوى وأفضل

  
  :منهاج اللغة العربية 3.3

ت اهلوية القومية والثقافة الفلسطينية الفردية واجلماعية، وباعتبارها اللغة األم، جيب احملافظة تعد اللغة العربية أهم مركبا
كما تعد اللغة شاهداً على العصر وهي هوية كل شعب ومعيار قوته، أو ضعفه، . عليها والعمل الدؤوب على تطويرها

  .ن التنازل عنهومرآة أهلها، واللغة العربية ثابت من ثوابت األمة العربية ال ميك
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 العربية ويتهم الطلبة العتزاز تأكيداً -املنهاج الفلسطيين - 160األساسي السادس للصف" اجلميلة لغتنا" كتاب يعترب

 الفضيلة على وللحض معتقد، أو لون أو عرق يف الناس بني متيز ال مسحاء إنسانية برسالة ولتمسكهم واإلسالمية،
 شائقاً الوحدة تنسيق وكان. الصف هذا يف العربية اللغة لتعليم أساساً الدراسية وحدةال أسلوب وكان .النبيلة والقيم
 خمتلف إىل تقوده أخرى عناوين إىل القراءة نص يتقدم الذي" ونتدبر لنقرأ: "عنوان من فقراا يف التدرج يتم حبيث

 اليت" والنحو الصرف" وموضوعات "لنتذوق"و" لنحفظ"و" اللغة أسرار من"و" النص آفاق يف" مثل العربية مهارات
  .اللغوية والتدريبات واالستنتاج املالحظة تسنده الذي اللغوي الوصف على تقوم

  
 على قياسية لتكون النصوص أسئلة صممت وقد املبادرة، جمال أمامهم ويفتح التفاعل على املتعلمني املنهاج هذا حيث

 وقد العريب، للخط عبارة وحدة كل وتضمنت .والتفكري املعرفة آفاق أمامهم تفتح أخرى أسئلة صياغة من ميكنهم حنو
 النسخ خبطي للكتاب املرافقة العريب اخلط كراسة وهناك املختلة، مواضعها يف اهلجاء حروف تسلسل مراعاة مت

 عاالطال يف واملعلمني الطالب ومساعدة احملتوى إثراء دف واملراجع، املصادر بقائمة الكتاب وانتهى .والرقعة
  .واملعرفة

  
 تنوع -املنهاج اإلسرائيلي -  161السادس للصف" والفهم القراءة يف اجلديد" كتاب حمتوى قائمة من يتبني

 نصا كان ما فمنها باختالفها، النصوص أهداف وتعددت الشعري، ومنها النثري فمنها الكتاب احتواها اليت النصوص
 باعتبار للمدينة النص تناول مت" ترى؟ يا أنا من" بعنوان طربيا نةملدي النصوص هذه تعرض وعند  األديب، ومنها علميا

 املياه مشروع بناء انتهى م1994 سنة يف: "اآلتية بالفقرة انتهى بل بذلك االكتفاء يتم ومل هلا، حمتلني كانوا العرب
   162".النقب إىل وخاصة البالد أحناء خمتلف إىل حبرييت مياه ينقل الذي القطري،

  
 وغريه، النقب إىل طربيا من املياه ونقل املشاريع بناء على تعمل اليت إسرائيل دولة وجود أمهية للطالب ليؤكد وذلك

 .جتاوزها الدولة داخل يعيش الذي الفلسطيين على جيب ال اليت املياه كمية حتديد إىل التطرق يتم مل ذلك ومقابل
 مت النص ذلك خالل ومن املازين، إبراهيم للكاتب" عونةاملل السيارة" وهو عريب لكاتب يتيم نص على الكتاب واشتمل
 يتم مل اليت عزام مسرية للكاتبة بتصرف  163"الظهرية مشس حتت" فكانت الفلسطينية النصوص أما باملازين، التعريف
 بل للصحف، بائعاً كان الذي الطفل عمل سبب بيان يتم مل إذ جداً، سطحي بشكل النص تناول ومت بل ا، التعريف

واللجوء؛ ليتم بذلك  التشرد وهو األساس منظوره من وليس االجتماعي األطفال عمالة منظور من القصة تناول مت
  .افتقرت للمضمون الوطين واهلويايتتشويه اهلوية الفلسطينية الغائبة أساساً من مناهج كبت و
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كالنجارة ومسح األحذية وبيع ورمبا كان طرح القصة من منظور حتبيب الطالب العرب بالعمل اليدوي البسيط 
 وحني 164.هم من الوظائف احلكومية والعمل املكتيبريالصحف وقطف الربتقال واحلمالة واحلدادة وغريها، وتنف

 فتم فلسطني، وعن واالنتماء الوطن عن بعيدة بسيطة قصائد على الكتاب معدو التجأ الشعرية للقصائد تناوهلم
 مت فقد درويش حممود بالشاعر يتعلق وفيما. به التعريف دون زياد، توفيق للشاعر  165"املغين" بقصيدة االكتفاء
 هذا يف طوقان لفدوى يكن ومل. بالشاعر للتعريف اإلشارة دون 166"أمي إىل" قصيدته من األول باملقطع االكتفاء
  167.الذاتية سريا من جزءاً يتناول نص من أكثر الكتاب

  
تقر ائياً حىت اآلن واملتعلقة مبساق األدب واللغة العربية تتضمن ألول مرة  ففي اخلطة التدريسية اجلديدة واليت مل

قصائد الشاعر الفلسطيين حممود درويش وأشعار توفيق زياد، فيما ستبقى كتابات غسان كنفاين وأشعار فدوى طوقان 
 168لصحيفة معاريف العربيةخارج منهاج اللغة العربية الذي سيدرس يف املدارس العربية داخل اخلط األخضر، ووفقاً 

فإن املنهاج اجلديد سيضم قصائد خطها شاعر فلسطني حممود درويش بشرط أن تكون من القصائد اليت مل تتناول 
الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، إضافة إىل قصائد كتبها املناضل الفلسطيين ورئيس بلدية الناصرة السابق توفيق زياد، 

  .يين مسيح القاسموأخرى جاد ا الشاعر الفلسط
  

على يد وزير التعليم اإلسرائيلي يويل  2007وكانت اخلطة التدريسية اجلديدة قاب قوسني أو أدىن من إقرارها عام 
" تسمريت"تامري مبا يف ذلك كتابات لغسان كنفاين وأشعار لفدوى طوقان، مل يتم توقيعها وحولت إىل الدكتور 

الذي رفض بشكل قاطع تضمني كتابات كنفاين وطوقان للمنهاج علما بان  رئيس دائرة املنهاج يف وزارة التعليم
  169 .أشعار درويش وكتابات كنفاين وطوقان ميكن تدريسها يف املدارس اليهودية ضمن مساق اللغة واللسان العريب

 متنوع وهو س،الساد إىل الثالث من للصفوف متكاملة سلسلة يف حلقة" والفهم القراءة يف اجلديد" كتاب يعد وأخرياً
 نص كل وترافق. شعر هو ما ومنها نثر هو ما منها إبداعي، هو ما ومنها وظيفي هو ما النصوص هذه فمن. النصوص

 . وتسهيلها النصوص فهم تعميق هدفها متنوعة، عديدة أسئلة النصوص من
  

 العلوم بكتاب ززاًفجاء مع -املنهاج الفلسطيين -  170األساسي التاسع للصف" والنصوص املطالعة" كتاب أما
 حاجتهم ملبياً وتطلعام، التالميذ طموحات مع منسجماً اللغوي، وحمتواه وتنظيمه بنائه يف جديداً وكذلك اللغوية،

 نصوصها تذوق خالل من بياا وأسرار مجاهلا، مكامن تلمس مع العملية، حيام مواقف يف العربية اللغة توظيف إىل
  .املبدعني وهلافح آثار يف والغوص األصيلة،

                                                        
  .223: ص سرية، مصدر سبق ذكره، 164
  .173: ص أبو خضرة، مصدر سبق ذكره، 165
  .182: ص السابق، املصدر 166
  .229-227: ص ص السابق، املصدر 167
168 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=470058  21/3/2012األربعاء  
  .املصدر السابق 169
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 ونصوصاً نثرية موضوعات ضمت دراسية وحدة وثالثني تسع على العامة بنيتيهما يف الكتاب جزأي اشتمل وقد
 االستئناس على الطلبة تعويد دف املسترسلة الذاتية للقراءة بنص منها كل وختم املنظمة، املنهجية للدراسة شعرية
 الوطين: هي رئيسة أبعاد أربعة يف النصوص هذه ومتحورت. العصر جنتا من استجد مبا واالستماع التراث، بكتب
 ضمن تندرج اليت واحملاور واالجتاهات القيم من العديد على منها بعد كل واشتمل. واإلنساين واإلسالمي والعريب

 على واالنفتاح احلداثة، عامل وولوج العصر مواكبة يف رغبتهم وحتقق وبيئتهم، حبيام وتتصل الطلبة، اهتمام دائرة
  .واملعاصرة األصالة بني الواعي املزج خالل من اآلخرين

  
 واحلديث، القدمي بني املدروس التوازن فيها وجتسد والتنوع، باجلدة املختارة والنصوص املوضوعات اتسمت هنا من

 كما احلديث، عصربال وانتهاًء اجلاهلي بالعصر بدءاً العريب األدب لعصور ممثلة -خاصة- األدبية النصوص فجاءت
 وتدعيماً القومي للبعد ترسيخاً عديدة عربية أقطار من بنماذج باقتها وشيت حيث اجلغرايف البعد اختيارها يف روعي

  .األقطار هذه بني والتربوية الثقافية للوحدة
  

 يف التقومي ووسائل واألنشطة اخلربات فجاءت وحتليلها، النصوص معاجلة يف التكاملي املنحى منهجية اعتمدت وقد
 والتحدث االستماع: وهي العربية اللغة تعليم يف الرئيسة األربع للمهارات جمسدة الكتاب دروس من درس كل

 األهداف حسب املنطقي والتسلسل التوازن فيه روعي نسق يف واألنشطة اخلربات هذه والتأمت والكتابة، والقراءة
 األساسي الطرف بوصفهم املتعلمني من املستهدفة الفئة لدى وترسيخه هحتقيق املراد املهاري واملنحى املرسومة التربوية

  .التعليمية العملية يف
  

 مضامينه واستيعاب املقروء وفهم واألداء، القراءة جانب على أوالً بالتركيز املقررة النصوص تناول يف التدرج جاء وقد
 املفردات هذه دالالت وكشف به،وتراكي مفرداته من الغامض وتوضيح النص، بصاحب التعريف خالل من

 السلوكية ومواقفه حياته يف اللغة وتوظيف املتعلم، لدى اللغوية الثروة لتنمية استخدامها؛ ومناحي والتراكيب،
 لتحليله متهيداً جوانبه وإضاءة النص، مغاليق حل هدفها وموضوعية مقالية أسئلة أيضاً البند هذا حتت ويندرج. املختلفة
 وحفزهم املتعلمني، لدى التفكري دافعية إلثارة والتذوق؛ التحليل مرحلة يف النص ويستثمر فيه، جلمالا مواطن وتذوق

 وتدريبات أسئلة إيراد الباب هذا يف ومت. بالواقع وربطها اجلديدة األفكار واستنباط املوازنات، وإجراء التأمل، على
 بالكلمات واإلحساس البيانية، والصور والعبارات راكيبالت يف اجلمال مواطن تلمس على املتعلم قدرة تنمي نوعةتم

 منهجية مييز الذي اجلانب هو وهذا وإشعاعاا، ظالهلا به تشي الذي اجلمال ومكامن دالالا واستشعار املوحية،
  .الوظيفية أو العلمية النصوص من غريها عن األدبية النصوص حتليل

  
. اللغوية املهارات لسائر املرجتاة والغاية النهائية، احملصلة هو والتعبري. والكتايب يالشفو بنوعيه التعبري مرحلة تأيت وأخرياً

 املختلفة، بأمناطه والوظيفي واإلبداعي الوصفي التعبري من ألواناً فشملت ومتنوعة، بدقة قاةتمن موضوعاته كانت فقد
 أمنوذجاً يعد فالكتاب .وتقومي اختبار ال اجة،وح خربة بصفته التعبري مع التعامل يف الطلبة يسعف نظري بإطار مزوداً
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 ومل .واإلسالمية العربية ألمته انتمائه حقيقة ويرسخ الوطنية، هويته ويؤصل الفلسطيين، اتمع مبالمح بقوة ينطق حياً
  .  الكتاب جزأي من أي اية يف واملراجع املصادر قائمة رصد يتم
  

 العربية اللغة جلنة أن إىل اإلشارة من بد ال -املنهاج اإلسرائيلي - 171عالتاس للصف األدب مقرر حمتوى مناقشة قبل
 يهودي مستشارها وكذلك" كوبيلوفيتش عمانوئيل" يهودي يترأسها التاسعة حىت السابعة للصفوف وآداا

 أدوار للفلسطينيني وبقي" أبراهام هيلة" اللجنة يف يهودي واحد عضو لوجود باإلضافة" سوميخ ساسون الربوفيسور"
 الكتاب هذا إصدار على هلم اإلشراف توكيل مت إذ القرار؛ صنع يف وغائبني املناهج إعداد يف حاضرين تبقيهم شكلية

 املذكورة، للصفوف العريب األدب مضمون على والرقابة السيطرة تكتمل وبذلك اللجنة؛ يف كأعضاء وإشراكهم
 اهلوية وميش لقمع خصبة بيئة لتوفري دؤوب وبشكل جاهدة" إسرائيل" إليه وتسعى سعت ما مع ذلك ولينسجم

  .العربية والقومية الفلسطينية الوطنية
  

 نصاً، وسبعني ثالث على الكتاب اشتمل فبينما ذاته، الوقت يف وشحها املواضيع كثافة السابقة القائمة خالل من يتبني
 العاملي، األدب من نصوص أربعة مقابل ط،فق فلسطينية أدبية نصوص ستة من أكثر الفلسطيين األدب نصيب يكن مل

 غالبيتها تركزت خمتلفة، جنسيات من عرب كتاب لعدة فهي النصوص بقية أما العربية، عن مترجم عريب واحد ونص
 املوضوع فيها مبا العاملية املواضيع تتجاوز مل واليت تامة بعناية الفلسطينية املواضيع اختيار مت وقد. ومصر لبنان يف

  .واحد موضوع من بأكثر العربي
  

 سري تناول ومت بعيد، أو قريب من للوطن يشري موضوع ألي تتطرق ومل عامة قضايا الفلسطينية املواضيع وعاجلت
 عكا قصيدة تناول مت وقد .أخرى جهة من احلقائب وبقلب جهة من النكبة وذكر الوطن ذكر عن مبنأى األدباء
 عام البالد ترك: "ووفاته وسفره وعمله، وتعليمه وعائلته مولده: بالشاعر بتعريف متبوعة حسني راشد للشاعر والبحر

 بني وقد 172".بيته يف شب حريق إثر على مؤسف حادث يف 1977 عام تويف وقد. املتحدة الواليات إىل 1967
 مل طبيعية تكان وفاته أن إىل باإلضافة البالد، إىل العودة من االحتالل حيرمه ومل طبيعياً الشاعر سفر أن الكتاب
 الفلسطيين األديب ضحيتها راح واليت الصهاينة ا قام اليت الفلسطينيني املثقفني تصفيات ضمن الغموض، يكتنفها

  .كنفاين غسان
  

 عام حىت عكا يف وعاشت ولدت فلسطينية أديبة: "طويب أمسى الفلسطينية األديبة الكتاب تناول أيضاً املغالطات ومن
 عام حىت عاشت بكوا االكتفاء مت فقد وكذلك الناصرة، يف وعاشت ولدت طويب سطينيةالفل فاألديبة 173".1948

                                                        
 .ض. م والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر دار: أبيب تل. 1ط. التاسع للصف العريب األدب من املختار. عزايزة وخالد فنة حممود أبو 171

1985.  
  

  .170: ص. 1985 .العريب النشر دار: أبيب تل. 1ط. التاسع للصف العريب األدب من املختار. وآخرون فنة حممود أبو 172
  .277: ص السابق، املصدر 173
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 االبتعاد ومت طبيعية، كانت وطنها هجرا وكأن استقرت؟ وأين البالد، تركها سبب ذكر دون فلسطني يف 1948
 العربي األدب من" بوتسالكي يف التعليم" النص أما .الفلسطيين الشعب وتشتيت بتهجري تسببت اليت النكبة ذكر عن

. د كاتبه حياة عن نبذة تناول فقد ،"التاسع للصف العريب األدب من املختار" املذكور الكتاب من جزءاً شكل والذي
 يف العلمي حتصيله إاء وبعد. روسيا يف دراسته وتلقى 1908 عام بولندا يف ولد عربي أديب: "داربكني حاييم
 اليهودي التفاهم أجل من العامة احلياة يف العاملني أبرز من داربكني ويعترب. ..... 1934 عام البالد إىل وصل فرنسا
 دولتني، إلنشاء كخطة املتحدة األمم إىل قدمت اليت) فدرايل واحتاد استقالل( كراسته 1947 سنة يف نشر. العريب

  174".بينهما فدرايل احتاد مع-وعربية يهودية
  

 محامة أنه على الكاتب تقدمي ومت املذكور، العنوان إىل استناداً العريب األدب من عتربا" الكيبوتس يف التعليم" أن يالحظ
 والعقول واألفكار للوطن مغتصباً جاء كمحتل تقدميه يتم ومل دولتني، إلنشاء وخططه مبقترحاته جاء حيث السالم؛

  .املختلفة أيديولوجياته عرب
  

 التعبري يف اجلديد كتب سلسلة من األخري -املنهاج اإلسرائيلي – 175"والفهم التعبري يف اجلديد" كتاب يعد فيما
 حبيث والقياسية، االستقرائية: التدريس طريقيت بني باملزج الكتاب هذا منهجية وتتلخص. اإلعدادية للمرحلة والفهم

 وسالدر أما النصوص، هذه من استنبطت اليت بالقواعد أتبعت مث ومن أوالً، بالنصوص الدروس بعض استهلت
 تواصل هناك يكون ولكي والنصوص، األمثلة عليها طبقت مث أوالً، قواعدها وضعت فقد القياس، مع ومتشياً األخرى،

 من معلومات من عليه جيد ما وبني السابقة الصفوف يف الطالب تعلمه ما بني ربط من بد ال كان التعليمية املواد بني
  .الكتاب هذا خالل

  
 وآخر صف بني تتسع الدائرة هذه والالحقة، السابقة الطالب معارف دائرة حلقات نم حلقة تشكل فاملادة وهكذا

 وقد والشفوي، الكتايب التعبري من خمتلفة تعبريية ألوان بني الكتاب مجع وقد .الثانوية الصفوف يف تتكامل أن إىل
  .املدروس املوضوع من املتوخاة ويةوالترب التعليمية األهداف حيقق أن ميكن ما بني من التعليمية املواد نصوص اختريت

 للتعامل خصبة أرضاً الكتاب تضمنها اليت واملذكرات اإلبداعي والوصف واملسرحية الفنية القصة مواضيع وفرت وقد
  . الطالب عند اإلبداع مع
  

 مخس على -املنهاج الفلسطيين - 176،الثانوي الثاين الصف لطلبة" والنقد واألدب املطالعة" كتاب ويشتمل
 ملوضوعات األوىل الوحدة خصصت فقد العريب، األدب وفنون متنوعة مطالعة موضوعات تتناول أساسية حداتو

 احلديث العريب الشعر تطور الثالثة الوحدة وتناولت العثماين، العصر يف الشعر بدراسة الثانية الوحدة واهتمت املطالعة،
 من الفلسطيين الواقع لدراسة الرابعة الوحدة وجاءت لتفعيلة،ا وشعر واملهجر، والديوان، كاإلحياء، الفنية، ومدارسه

                                                        
  .217: ص السابق، املصدر 174
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 بأرضه متسكه ذلك يقابل املنفى، رأسها وعلى احلديث، التاريخ يف الفلسطيين اإلنسان مأساة يشكالن حمورين، خالل
 القصة: ثلم العريب، النثر دراسة اخلامسة الوحدة وضمت املقاومة، وشعر النكبة، شعر: باآليت فحضر وهويته، ووطنه

  .واملسرحية الذاتية، والسرية القصرية،
  

 موضوعاته، إدراك الطلبة على ليسهل أبعاده؛ وبينت معامله، حددت الذي الكتاب، مبنهج فائقة عناية املؤلفون وأوىل
 يثواحلد الكرمي، القرآن( دينية أبعاد ذات وهي املطالعة، ملوضوعات األوىل الوحدة خصصت فقد جبزئياته؛ واإلملام
 منها كل تبدأ اليت والنقد األدب وحدات ذلك تال املتعة، وتتم الفائدة، لتتحقق وتراثية، وثقافية ،)الشريف النبوي
 أردفت مث إخل،...  والفكرية واالجتماعية السياسية أطره يف العصر طبيعة على الضوء تلقي تارخيية، نظرية مبقدمة
 اليت لألحداث النفسية األدباء معايشة مدى تظهر واملوضوعية، الفنية اتهومس) النثر أو الشعر( األدب حالة عن بتمهيد

 نقدية قضية أهم تبني نقدية إضاءة ذلك تال احلضاري، وواقعها األمة بقضايا وعيهم ومدى حوهلم، من تضطرب
 اللغة، دقة فيه ريظه وموضوعياً، فنياً حتليالً وحتليله أديب، لنص حتليلية بدراسة ذلك أردف مث املوضوع، حول دارت
 األديب يبتغي اليت الداللة بإنتاج ذلك واقتران والقافية، العروضي البحر وتوظيف التصوير، وإحياء األسلوب، ومجال

 استيعابية أسئلة بني ما والتنوع التدرج مراعية للموضوع، شاملة والتحليل املناقشة أسئلة تأيت مث للمتلقي، توصيلها
  . أخرى جهة من وموضوعية إنشائية لةوأسئ جهة، من واستنتاجية

  
  . االطالع يف االستزادة يف واملعلمني الطلبة ومساعدة احملتوى، إثراء دف واملراجع، املصادر بقائمة الكتاب انتهى وقد

 القصة- احلديث العريب األدب من املختار" و" والنثر الشعر-احلديث العريب األدب من املختار" كتابا وخصص
: بلونيها األدبية للنصوص جتميع عن ومها عبارة الثانوية للمرحلة -املنهاج اإلسرائيلي – 177"سرحيةوامل القصرية

 أي بنهاية سؤال أي وضع يتم ومل الصعبة، املفردات بعض توضيح مت وقد لألدباء، ترمجة أدىن دون والنثر، الشعر
 إىل باإلضافة العرب، الشعراء من موعة حلديثةا الشعرية القصائد من جمموعة دفتيه بني األول الكتاب مجع وقد .نص

  .واملسرحيات القصرية القصص من جمموعة الثاين الكتابفيما اشتمل  .النثرية املقاالت من أخرى جمموعة
  

 القصائد من موعة وإضاءة وحتليالً شرحاً فيعد -املنهاج اإلسرائيلي – 178"احلديث الشعر يف اجلىن" كتاب أما
 املختار" كتاب تناوهلا اليت القصائد بعض مبجملها وهي العامة، الثانوية يف أعلى كحد وحدات مخس لتمثل الشعرية

  ". احلديث العريب األدب من
  

 إعادة" طريقة على األبيات بشرح شرع مث تلخيص، أو بتمهيد قصيدة كل "مواسي فاروق. د" الكاتب استهل وقد
 الفنية الوسائل تناول مث .الصعبة الكلمات على االستدالل الطالب طيعيست الشرح خالل ومن" Para phrase" "التعبري

 األول فالباب باملضمون، الشكل تالحم يتم البابني هذين خالل ومن واأللفاظ، اللغة توظيف وبعدها التعبري وطريقة
                                                        

 دار: أبيب تل ).عشر الثاين – العاشر( الثانوية للمرحلة عريبال األدب من الدراسي للمنهج وفقاً احلديث العريب األدب من املختار. وآخرون فنة حممود أبو 177
  .1981. ض. م والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر

  .1998. ن.د: القدس. 5ط. اجلىن يف الشعر احلديث. فاروق مواسي 178
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 اإلشارات باب أما .البيانية الصورة وعلى اللفظة على الثاين الباب ركز حني يف األسلوب، يف عامة ظواهر تناول
 .معانيه ويثري الشعر على ظالالً يترك فهو األول، العريب البيان كتاب كونه بالقرآن الشعراء تأثري إلبراز فكان الثقافية
 قصيدة كل مواسي أى وقد .والنظر البحث يف الفعالة الطالب وملشاركة جديدة نوافذ لفتح النقاش أسئلة تعتربفيما 

 وانتهى .الشعر يف خطرياً أثره الكاتب يعترب الذي شوقي باستثناء القصيدة، فهم يف لتساهم ارباختص الشاعر بترمجة
 إىل باإلضافة للكتابة، الواضح األثر للمادة معلماً الكاتب لتجربة كان وقد أجبدياً، مرتبة املصطلحات مبعجم الكتاب
  .  بالقصائد عالقة هلا اليت املصادر على اطالعه

  
 بعد القصرية والقصص املقاالت الباحث عاجل فقد -املنهاج اإلسرائيلي - 179،"احلديث النثر يف ىناجل" كتابه ويف

 ضم وقد. وحتليلية إبداعية نص كل يف النقاش أسئلة وكانت حمدداً، يكون يكاد منهجاً متبعاً حروفها، وضبط حتقيقها
 وضرورة األديب املصطلح أمهية ليؤكد الكتاب اية يف الواردة املصطلحات معجم إىل باإلضافة لألعالم، ترمجة الكتاب

يعد منهاج اللغة العربية الفلسطيين حافالً باملأثورات الدينية واألدبية والتراثية، وهذا  .وإجابة حتليل كل يف استعماله
قيم الثقافية كان على حساب املأثورات الشعبية والفلكلورية، باإلضافة الهتمام كبري بالقيم االجتماعية على حساب ال

هذه : "والتربوية والوطنية، وقد أشار إىل ذلك عدد من التربويني، فيصف موسى برهوم مناهج اللغة العربية ويقول
فهي ال تعكس الوجود الثقايف والوطين والقومي واحلضاري واإلنساين . الكتب غري مالئمة يف مدارسنا الفلسطينية

هناك إشارات كان جيب العمل على تقييمها عند وضع : "سيم الكرديويقول عنها و". واملعريف الذي نطمح إليه
فمن املفيد جداً أن حتمل كتب اللغة العربية واإلجنليزية متثيالً حقيقياً يعكس صورة اللغة العربية يف . املناهج اجلديدة

قيق التواصل التارخيي خمتلف عصورها لتعميق صلة الطالب بتراثهم الفكري واألديب واللغوي ألهداف كثرية، أمهها حت
ولذلك، . وعلينا أن ندرك، يف الوقت نفسه، أن الطلبة حيتاجون اللغة كي يستخدموها وظيفياً. واحلضاري عرب القراءة

فإن التركيز على النصوص العصرية يف احلياة اليت يعيشوا هو الذي يستطيع تعميق صلتهم باللغة وبالقدرة على املعرفة 
  180".دراكاًتعبرياً وكالماً وإ

  
يعد منهاج اللغة العربية الفلسطيين وإن كان خجوالً اعتذارياً يف بعض نصوصه، إال أنه قدم نصوصاً تعمل على ترسيم 
الوعي الوطين الفلسطيين، فكانت بعض النصوص اليت تناولتها الصفوف الثالثة قيد الدراسة عبارة عن شعلة من 

اتسم  فقد أما منهاج اللغة العربية اإلسرائيلي .بتراا ورها وحبرها وهوائهااملشاعر واحلنني لفلسطني بكامل أجزائها، 
بالسطحية والسذاجة؛ إذ إن هناك تغييب واضح للـنصوص اليت تعزز االنتماء للهوية الوطنية والقومية، فتاريخ القضية 

ياسي بسبب الرقابة والسيطرة الفلسطينية غائب يف الـمنهاج، وهناك أيضاً تغييب واضح للـمواد ذات الطابع الس
  .اإلسرائيليتني، هذا الغياب يعمل بدوره على ميش وضياع هوية الطالب الوطنية

  

                                                        
  .1998. ن.د: القدس. 4ط. اجلىن يف النثر احلديث. فاروق مواسي 179
  .297: مصدر سبق ذكره، ص .الفلسطييناملنهاج الشيخ،  180
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تأمني وسيلة متكن "إن هدف تعليم العربية يف املدارس العربية كما حددته وزارة املعارف منذ بداية اخلمسينات هو 
التعبري عن اهلوية الوطنية؛ لذا فقد بذلت وزارة التربية والتعليم  فالتعبري عن الذات هو". التلميذ من التعبري عن ذاته

وتعترب . جهداً حثيثاً منذ البدء بغية تبيان أن تعليم اللغة العربية يف املدارس العربية ال يؤدي إىل نشر الرموز الوطنية
ت عن العنصر القومي لتعليم اللغات األهداف األساسية لتعليم اللغة العربية  يف املدارس العربية أهدافاً عامة إذ غفل

اً وشفهياً، ومنح التلميذ القدرة على التعبري بوضوح ودقة ومنطق عن تصويب قراءة اللغة وفهمها خطي: هيو. واألدب
وإكسابه القدرة على فهم وتذوق األدب الرفيع، ومنحه الفرصة لتعرف . أفكاره ومشاعره سواء شفهياً أم خطياً

   181.السيكية واملعاصرةالثقافة األدبية الك
  

وقد حاولت إسرائيل من خالل أيديولوجيتها وسياستها، كما تنعكس يف سياسات وزارة التربية والتعليم، أن تفصل 
أم يف املدارس العربية، وذلك من خالل تفريغ اللغة العربية من االنتماء " كلغة"املضامني القومية عن تعليم اللغة العربية 

إن تعريف الدولة لنفسها على أا دولة إثنية عرقية والعمل وفق . تعزيز الوعي القومي لدى الطلبةهلوية وطنية أو من 
هذا التعريف من خالل املضامني ال بد وأن يعيق بدون أدىن شك تعامل الطلبة العرب مع لغتهم كلغة تعزز هويتهم 

  .دراسةوهذا بدا واضحا من خالل مضامني املناهج قيد ال 182 .وقوميتهم ودينهم
  

وعن مكانة اللغة العربية يف املدارس العربية، يشري أبو عصبة إىل فشل هؤالء الطالب العرب يف متكنهم من لغتهم، 
وهناك . وذلك من خالل االمتحانات املختلفة، وضعفهم يف الكتابة واحملادثة وسيطرة مفردات العربية على لغتهم األم

مع الثقافة  لغياب االتصال والتواص: للغة العربية يف املدارس العربية وهيأحداث تارخيية وغريها أثرت على مكانة ا
، وسياسة تدريس اللغة العربية يف املدارس العربية، واستخدام اللغة العربية يف املدارس الثانوية 1967العربية حىت العام 

ل، وخاصة أبناء الشبيبة على وسائل العربية يف تدريس املواضيع العلمية، باإلضافة إىل انكشاف اتمع العريب كك
   183 .االتصال اجلماهريية اإلسرائيلية واليت لغتها هي العربية

  
  اللغة اإلجنليزية 3.4

 وعشرين أربعاً العامة بنيته يف -املنهاج الفلسطيين – األساسي السادس للصف 184اإلجنليزية اللغة كتاب احتوى
 عمل بكراس معززاً الكتاب وجاء وغريها، والقصة واملسابقة نثروال احلوار مشلت حيث موضوعاا، وتنوعت وحدة،

  .هجائياً ترتباً مرتبة كلمات بقائمة الكتاب وانتهى درس، كل بعد املتوفرة األسئلة إىل باإلضافة
  

                                                        
 .194: احلاج، مصدر سبق ذكره، ص 181
 .156: أبو عصبة، مصدر سبق ذكره، ص 182
 .161-157: ص. املصدر السابق، ص 183
184 Hazem Y. Najjar et al. English for Palestine 6 . Ministry of Education and Higher Education/ 

Curriculum Center. 2010.   
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 إىل وحدة كل قسمت وحدات ست -املنهاج اإلسرائيلي  – السادس للصف 185اإلجنليزية اللغة كتاب فيما اشتمل
 الكتاب وجاء. القصرية القصة ومنها املقالة فمنها اإلضافية األجزاء تنوعت وقد إضايف، جزء إىل باإلضافة ،أجزاء ثالثة

 الطلبة، مبهمات خاص األول مالحق، بثالثة الكتاب وانتهى. الدروس ختللت اليت لألسئلة إضافة العمل، بكراس معززاً
 فمنها املواضيع وتنوعت .والعربية بالعربية ومعانيها للكلمات مةقائ عن عبارة فهو األخري أما بالقواعد، ملحق والثاين
  . واإلسرائيلية  العاملية املواضيع من وغريها واالستبيان الذاتية والسرية والوصف واملقالة القصة

  
 عدة حول متحورت وحدة عشرة ست -املنهاج الفلسطيين –األساسي التاسع للصف 186اإلجنليزية اللغة كتاب ضم

 بعد املتوفرة األسئلة إىل باإلضافة عمل بكراس معززاً الكتاب وجاء وغريها، والصحية والتارخيية العلمية منها مواضيع
  .هجائياً ترتباً مرتبة كلمات بقائمة الكتاب وانتهى درس، كل
  

 عدة إىل وحدة كل قسمت وحدات ست -املنهاج اإلسرائيلي  –التاسع للصف 187اإلجنليزية اللغة كتاب اشتمل
 ختللت اليت لألسئلة إضافة العمل، بكراس معززاً الكتاب وجاء. وحدتني كل بعد إضافية قصص إىل باإلضافة اضيع،مو

 ملحق والثالث القواعد، يف ملحق والثاين للطالب، إرشادي ملحق األول مالحق، بأربعة الكتاب وانتهى. الدروس
 القصة فمنها املواضيع وتنوعت .والعربية بالعربية ومعانيها لماتللك قائمة فهو األخري امللحق أما املنتظمة، غري باألفعال

  . واإلسرائيلية  العاملية املواضيع من وغريها واإلعالن والتقرير واملقالة
  

 يف جديداً وكذلك العمل، بكراس معززاً -املنهاج الفلسطيين –عشر الثاين للصف 188اإلجنليزية اللغة كتاب جاء وقد
 املواضيع مشل الذي مضمونه يف متنوعاً وتطلعام، التالميذ طموحات مع منسجماً اللغوي، هوحمتوا وتنظيمه بنائه

  .نيالعاملي والشعر واألدب واالقتصادية، والتكنولوجية والتارخيية والصحية والبيئية العلمية
  

فية، فقد كانت نصوصه يالحظ على منهاج اللغة اإلجنليزية الفلسطيين أنه حقق احتياجات الطلبة الفلسطينيني الثقا
إال أن النصوص والصور اليت غلفت . منقاة بعناية، على الرغم من أا قدمية نسبياً وغري مترابطة مع حياة الطالب

، لتعكس )English for Palestine(الكتب تعكس اهلوية الفلسطينية، وقد ومست هذه املناهج ومحلت اسم فلسطني 
قابل فإن منهاج اللغة اإلجنليزية اإلسرائيلي عمل على قمع اهلوية الفلسطينية وإقصائها؛ ويف امل .وتعزز اهلوية الفلسطينية

  .ليشعر الطالب بغربة عن حميطه وتراثه وتارخيه وهويته، كونه تناول مواضيع غريبة عن حياة الطالب
  

                                                        
185 Miki Aharoni. Panorama. Ra'anana: Eric Cohen Books  Ltd. 2006.  
186 Hazem Y. Najjar  et al. English for Palestine 9. Ministry of Education and Higher Education/ 

Curriculum Center. 2011.   
187 Debi Partouche. Connections: Inter mediate Level – Stage three. Ra'anana: Eric Cohen Books  

Ltd. 2007.  
188 Sameer M. Rammal et al. English for Palestine 12. Ministry of Education and Higher 

Education/ Curriculum Center. 2006.   
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  املنهاج اإلسرائيلي - لغة العربيةال  3.5
االجتماعي ) 189language) landscapeعنصراً رئيسياً يف تغيري املشهد اللغويإن إحياء اللغة العربية ودخوهلا احللبة كان 

وبفضل تأثري األيدلوجية الصهيونية، أصبحت اللغة العربية الرمز الرئيسي والناقل هلوية قومية جديدة بينما . فلسطني يف
كذلك مت ميش اللغات األم أو مت ميش اهلويات القدمية اليت أحضرها املهاجرون اليهود إىل فلسطني من الشتات و

  .تركها كليا
  

وقد شجعت هذه األيدلوجية أو . إن الصلة بني اللغة واهلوية كما تبنتها أيدلوجية احلركة الصهيونية عنت أحادية اللغة
وقد شجعت هذه . رئيسيةيل بأن يتعلموا اللغة العربية كلغة باألحرى ضغطت على املهاجرين اليهود إىل إسرائ

وجية االنتقال اللغوي من لغام األصلية إىل العربية وقد نظر إىل احملافظة على اللغات األم وحىت اللغات األخرى األيدل
ويف هذا الواقع فقد مت النظر إىل اللغات األخرى كعوائق أمام  بأنه تعبري عن الكراهية ومقاومة اهلوية القومية اجلديدة

  .جناح األيدلوجية الصهيونية
  
فقد دعمت احلكومة املركزية اللغة . ناجحة جدا) األيدلوجية األحادية اللغة للعربية(فقد كانت العربنة دون شك و

فقد أصبحت . وعرب السنني أصبحت اللغة العربية اللغة الرئيسية يف كل ااالت اخلاصة والعامة. العربية بكل الوسائل
دما تبنت أجيال جديدة من اإلسرائيليني واملهاجرين بسرعة اللغة اللغة العربية اللغة الرئيسية لالتصال يف إسرائيل عن

وقد تسربت العربنة أيضا بنجاح  .العربية كلغة وطنهم ولغتهم األم يف عملية اختاذ هويتهم اجلديدة كيهود إسرائيليني
  .إىل املخزون اللغوي للفلسطينيني يف إسرائيل

  
بشكل رئيسي الفلسطينيون يف إسرائيل وبعض ( بعض اجلماعات ولكن بالرغم من جناح سيطرة اللغة العربية فإن

استمروا يف استعمال اللغات ) واملهاجرون اجلدد من روسيا يف التسعينيات) احلردمي(اجلهات األرثوذكسية املتطرفة 
  190 .األخرى وحافظوا على هويات أخرى وإن كان ذلك ألسباب ودوافع متنوعة

  
 والقصة املعلومة فكانت خمتلفة، ألواناً خالهلا من تناول فصول، سبعة السادس للصف 191العربية اللغة كتاب تضمن

 لكراس باإلضافة التراكيب، املختلفة والتمارين األسئلة من جمموعة نص كل واحتوى وغريها، واحملادثة والقصيدة
  .للمقرر تعزيزاً جاء الذي عملال
  

                                                        
مل احلياة العامة وتشمل الفتات الطرق إىل مجيع األشياء اللغوية اليت تربز معاLandry and Bouhris)  1997 وبوريس، الندري (اللغوي املشهد ويشري 189

وتكون بعض هذه . وأمساء املواقع والشوارع والبنايات واألماكن واملؤسسات، وأيضا لوحات اإلعالنات واإلعالنات التجارية وحىت بطاقات الزيارة الشخصية
ويقدم املشهد اللغوي لبلد أو . خرى من قبل الشركات واهليئات واألفراداالستعماالت اللغوية من قبل مؤسسات الدولة والبعض اآلخر من قبل اتمعات احمللية وأ

  .ملنطقة أو ملوقع معلما مميزاً للمنطقة اليت يسكنها جمتمعات لغوية معينة
   .28-27: ص.ص. 2010. املركز العريب للحقوق والسياسات –دراسات : الناصرة. العدد الثالث .كتاب دراسات. يوسف تيسري جبارين 190
. التربوي التكنولوجي املركز: أبيب تل .6-3 كتب سلسلة. )العربية ملتحدثي العربية اللغة( الطريق يف العربية. ألشتاين عليت يخال شليرب والربوفيسورم 191

2008 .  
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 القصة من خمتلفة، ألواناً خالهلا من تناول فصالً، عشر اثين التاسع للصف 192العربية اللغة كتاب تضمنفيما 
 إىل باإلضافة التراكيب، املختلفة والتمارين األسئلة من جمموعة نص كل واحتوى الذاتية، العمل وأوراق والقصيدة

  .املصطلحات بفهرسة الكتاب وانتهى. العربية باللغة اخلاصة والتراكيب القواعد على الكتاب احتواء
  

 ومبناها وحمتواها بالقطعة مبجملها اهتمت مقاالت جمموعة فتضمن عشر الثاين للصف 193العربية لغةال كتاب أما
 املقروء بفهم اهتمت اليت األسئلة من جمموعة درسكل  احتوى إذ املقروء؛ بفهم الهتمامه باإلضافة وتركيبها،

  .وغريها والتراكيب والقواعد
  

األهداف االتصالية فقط، وإمنا ملعرفة ثقافة اليهود على مدى تارخيهم،  ال يرمى من تعليم العربية للمواطنني العرب
ة إىل ميش نالعرب وذلك لشرعنة الوجود اليهودي يف هذه البالد ماضيا وحاضرا من جهة، ومن جهة أخرى هدفت 

 1948بني عام . يف إسرائيل يعترب تعليم العربية جزًءا ال يتجزأ من املنهاج يف مجيع املؤسسات التعليمية العربية .العربية
، حدثت ثالثة تغريات يف صياغة أهداف منهاج اللغة العربية، وأمجعت هذه املناهج على أن اهلدف من  1958وعام 

تعليم العربية لألقلية العربية يتلخص يف ترسيخ املعرفة بالشعب اليهودي وثقافته، وقيمه املاضية واحلاضرة، وتسهيل 
ة الثقافية واالجتماعية للشعب اليهودي يف إسرائيل، وإجياد وسيلة لالتصال املباشر مع الناطقني استيعاب التلميذ احليا

وعمليا، تؤكد هذه األهداف على اجلوانب السياسية، . بالعربية يف الكتابة واحملادثة، ورعاية املواطنة اإلسرائيلية
كما يؤكد واضعو منهاج تعليم . تالميذ واملعلمنيوتتجاهل القضايا التربوية، وتظهر حساسية قليلة جتاه مشاعر ال

العربية على الشخصية اليهودية لدولة إسرائيل، راغبني بذلك تعزيز األسرلة بني األقلية العربية للمحافظة على املواطنة 
  194.والوالء للدولة العربية

  
ساسية الدقيقة والشاملة، عند الطالب إىل تنمية املعرفة األ 1968ويهدف منهاج العربية يف املدرسة الثانوية من سنة 

العريب، للغة العربية، مع القدرة على فهم العربية املكتوبة، والتمكن من اللغة يف الكتابة واحلديث، تلبية للحاجات 
ويهدف من جهة أخرى إىل منح الفرصة للطالب العريب التعرف على ثقافة إسرائيل . العملية والثقافية، من جهة أوىل

يف املاضي ويف احلاضر، وأن يقدرها حق تقدير، وهذا ما يسهل عليه فهم احلياة االجتماعية وثقافة السكان وقيمها، 
  .اليهود يف دولة إسرائيل

  
املقصود من تعليم العربية، هو أن تستخدم، أوالً، كأداة للتواصل االجتماعي بغية دمج العرب يف إسرائيل يف حياة 

ويعين هذا اهلدف، بشكل واضح، إضعاف القيم واهلوية ". وابات على ثقافة إسرائيلأن تفتح الب"الدولة، وثانيا، 
يتوجب على معلمي العربية زرع احملبة لدولة إسرائيل، وقيم الفكر "وألجل طمس هذه املعامل والرموز . القومية العربية

                                                        
   .2005 .للنشر النهضة دار: الناصرة .)املقروء فهم ولغة قصة( أشكول. عدوي ياعل بوييس وصبحي 192
  .2004. ن.د: إسرائيل .)والتعبري املقروء فهم( لقلمبا نستمر. صبحي عدوي 193
ض، . دار اهلدى م. أ: املركز العريب للحقوق والسياسات، كفر قرع-دراسات: الناصرة. 1ط. سياقات وحتديات: اللغة العربية يف إسرائيل. حممد أمارة 194

  .196: وص 194: احلاج، مصدر سبق ذكره، ص: وانظر أيضاً. 98: ص. 2010. دار الفكر: األردن
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 التعليم أهداف صياغة( 1976 امع يادلني وضعها اليت للسياسة انعكاس هو التوجه هذا األساس، يف 195" اإلسرائيلي
 يف للعرب القومية اهلوية من تقلل أن فقط حتاول ال يادلني وثيقة أن يبدو: بقوله مرعي سامي عليها علق وقد). العريب

 املقبولة األخالقية واملبادئ القيم عليهم تفرض وأن ثقافتهم، طمس حتاول أيضا وإمنا واضحة، غري جتعلها وأن إسرائيل،
 التساؤل إال يبقى مل. احلكومة إلشراف خيضع الذي التعليمي اجلهاز بواسطة رئيسي، وبشكل اإلسرائيلي، تمعا لدى
 قيم"و االجتماعية العالقات حتدد اليت والقيم" االجتماعية مظاهره" منها املرء يقتلع أن بعد الثقافة يف سيبقى عما

  196. واتمع الفرد بني والرابطة ،"العائلة
  

أصبحت تسيطر على ) التوراة املكتوبة والشفوية، األساطري، وإنتاج أديب بلغة احلكماء(ة الثقافة اليهودية إن معرف
ومن جهة أخرى فإن اللغة العربية . املنهاج يف املدرسة الثانوية، وتلعب دورا هاما يف املدرسة اإلعدادية، هذا من جهة

يواجه التلميذ العريب مشكلتني يف هذه املناهج،  .فيها أجزاء من التوراةإلزامية للطالب العريب يف امتحان الثانوية مبا 
. إن املادة مكتوبة بلغة قدمية بعيدة عن عامل التلميذ، والنصوص حمشوة مبفردات ال تستعمل يف العربية الدارجة: أوالً
األمر الذي دفع مرعي إىل   197.هيشعر الطالب العريب بأنه يتعلم عن اليهودية أكثر مما يتعلم عن دينه وتراث: ثانيا

 -األسطورة، ومدراش -مثل التوراة، امليشنا وأغادا(االستنتاج يف دراسته للمناهج، أن النصوص الدينية اليهودية 
، باإلضافة إىل قصص وقصائد هلا عالقة حبياة الشعب اليهودي، تشكل مادة أساسية يف منهاج املدارس )التفاسري

. اردة متاماً من أي هوية وطنية أو إمكانية لتطويرها" التاريخ واألدب"صوص اإلسالمية يف فئة العربية، فيما تندرج الن
  198 .مبعىن آخر، حتتل اللغة العربية مكانة حمورية تتعدى يف أمهيتها مكانة اللغة العربية يف املدارس العربية

  
طنني العرب إال أن هذه األهداف اليت مت وقد طرأت بعض التغيريات والتطورات على أهداف تعليم العربية للموا

تطويرها، واصلت جتاهلها ألي اعتراف بالثقافة القومية املتميزة لألقلية العربية؛ لتبقي الطلبة العرب بعيدين عن تراثهم 
  .وهويتهم

  
  منهاج اجلغرافيا 3.6

 من عاجل وحدات، مخس -املنهاج الفلسطيين –األساسي  السادس للصف 199"البشرية اجلغرافيا" كتاب تضمن
 الذي الطبيعي اجلانب اجلغرافيا، علم جانيب تناوله خالل من. اآلخر على منهما كل وتأثري معاً والبيئة اإلنسان خالهلا
 األوىل الوحدة تتناول .البيئة مع وتفاعله اإلنسان يتناول الذي البشري واجلانب الطبيعية، البيئة مكونات يتناول

 هذه بني التمييز الطلبة ليتمكن البشرية؛ اجلغرافيا وفروع وأقسامه، اجلغرافيا علم مفهوم ،"ةالبشري اجلغرافيا مفهوم"
 وأقسامها، البشرية السالالت فتتضمن ،"السكان جغرافية" الثانية الوحدة أما. بعدها ما إىل االنتقال وليسهل الفروع

                                                        
  .156: وكذلك أبو عصبة، ص. 195- 194: ص. احلاج، ص: وانظر أيضاً. 99: املصدر السابق، ص أمارة، 195
  .99-98: ص. املصدر السابق، ص أمارة، 196
  .99: املصدر السابق، ص أمارة، 197
  .156: وأبو عصبة، ص .196-195: ص. مصدر سبق ذكره، ص احلاج، 198
  .2002. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي السادس للصف البشرية اجلغرافيا دئمبا. وآخرون اهللا عطا حممود 199
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 وقد. السكاين والتركيب السكانية والكثافة السكاين، والتوزيع السكاين، والنمو العامل، يف البشرية السالالت وتوزيع
 جغرافية" الثالثة الوحدة وحتتوي واالستنتاج، التحليل وبأسلوب واخلرائط، األرقام، بلغة املوضوعات هذه عوجلت
 وتدرس. منهما كل وأمهية وتكاملهما، تنوعهما، على مركزة املدن، وجغرافية الريف، جغرافية على ،"العمران
. لإلنسان مجيعاً وأمهيتها النقل، وجغرافية الصناعة، وجغرافية الزراعة، جغرافية ،"االقتصادية اجلغرافيا" الرابعة الوحدة

 هذه وتطور اآلخر، على منهما كل وتأثري بالبيئة، اإلنسان عالقة فتتناول ،"والبيئة السكان" اخلامسة الوحدة أما
  .املوارد واسترتاف والتصحر، كالتلوث، ئية،البي املشكالت من العديد سببت اليت العالقة،

  
 والصور، الرسومات، على املدخل وحيتوي. والتقومي واالستنتاجات، التحفيزية، واألسئلة املدخل،: من الدرس ويتألف

 وخلق والعملي، النظري اجلانبني وربط واالستنتاج التأمل طريق عن التعلم عملية يف الطلبة لتعني واخلرائط؛ واجلداول،
 والتحليل، احلوار أسلوب حنو والتوجه املعلومات، استرجاع أسلوب عن االبتعاد مت وقد .واألطلس الطلبة بني األلفة

 اشتمل وقد. الطلبة عند فكرية آفاقاً وخيلق احليوية ليثري بفعالية؛ التعليمية الوسائل واستخدام النقاش إدارة فللمعلم
  . املادة يثري امم للمراجع، قائمة على ايته يف الكتاب

  
فاشتمل  -املنهاج اإلسرائيلي –السادس  للصف  200"البالد ومشايل واجلنويب األوسط الساحلي السهل" كتابأما 

 من جزء ولكل. بأكمله القسم فحوى توضح قسم كل بداية يف سطور عدة أفردت وقد أقسام، ستة على جبزأيه
 تعريف قائمة على الكتاب جزأي من جزء كل اشتمل فقد ذلك إىل باإلضافة. به خاصة عمل كراسة الكتاب جزأي

  .الكتاب صفحات يف ظهورها حسب مرتبة بآخره وأثبتت املصطلحات
  

 كبري جزء املنطقة وتعترب البالد، ومشايل واجلنويب، األوسط الساحلي السهل: إسرائيل دولة يف مبنطقتني الكتاب ويعىن
 وقطع اخلرائط باستخدام املنطقة هلذه اجلغرايف املوقع فحص الطالب على ولذلك. القارة أو كالدولة كبرية، مساحة من

 األوسط الساحلي السهل من كل موقع مث أوالً، وحدودها إسرائيل دولة وموقع الكتاب، يف الواردة املعلومات
 األوسط الساحلي هلالس يف السكان فيها يعمل اليت ااالت الكتاب من الثاين اجلزء ويعاجل. البالد ومشايل واجلنويب
 الفروع تسمى أساسية جمموعات ثالث عن يتحدث االقتصاد موضوع ويف. يعتاشون ومم البالد مشايل ويف واجلنويب

 إىل املرافق هذه من واحد كل وينقسم. والتجارة اخلدمات وفرع الصناعة، وفرع الزراعة، فرع: وهي االقتصادية
  .متعددة أقسام

  
 واليت املكتوبة، القطع تعين واليت املعلومات قطع وهي، املعلومات مصادر على معلوماته يف الربنامج طاقم استند وقد

 بشأن معني شخص مع حمادثات تعين واليت ومقابالت. معني موضوع خبصوص منها املعلومات استرجاع ميكن
 عموضو توضيح وظيفته ختطيط وتعين ورسومات. وصور. وخرائط. الصحف من وقصاصات. معني موضوع

                                                        
 1.ج .التربوية التكنولوجيا مركز: أبيب وتل أبيب رمات. اجلغرافيا لتعليم كتاب: البالد ومشايل واجلنويب األوسط الساحلي السهل. جال وأوفريا فاين تسفيا 200

  .2000 – 2. وج 1996 –
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 بياين رسم ذلك أمثلة ومن متغريين، بني العالقة يوضح ختطيط عن عبارة وهي بيانية ورسوم. وجداول. مكتوب
  .للمعلومات أخرى ومصادر. بياين وخط دائري، بياين ورسم عمودي،

  
 وغالبية س،األطل يف املوجودة اخلرائط يف والتمعن األطلس استعمال إىل باإلضافة اختيارية، قطع اإلثراء قطع وتعترب

 يف صدوره، وسنة حمرره واسم األطلس اسم كتابة الطالب من ويطلب. إلسرائيل هي فيها التمعن املطلوب اخلرائط
 التصوير أو بالكتابة إما األطلس، حيتويها اليت املختلفة إسرائيل خرائط تشمل قائمة حتضري إىل باإلضافة العمل، كراسة
 يف الدراسة من يتجزأ ال جزء هو فيها والعمل. للكتاب اًمتمم فتعترب العمل اسةكر أما .العمل كراس قائمة يف واللصق
 بسبب وذلك لألجوبة، مكان الكتاب يف خيصص مل إذ الكتاب؛ يف الواردة املختلفة الفعاليات إجراء يتم وا. الكتاب

  . معلومات من حيتويه ما وكثرة الكتاب كرب
  

 وحدات سبع ،-املنهاج الفلسطيين  –األساسي  التاسع للصف 201"يبالعر الوطن جغرافية" كتاب احتوى فيما
 ثالثة من ،"العريب الوطن موقع" األوىل الوحدة تكونت وقد والثاين، األول الدراسيني الفصلني على موزعة دراسية

 البنية" نيةالثا الوحدة وضمت. احلدودية والرتاعات السكانية، والوحدات واحلدود، والفلكي اجلغرايف املوقع دروس،
 الوحدة واشتملت. والسهول واهلضاب، اجلبلية، واملرتفعات اجليولوجية، البنية دروس، أربعة ،"والتضاريس اجليولوجية

 املناخية، واألقاليم املناخ، وعناصر فيه، املؤثرة والعوامل املناخ دروس، أربعة على ،"العريب الوطن مناخ" الثالثة
 وتوزيع السكاين، النمو دروس، أربعة على ،"العريب الوطن سكان" الرابعة لوحدةا وتكونت. الطبيعية والنباتات

 اخلامسة الوحدة وضمت. للسكان والنوعي العمري والتركيب السكان، حياة وأمناط السكانية، والكثافة السكان
 احليوانية والثروة ي،الزراع واإلنتاج والزراعة، وتكامله، االقتصادي النظام دروس، أربعة ،"االقتصادية املوارد"

 الطاقة، مصادر دروس، أربعة ،"والصناعية املعدنية والثروة الطاقة مصادر" السادسة الوحدة واحتوت. والسمكية
 تكونت فيما. والصناعة املعدنية والثروة والغاز، النفط وصناعة وجتارة نقل وطرق العريب، النفط حقول وتوزيع
  . والسياحة والنقل، التجارة، دروس، ثالثة من ،"لساحةوا النقل التجارة،" السابعة الوحدة

  
. والقيم واملهارات واخلرائط اإلحصائية، والدالالت واملفاهيم واحلقائق املعرفية: الكتاب مكونات تنوعت وقد

 اليت واألنشطة املهارات تنوعت وكذلك. املادة يثري مما ايته يف مراجع قائمة على الكتاب الشتمال باإلضافة
 الوسائل الستخدام باإلضافة الوحدات، مواضيع عن فيديو وأشرطة أفالم عرض من واملعلمون الطالب ينفذهاس

 عليها حيصل اليت وتلك املختلفة، الدروس يف الواردة اجلداول على الطالب وتدريب واسمات، كاخلرائط التعليمية
 يف واجلارية البارزة األحداث استغالل وكذلك. حديثاً الصادرة والكتب والصحف االت من والطلبة املعلمون
  .املختلفة الدروس يف واردة قضايا حبث يف العريب الوطن أحناء خمتلف

  
  

                                                        
  .2005. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي التاسع للصف العريب الوطن جغرافية. وآخرون حسني الرمياوي 201
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 ،-املنهاج اإلسرائيلي –التاسع  للصف 202"اجلغرافيا يف خمتارة مواضيع واملدى اإلنسان إسرائيل" كتاب يقدم فيما
 منذ املاضي من أحداثاً الكتاب ويتناول كما. العامل يف أخرى بدول نةمقار األلفين، سنوات يف اليوم، إسرائيل صورة
 يف اجلارية التغيري عمليات الكتاب ويبحث كما. اليوم اجلارية العمليات على تأثري هلا أحداث وهي الدولة، قيام

 واملعضالت قود،ع خالل الدولة حققتها اليت الكثرية واإلجنازات الطبيعة، وعلى اإلنسان على وتأثريها إسرائيل
  .املستقبلي للتطور حمتملة اجتاهات عدة أحياناً، الكتاب يطرح كما. تواجهها اليت والصعوبات

  
 لذلك باإلضافة. الصفحات هوامش يف ومعرفة سفلي، خبط معلمة وهي-كثرية مصطلحات على الكتاب اشتمل
 قائمة لوجود باإلضافة. مصطلح كل فيها يظهر اليت املواقع مجيع إىل يشري باملصطلحات، فهرس الكتاب اية يف يوجد

 باملهام، ومست واليت األسئلة من نوعني الكتاب تضمن وقد .واملصادر باألماكن وأخرى الكتاب، يف الواردة باخلرائط
 النوع ظهر حني يف. املهمة فيها تظهر اليت الصفحة مبوضوع مباشرة تتعلق الصفحات هوامش على األول النوع ظهر

 كل ميز الذي اجلغرايف مع اللقاء أما .مشولية أكثر وهي للوحدة إمجالية مهام شكل على وحدة كل اية يف اآلخر
  .الوحدة ملوضوع مالئماً التخصص موضوع يكون حبيث اجلغرافيا، موضوع يف خبرية أو خبري مع مقابلة فهو وحدة

 أطالس باستخدام الكتاب مؤلفو يوصي ذلك ومع أجله، من خصيصاً أعدت مجة خرائط على باشتماله الكتاب ومتيز
  .وحمدثة ومهمة، وافرة، إسرائيل، دولة عن معلومات، حتوي") اجلديد إسرائيل أطلس" وخاصة( خمتلفة

  
 يف املتطورة الدول مصاف يف واعتربها إسرائيل، بدولة الطلبة عرف الذي ،"استهالل" بعنوان الكتاب افتتاح مت وقد

 سكانية، جمموعات( وبشرياً) وغريها والنبات الطبيعية املناظر( مادياً- كثرية بأبعاد ومتنوعة األوجه، متعددة العامل،
 األمين، التوتر من وفترات حروباً القصري تارخيها مدار على شهدت إسرائيل دولة أن وأضافوا). وغريها اقتصاد تاريخ،

 سريعاً بعضها كان العمليات وهذه. اينوإسك اقتصاديي ومنو تطور وسريورات عمليات فيها حدثت املقابل ويف
  .باستمرار الدولة صورة تغري األثر وعظيم

  
 من أصغر وهي مربع، كلم 22145-املساحة صغرية فهي العامل، دول أصغر أا إسرائيل، دولة واصفاً الكتاب وتابع

 عدد كان 2006 عامال يف-سكاا تعداد حيث من صغرية وهي إيطاليا، جنوب الواقعة صقلية جزيرة من مساحة
 دولة وإسرائيل). املتحدة الواليات يف واحدة مدينة-نيويورك سكان من أقل( نسمة مليون 7.1 إسرائيل يف السكان

 ليبني ،"إسرائيل حدود" هو آخر عنوان جاء االستهالل وبعد .ودميقراطية يهودية كدولة 1948 عام أقيمت فتية
 اتفاق هناك ليس ولذلك مستمراً، زال ما الصراع وهذا العرب، مع يلطو صراع خضم يف أقيمت إسرائيل أن للطلبة

 مر على مرات عدة تغريت احلدود أن إىل ويشري .عنيفة مواجهات طوهلا على تقع ما وكثرياً الدولة، حدود على
 تبني رائطخ جمموعة الكتاب ويظهر. املؤقتة واحلدود عليها املتفق احلدود يعرف ذلك وبعد. احلكام بتغري التاريخ،

 األحداث أهم موضحاً ،2006 - 1973 عامي وبني ،1967و ،1948و ،1947و ،1922 عام الدولة حدود
  .  وعقبها األعوام تلك يف وقعت اليت
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 وحدات، ست من ،-املنهاج الفلسطيين –الثانوي  الثاين للصف 203"والبشرية الطبيعية اجلغرافيا" كتاب ويتكون
 ودرجة الشمسي اإلشعاع( املناخ وعناصر املناخ، دروس، ستة" املناخية رافيااجلغ" األوىل الوحدة ضمت حيث

 والتساقط، ،)التكاثف التبخر، الرطوبة،( املناخ وعناصر ،)والرياح اجلوي الضغط( املناخ وعناصر ،)احلرارة
 وأقسامها، احلياتية غرافيااجل مفهوم دروس، أربعة ،"احلياتية اجلغرافيا" الثانية الوحدة ضمت فيما. اجلوية واالضطرابات

 واحلياة النبايت الغطاء وأشكال احليوية والعالقات اجلغرايف، وتوزيعها الربية واحليوانات النباتات منو يف املؤثرة والعوامل
 البيئي، التلوث دروس، مخسة من فتكونت ،)"البيئي التلوث( بيئية مشاكل" الثالثة الوحدة أما. والتصحر احليوانية،

 ،"السياسية اجلغرافيا" الرابعة الوحدة وعاجلت. الضوضائي والتلوث التربة وتلوث املائي، والتلوث اهلوائي، ثوالتلو
 والنظريات السياسية واحلدود الدولة، يف واالقتصادية السكانية اخلصائص وأثر الدول، وأنواع السياسية، اجلغرافيا

 ،)عليها املترتبة واآلثار ومفهومها، تطورها،: (السياحة ،"لسياحيةا اجلغرافيا" اخلامسة الوحدة وناقشت. اإلستراتيجية
 دروس، ثالثة من ،"والتخطيط التنمية" السادسة الوحدة وتكونت. العريب الوطن يف والسياحة السياحة، وأنواع
  .والتخطيط وإستراتيجياا، التنمية ومؤشرات التنمية،

  
 اية يف ثبت وقد. الواردة املعلومات استيعاب على يساعد مما ور،والص واجلداول باخلرائط الكتاب تزويد مت وقد

 األسئلة من مبجموعة درس كل انتهى وقد .فيها والتوسع املادة إلثراء والطلبة املعلمني الطالع املراجع قائمة الكتاب
  .الطلبة لدى التحصيلية القدرة قياس دف واملوضوعية املقالية

  
لفلسطينية سطحيتها يف معاجلتها املوضوعات وتغييبها القضية الفلسطينية ومعاملها وإن مت يالحظ على كتب اجلغرافيا ا

 ومن األساسي السادس للصف البشرية اجلغرافيا كتاب فقد عاجل. التطرق لذلك فإنه يتم خبجل واستحياء عظيمني
 علم جانيب تناوله خالل من. اآلخر على منهما كل وتأثري معاً والبيئة اإلنسان موضوع اخلمس وحداته خالل

 مع وتفاعله اإلنسان يتناول الذي البشري واجلانب الطبيعية، البيئة مكونات يتناول الذي الطبيعي اجلانب اجلغرافيا،
  .املذكور الكتاب من فلسطني ذكر غاب وقد. البيئة

  
 فلسطني جبال أهم وغيب ،الفلسطينية القضية عن قفز فقد األساسي التاسع للصف العريب الوطن جغرافية كتاب أما

 الضفة جبال من وغريها اجلليل جبال ذكر مت املقابل يف ولكن اجلرمق، جبل وهو اجلبلية املرتفعات عن التحدث حني
 الكتاب فإن األرض، على اإلسرائيلي االحتالل استخدام تكرر وإن جلي تضليل هناك ذلك إىل باإلضافة. الغربية
 وسهولة اجلو العتدال ذلك يعزو فإنه الساحلية املناطق على السكانية الكثافة عن ثهحدي فعند احلقائق، تغيري ميارس

 يف تكدست الفلسطينيني من كبرية أعداد فهناك. والتهجري االحتالل وهو األساس السبب بذلك مقصياً. املواصالت
 وتدمري سكانية إبادة من حبقهم، رااز أبشع الصهيونية العصابات أقامت أن بعد يؤويهم مكاناً جيدوا مل ألم غزة،

 الالجئني خميمات وميش بتغييب الكتاب قام وكذلك. بأنفسهم للنجاة اهلرب على منهم البقية لترغم ومدم؛ قراهم
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 غاب وقد. إقصاؤه فتم املخيم أما والبادية، واملدينة القرية جند السكان، حياة أمناط عن احلديث فعند الفلسطينيني،
 واحدة، مرة عدا الكتاب من إسرائيل ذكر غاب وقد. والسياحية االقتصادية، التطور معيقات عن اللاالحت أيضاً

  .فلسطني ملياه ومصادرا األرض، على سيطرا عن احلديث عند وذلك
  

أي بامل فإن منهاج اجلغرافيا الفلسطيين املعد للصفني السادس والتاسع األساسيني والصف الثاين عشر، مل يكن له 
ا من خالل إبراز القضية الفلسطينية، واالهتمام بفلسطني حدوداً كتعزيزها أو إظهاره دور يذكر يف بناء اهلوية الوطنية،

ومناخاً وسكاناً وتضاريس، بل على العكس من ذلك عمل منهاج اجلغرافيا الفلسطيين على تغييب دوره يف بناء 
  .لثقافية أم الدينية أم التارخيية أم املكانيةوإرساء معامل اهلوية الوطنية، أكانت معاملها ا

  
أما منهاج التعليم اإلسرائيلي فإنه يقوم بتشويه وإلغاء اهلوية الفلسطينية ليعزز واقع الوالء واخلنوع للدولة اإلسرائيلية 

جتاه  وقد امتاز جهاز التعليم اإلسرائيلي بفرض سياساته العنصرية والتمييزية القامعة. ويؤسرل الفلسطينيني
الفلسطينيني، فباعتبار هذا اجلهاز  أكثر أجهزة الدولة قمعاً وسيطرة سياسية واجتماعية ضد األقليات القومية، حتاول 

  . إسرائيل من خالله فرض أيديولوجيتها الصهيونية حملو اهلوية الفلسطينية
  

خالل تصرحيات قياديني وسياسيني يف دولة وتتجلى حقيقة األهداف املعلنة واخلفية جتاه التعليم العريب يف إسرائيل من 
 -وزيرة سابقة للمعارف لدولة إسرائيل -إسرائيل بغية اخلضوع والوالء واإلخالص للدولة، فوفقاً لليمور ليفنات

أكدت يف عدة تصرحيات هلا ما معناه أن ختصيص امليزانيات للمدارس العربية سيتحدد وفقاً ملدى والء وإخالص 
ووفقاً لذلك يتم  204.لة، واعترب مشعون شطريت وهو وزير آخر للتربية أن التربية أهم من األمنالطلبة العرب للدو

  .تصنيف الفلسطينيني إىل معتدلني موالني للدولة، ومتطرفني متشبثني باهلوية الفلسطينية
  

إلنسانية والوطنية وتتجاهل الوزيرة ليفنات يف موقع آخر خصوصية الفلسطينيني وتراثهم وتارخيهم منتهكة كرامتهم ا
 .للعرب)" الطرد-التهجري(الترانسفري "صاحب فكرة  -وزير سابق -"رحابعام زئيفي"عند مطالبتها بتدريس تراث 

ويلتقي كل من العهد العثماين وفترة االنتداب الربيطاين ومرحلة قيام دولة إسرائيل يف نقطة التقاء واحدة وهي . 205
كأمنوذج كولونيايل إلضعاف وتشويه  206 للسيطرة على السكان األصليني،" جنيكنظام تد"استخدام النظام التعليمي 

  .أو تشظي اهلوية الوطنية من خالل شرعية أيديولوجية قامعة
  

وباعتبار أي وعي وطين يؤدي إىل ديد استقرار الفريق املهيمن سعت األطراف احلاكمة إىل تفريغ التعليم الفلسطيين 
مت النظام التعليمي كوسيلة لتشريع عقائدها وخلق وعي اجتماعي بديل ال يتوافق من مضامينه القومية واستخد
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وفقاً "لذلك انتهجت الدولة العربية سياساا التربوية والثقافية جتاه العرب  207 .واإلرث الثقايف الوطين للفلسطينيني
ووفقاً لذلك تستند  208".للفرضية اليت تقول إنك إذا حتكمت مبا يدخل وعي الشعب حتكم هذا الوعي ومنتوجه

بغية اهليمنة الثقافية احلذرة اليت حيددون فيها املعارف اليت جيب نقلها إىل " النموذج التكيفي"السياسة االستعمارية إىل 
سواء يتم إنكار أو إعادة تأويل تاريخ الشعب اخلاضع لالستعمار، حبيث تشكل "ذه الطريقة،  209الشعوب األصلية،

مبعىن آخر معرفة انتقائية ترمي إىل التفوق املعريف على املستعمر، هذه  210".ى هوية الفئة املستعمرةاعتداًء فادحاً عل
املعرفة تلغي ما ال تريد أن يعرفه السكان األصليني وتؤول املعارف اليت تريد إيصاهلا هلم بطريقة ختدم مصاحلها 

  .ر اإلمكاناالجتماعية والثقافية والسياسية؛ لتقليص كلفة االستعمار قد
  

إن ما تقوم به القوى االستعمارية احملتلة من حمو للتاريخ وإعادة روايته جتربة تشترك فيها كل الشعوب األصلية؛ بسبب 
ترتكز اتمعات  211 .ضعف وعجز تلك الشعوب إزاء جتهيلهم وجتريدهم من املعرفة املتعلقة بشعبهم وتارخيه

والتقدم للمناطق القاحلة، ويف احلالة اإلسرائيلية أعلن الصهاينة عن  املستوطنة على االستيطان من أجل احلضارة
وبذلك مت النظر للفلسطينيني كحاضر غائب وجتلى ذلك بشكل  212 .فلسطني أرضاً بال شعب لشعب بال أرض

  .خاص يف السياسة التربوية واملناهج
  

وجوب ارتكاز التعليم على قيم الثقافة : يأهداف اجلهاز التعليم 1953حيدد قانون التعليم يف دولة إسرائيل لعام 
اليهودية واإلجناز العلمي، وعلى حب أرض الوطن والوالء للدولة وللشعب اليهودي، وعلى ممارسة الزراعة واحلرف 
اليدوية، وعلى التدريب الطالئعي والكفاح من أجل جمتمع مبين على احلرية، واملساواة والتسامح، والتعاون املتبادل 

ففي حني تؤكد هذه األهداف على القيم والتاريخ والثقافة اليهودية، يتم يف املقابل جتاهل القيم  213 .ريةوحب البش
ومت التأكيد على هذه األهداف يف اخلطاب الرمسي املتعلق بالتعليم يف إسرائيل، إذ . والتاريخ والثقافة الفلسطينية

ال يوجد هناك طفل يف إسرائيل ال يتعلم "ترى أنه  أا تود أن 2001صرحت وزيرة التربية ليمور ليفنات عام 
   214".أساسيات املعرفة املتعلقة باليهود والصهيونية وقيمها

  
إن الكتب املدرسية رابط بني أيديولوجية الدولة الثقافية وبني املتعلم، وهي عناصر كامنة للتنوير اجلماعي أو السيطرة 

كجزء من املنهاج بتنظيم جهاز املعرفة عند اتمع، وتساعد على  وهي رسالة حنو املستقبل وتساهم 215.االجتماعية
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بناء عليه فإن الكتب  216.إعادة تكوين نقطة مرجعية رئيسة ملاهية املعرفة والثقافة واالعتقاد واملبادئ األخالقية
كتسبة يف معظم املدرسية تسيطر على ما يدرس الطالب يف املدرسة، وعند إعداد املنهاج، وهي تطغى على احلقائق امل

باإلضافة إىل ذلك يعتربها اجلمهور من الضروريات اجلديرة باعتمادها للمعرفة، وكذلك يعتمدها املعلمون . املواضيع
ويف إسرائيل يطلب من املعلمني االعتماد على الكتب اليت صادقت عليها وزارة . لتحضري الدروس وبناء املواضيع

  217 .التربية والتعليم
  

ية والتعليم هي اليت تضع التعليمات لتطوير املناهج وهي اليت متلك السلطة للمصادقة على الكتب إن وزارة الترب
بناء على ذلك فإن الوزارة تضع اخلطوط العامة لألهداف التعليمية . املدرسية؛ وذلك ملركزية جهاز التعليم يف إسرائيل

الكتب املدرسية تعكس املعرفة اليت حتاول اوعة واملدرسية واالجتماعية اليت جيب حتقيقها، وكذلك فإن حمتويات 
األمر الذي يعود بنتائج سلبية على األقليات األصلية داخل اتمع؛ ألن اجلهاز التعليمي قد . املسيطرة يف اتمع نقلها

  218 .مت استخدامه إلخضاعهم والسيطرة عليهم وتذويبهم
  

ال تعزز قيمهم : نسبة للطالب األصليني عدة عوامل، فهي أوالًإن ما جيعل من الكتب املدرسية الرمسية خطرية بال
ال تكتب عن األقليات األصلية إال أشياء غري : وأخرياً. تلغي وجودهم: وثانياً. وأفعاهلم وعادام وثقافتهم وهويتهم

واليت وضعتها إن املنهاج والكتب املدرسية اخلاصة باملدارس العربية 219 .صحيحة وسلبية وحمرضة توحي بأم أشرار
وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية ال تظهر إال املعارف اليت قرر صانعو السياسات التربوية يف إسرائيل أن تظهر للطالب 

إن أهداف املناهج اليت تضعها وزارة التربية والتعليم  220.العرب، فنظام جهاز التعليم يستخدم كآلية للسيطرة
يل إىل الضبابية بدالً من تعزيز تشكيل اهلوية عندهم كأفراد أقلية قومية أصلية، مقابل ترويج اإلسرائيلية للتعليم العريب مت

  221 .وتعزيز اهلوية اليهودية يف أهداف املناهج واملواد يف املدارس اليهودية
  

التعليمي  إن التعامل مع اهلوية الفلسطينية يتم من خالل جتاهلها على اعتبارها مناقضة لألهداف املهيمنة للمشروع
إن أهداف اجلهاز التعليمي العريب، وكذلك أهداف حمددة يف املنهاج، تلزم الطالب أن يتعلم القيم والثقافة . الصهيوين

اليهودية، مقابل انكشاف الطالب بصورة سطحية ومراقبة على القيم والثقافة العربية ونتائج ذلك تبدو جلية من خالل 
  222 .ئية واإلعداديةاملنهاج احلكومي للمدارس االبتدا

  

                                                        
  .14: أبو سعد، مصدر سبق ذكره، ص 216
 .14: املصدر السابق، ص 217
 .15-14: املصدر السابق، ص ص 218

219      Linda Tuhiwai Smith. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. 
London New York: Zed Books Ltd. 1999. p35.  
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إن التعليم العريب يف إسرائيل هو مبثابة ضحية للتعددية اإلسرائيلية، ليس فقط لكونه تديره األغلبية، بل لكونه أداة 
فهو ال يقتصر فقط على كيفية استخدام قوة األغلبية حيال ضعف تأثري األقلية، . للسيطرة والتالعب يف شؤون األقلية

جهاز . املواطنون العرب مهمشون ومغيبون يف الدولة. ر ودوام استالب هذا التأثري من األقليةإنه يعين كيفية استمرا
التعليم العريب يديره أشخاص ينتمون إىل األغلبية اليهودية، أما املنهاج املقرر فتضعه السلطات مبشاركة رمزية عربية إن 

أية مواد تعليمية ال تتوافق وتعليمات السياسات  فاملشاركون العرب ال يستطيعون كتابة، أو ترمجة كتب أو. وجدت
  223 .العليا لألغلبية

  
 2011/2012يبني كتاب اجلغرافيا للصف السادس االبتدائي املستخدم يف املدارس العربية يف العام الدراسي احلايل 

م العريب، فهذا الكتاب ، يبني دقة الوصف السابق للتعلي"السهل الساحلي األوسط واجلنويب ومشايل البالد"املوسوم بـ 
فهذه النسخة . متت ترمجته من العربية إىل العربية؛ ليشكل جزءاً من الصفوف السادسة اليت صادقت عليها وزارة التربية

مقابل مسامهة عربية يتيمة . املترمجة تشري إىل أن مدير تطوير املنهاج ومخسة من مستشاريه من العلماء واملهنيني يهود
وأشرف على تقييم الترمجة يهودي، وكذلك . يب واحد وحمرر ترمجة ومستشار علمي واحدمنوطة مبترجم عر

وهذا يشري بشكل واضح وجلي إىل عربنة وأسرلة املناهج  .رسومات الكتاب وإخراجه أسندت إىل فريق يهودي
  .بشكل ممنهج للقضاء على هوية الطالب الوطنية

  
فعند مراجعة قائمة حمتويات كتاب اجلغرافيا، فإنه يشتمل على وحدة فرعية حول مصاعب االستيطان يف املاضي يف 
السهل الساحلي واألوسط واجلنويب، وهذه املصاعب مرتبطة باستغالل املياه، واملستنقعات، واستغالل أتربة الرمل 

 –السهل الساحلي األوسط واجلنويب اليوم : التغري الكبري"عي ويتبع هذا النقاش عنوان فر 224 .األمحر والرمال املتنقلة
فهذا الكتاب . ليتم بذلك غسيل أدمغة الفئة املستهدفة أي الطالب 225".أكثر مناطق البالد تطوراً وازدحاماً بالسكان

هيوين الذي طرد وما كغريه من املناهج اليت ترعاها الدولة يف املدارس االبتدائية العربية يؤكد على املشروع القومي الص
  . وأد املعرفة لدى الطالب وانتمائهم لوطنهمإىل زال مستمرا يف ميش الشعب الفلسطيين، باإلضافة 

  
؛ فإن ذلك جيعلهم حاضرين غائبني، وذلك لتجاهل وإنكار الوجود "أرض إسرائيل"عندما يتعلم الطالب عن 

ء واضح وجلي ومتعمد لقرون عديدة من التاريخ اخلاص يف فقد أكد كتاب اجلغرافيا على إقصا. الفلسطيين على أرضه
وسط وجنوب السهل الساحلي يف فلسطني، باإلضافة للتركيز على موطن اليهود إسرائيل، وإميام القوي يف 
االستيطان وشراء األراضي وليس احتالهلا أو استعمارها، وأخرياً ادعى الكتاب أن اليهود هم من جاءوا باحلضارة 

  .عيش يف متاهات التخلف، حني يتم البحث عن الوسائل التكنولوجية للتغلب على الصعابلبالد ت
  

                                                        
223 Sami Khalil Mar’i .180: مصدر سبق ذكره، ص.  
: ص. 1996. مركز التكنولوجيا التربوية: رمات أبيب. السهل الساحلي واألوسط واجلنويب ومشايل البالد، كتاب لتعليم اجلغرافيا. تسفيا فاين و أوفريا جال 224
24.  
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ال بد لنا، كي نفهم التغري الكبري الذي طرأ على التضاريس يف السهل الساحلي، أن نعود مائة عام إىل : "ومما جاء فيه
. من أجل العودة إىل موطنهم إسرائيل. ملالوراء يف هذه الفترة بدأت ضة كبرية لدى اليهود يف دول عديدة من العا

خالل السنني اليت مرت منذ تلك الفترة أكثر من مليوينْ يهودي، استوطنوا البالد وأقاموا دولة . وقد قدم إىل البالد
ن لقد وصلوا إىل البالد وملء قلوم اإلميا. لنرجع إىل بداية الطريق ولنرافق اليهود الذين عادوا إىل بالدهم .إسرائيل

والرغبة القوية يف استيطان البالد وشراء األراضي، وكذلك البحث عن الوسائل التكنولوجية املطلوبة للتغلب على 
  226 ".الصعاب

  
وقد وجدوا فيه منطقة متروكة، معظم . لقد كان السهل الساحلي حمطتهم األوىل"ويتابع الكتاب تضليله وادعاءه 

مراحل االستيطان األوىل قاموا بشراء كل قطعة أرض وافق أصحاا على  يف. سكاا، القليلني بطبيعتهم، من العرب
وعندما أصبحت مساحات األراضي يف حوزم، باشر املستوطنني األوائل باستصالح األرض لغرض . بيعها هلم

وقد تطورت هذه العمليات مع مرور . ولتحقيق هذا اهلدف، قاموا بعمليات متعددة يف نفس الوقت. االستيطان
وهكذا ختلص املستوطنون األوائل من املشاكل اليت صعبت االستيطان يف السهل الساحلي األوسط واجلنويب يف . لزمنا

يكشف النص  227".املاضي، وفسح هلم اال لتطوير املنطقة وحتويلها إىل أكثر مناطق البالد تطوراً وازدحاماً بالسكان
ل الفلسطيين منذ القرن الثامن عشر، باإلضافة للتحول االقتصادي السابق جتاهالً واضحاً للتمدن السريع على الساح

  228 .نتيجة حتسن طرق املواصالت واستقرار احلالة السياسية
  

. ويستمر الكتاب بقلب احلقائق والتضليل والتجين واالدعاء بأن فلسطني جرداء، ومن قام بتطويرها هم املستوطنون
قاموا حبفر : ا املستوطنون األوائل واملستوطنون  الذين قدموا من بعدهمواآلن لنلق نظرة على العمليات اليت قام "

اآلبار يف الرمال، واكتشفوا على عمق غري كبري من سطح األرض مياهاً عذبة ذات جودة عالية، ميكن استغالهلا 
يف، من اآلبار بواسطة وقد ضخوا هذه املياه، املعروفة باملياه اجلو). للشرب والزراعة وما شابه(ألغراضهم املختلفة 

أضافوا األمسدة إىل تربة الرمل األمحر، ...قاموا  بتجفيف املستنقعات ...املضخات وهكذا تغلبوا على مشكلة املياه 
وهكذا، كانت النتيجة أن تغطت تالل الرمل األمحر، اليت . وقاموا بزراعتها باملزروعات وقد تبني أن زراعة احلمضيات

   229".املاضي، ببساتني احلمضيات، اليت شكلت مصدراً هاماً للرزق بالنسبة لسكان املنطقةكانت جرداء ومقفرة يف 
  

فمنذ القرن الثامن عشر مرت املناطق الساحلية الفلسطينية بعملية تطور متسارعة لالقتصاد الزراعي؛ وذلك نتيجة 
بساتني احلمضيات الفلسطينية منتوجاً الفوائد االقتصادية وحتسن فرص تسويق الفواكه إىل ما وراء البحار، واعتربت 

وقد أصبح  .شكلت صادرات الربتقال ثلث مدخول التصدير الكلي مليناء يافا 1911رئيساً للتصدير وحبلول عام 
الربتقال يشكل جزءاً من صورة البالد يف اخلارج، وخالفاً ملا مت ادعاؤه يف الكتاب املدرسي من أن املستوطنني اليهود 
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دومناً كان  4009اعة واآلبار إىل السهل الساحلي، فإن قرية العباسية يف قضاء يافا وحدها حوت قد أتوا بالزر
وحبلول عام . دومناً مزروعاً بأشجار الزيتون 450بئراً، باإلضافة إىل  150مزروعاً بأشجار احلمضيات تسقى من 

دومناً زرعها اليهود  66403بل دومناً بأشجار احلمضيات، مقا 146316كان العرب يزرعون ما مساحته  1945
  230 .يف منطقة يافا

  
ويتم االستمرار بنفي اآلخر الفلسطيين، ونفي وجوده وإقصاء أو نفي مدنه الكربى من الذاكرة والتاريخ، وكذلك 

فمدينة أشدود اليت كانت تسمى أسدود قبل االستيطان الصهيوين وقبل تأسيس إسرائيل، . أسرلة وعربنة األمساء
باإلضافة لتهميش . جذورها ضاربة يف التاريخ، وكانت مشهورة ببساتينها من احلمضيات والعنب والتنيفاملدينة 

عسقالن، إذ وصل /نسمة، وكذلك مدينة ادل 40000إىل  1940وتغييب مدينة غزة اليت وصل عدد سكاا عام 
  231 .نسمة، اليت اشتهرت بصناعة النسيج من أيام الصليبيني 10000عدد سكاا 

  
يف البداية أقاموا البلدات يف املناطق السهلية املنخفضة . أقاموا العديد من البلدات على طول السهل الساحلي كله"

ويف ... إال أم، مع مرور الزمن، اكتشفوا أنه من املمكن بناء البلدات يف مناطق الرمال أيضاً . وعلى تالل الكركار
بعض هذه املدن، مثل تل أبيب وأشدود، أقيم منذ البداية على الرمال، . ريةهذه األيام توجد يف منطقة الرمال مدن كث

ويتابع الكتاب إنكاره  232".والبعض اآلخر، مثل ريشون لتسيون وهرتسلية، آخذٌ باالمتداد باجتاه مناطق الرمال
ناء أول ميناء يف تل للوجود الفلسطيين واحلضارة الفلسطينية من خالل نفيه وإقصائه املوانئ الفلسطينية، وادعائه ب

ميناء تل أبيب غري فعال يف هذه . (1936أقيم أول ميناء يف تل أبيب عام . أقاموا املوانئ على طول الشاطئ"أبيب، 
  233".أقيم ميناء يف مدينة أشدود 1965ويف عام ) ... األيام

  
امل، ففي بداية القرن العشرين، اعترب وبذلك مت إنكار أمهية ميناء مدينة يافا اليت اعتربت من أقدم مدن املوانئ يف الع

وقبل احلرب . ميناؤها أحد أهم املوانئ الرئيسة يف فلسطني، وقد كانت متلكه وتقوم بتشغيله احلكومة الفلسطينية
العاملية الثانية كان امليناء قيد التطوير، وبسبب عدم أمان مياهه كانت السفن إما أن تبحر مشاالً حىت حيفا أو ترسو 

. أميال قليلة من الساحل وعندها تقوم بتفريغ محولتها وركاا إىل قوارب صغرية ليتم نقلهم إىل الساحل على بعد
ورداً على اإلضراب الذي قام به عمال امليناء الفلسطيين العرب يف منتصف الثالثينات من القرن املاضي قام اليهود ببناء 

مع ذلك فإن ميناء يافا مت تطويره قبل . ائد يف ميناء حيفا العريبميناء حديث يف تل أبيب، والذي تسبب يف تقليل العو
  234 .احلرب العاملية الثانية الستيعاب بواخر وسفن ركاب ضخمة
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إن منهاج اجلغرافيا املعد للصفني السادس والتاسع ركزا من خالل مضامينهما على سياسة التطبيع وغسل أدمغة الطلبة 
أبيب الواقعة يف السهل -أمامك صورتان جويتان ملدينة تل: "فقد ورد مثالً .لآلخر الفلسطيين مامن خالل نفيه

ومبساعدة هاتني الصورتني ميكنك تكوين انطباع حول  1988والثانية سنة  1918الساحلي، األوىل صورت سنة 
تل -اء يالحظ على الفقرة السابقة باإلضافة لعربنة األمس 235".التغريات اليت طرأت على السهل الساحلي األوسط

اللد والرملة ويافا وعسقالن، وهذا : تغييب واضح ملدن وقرى الساحل الفلسطيين، مثل -أبيب  -الربيع أصبحت تل
التغييب هو نفي وإقصاء لآلخر الفلسطيين عرب نفي مكانه، وإقصاء مدنه وعربنة أمساء املواقع اجلغرافية دف تعزيز 

ي الكتاب يف مكان آخر أن ما يقرب من نصف سكان اجلليل هم من ويدع. هوية السكان من خالل الرموز القومية
اليهود، كيف أصبح نصف السكان يهوداً؟ أمل يتم ذلك بتدمري مئات القرى الفلسطينية اليت كانت مزدهرة عام 

  ؟1948
  

  مناهج التاريخ  3.7
  ال   فاإلنسان ميق يف معرفة املاضي وفهمه، ملا هلا دور بارز وع  من أهم مناهج العلوم االجتماعية،  التاريخ   مناهج   تعد

باإلضافة إىل كون معرفة اإلنسان ماضيه تكسبه خربة السنني،   ماضيه،   يفهم   أن   دون   وحاضره   نفسه   يفهم   أن   يستطيع 
  ما   يرى   أن   له   يتيح   ما   التارخيي،   واحلدث   ساناإلن   بني   ما   معينة   مسافة   ويضع   ذاته،   عن   اإلنسان   يبعد   املاضي   يف   والتأمل 
 - التعبري   صح   إن -  التصرف   حسن   على   وأقدر   نفسه   فهم   على   أقدر   وجيعله   وعيوب،   مزايا   من   بسهولة   نفسه   يف   يراه   ال 
  عهود   أم   والرفاهية،   والقوة   اد   عهود   سواء   واألدوار،   الصور   بشىت   حافل   الشعوب   فماضي  . واملستقبل   احلاضر   يف 
  . املتحضرة   األرض   شعوب   من   تعد   ال   الشعوب   هذه   فإن   وبالتايل،   حمدداً،   ماضياً   هلا   تعرف   ال   اليت   والشعوب   الكوارث 

  وأعماله   تارخيه   معرفة   ضرورة   عليه   يفرض   ما   اجتماعياً،   كائناً   باعتباره   وتارخيه؛   ضيهما   دراسة   عن   لإلنسان   غىن   فال
   ". االجتماعية   اهلوية   تشكل "  إشكالية   يف   ندخل   وهنا   ينتمي،   من   ىلإو   حقاً،   هو   من   ليدرك   وذلك   وآثاره؛ 

  
 قام الذي احلضاري الدور -املنهاج الفلسطيين –األساسي  السادس للصف 236"سلمنيوامل العرب تاريخ" كتاب أبرز

 استطاعوا فباإلسالم نظام، يضبطها ال متفرقة مجاعات اإلسالم قبل كانوا فقد والوسطى، القدمية العصور يف العرب به
 األوىل، الوحدة تناولت ،وحدات مخس الكتاب ضم وقد .واألخالق والثقافة العلم يف رواداً ويصبحوا ينهضوا أن

 واحلياة السياسية، واحلياة العرب، موطن: اآلتية الفرعية العناوين العنوان ذلك حتت واندرج اإلسالم، قبل العرب
 الدعوة تنظيم الكتاب تناول اإلسالم، ظهور: الثانية الوحدة خالل ومن. االجتماعيةاحلياة و الدينية واحلياة االقتصادية،
 تناولت فقد الراشدة، اخلالفة: الثالثة الوحدة أما. الرسول وغزوات اإلسالمية، الدولة وتأسيس جرة،واهل اإلسالمية،

 واحلركة االقتصادية، والتنظيمات اإلدارية، والتنظيمات اإلسالمية، والفتوحات الردة، وحروب الراشدة، اخلالفة قيام
 األموية، اخلالفة قيام األموية، اخلالفة: الرابعة الوحدة لتوتناو. واألسطول واجليش الراشدين، اخللفاء زمن العمرانية

 األموية اخلالفة وضعف العمرانية، واحلركة االقتصادية، والتنظيمات اإلدارية، والتنظيمات اإلسالمية، والفتوحات

                                                        
 .10: فاين، مصدر سبق ذكره، ص 235
  .2001. مركز املناهج/ وزارة التربية والتعليم: البرية رام اهللا. 2ط .األساسي السادس للصف واملسلمني العرب ختاري. وآخرون اهللا عطا حممود 236
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 والتنظيمات ،اإلسالمية والفتوحات العباسية، اخلالفة قيام العباسية، اخلالفة: األخرية الوحدة وتناولت. وسقوطها
 العباسية اخلالفة وضعف املستقلة، الدويالت وظهور الواليات وانفصال العلمية، واحلركة العمرانية، واحلركة اإلدارية،

  .وسقوطها
  

 ميادين يف الطويل تارخيهم عرب ومنجزام واملسلمني، العرب تراث اخلمس وحداته خالل ومن الكتاب عاجل وقد
 الكتاب مؤلفو حرص وقد .العسكرية والنظم والعلوم والعمران، واالجتماع واالقتصاد، واإلدارة واحلكم، السياسة

  : خالل من اختطوها اليت االجتماعية التربية أهداف حتقيق على
 العلمية معرفتهم من وزيادة التاريخ، وكتب الطلبة بني ألفة خللق الدرس، بداية يف تارخيية نصوص تثبيت: أوالً

 املغازي وكتب هشام، ابن كسرية النبوية السرية وكتب الكرمي، القرآن من النصوص مدتاست وقد .واللغوية
 العربية الدولة نظم وكتب للطربي، األمم تاريخ مثل والتاريخ األخبار وكتب للبالذري، البلدان فتوح مثل والفتوح،

  .خلدون ابن مقدمة كتاب مثل واإلسالمية
 بني اخللط حالة يف واالطالع للثقافة وقائعها، سنوات بذكر احلربية احلمالت وسري التاريخ رجال سري توثيق: ثانياً

  .األحداث
  .الطلبة عند التحصيلية القدرة قياس دف واملوضوعية املقالية األسئلة من جمموعة وضع: ثالثاً

 التارخيية، اخلرائط ورسم النماذج، عمل مثل الطلبة، ا يقوم أن ميكن اليت النشاطات من جمموعة اقتراح: رابعاً
 املصادر على لالطالع وغريها املدرسية املكتبات وزيارة وتصنيفها، الدرس مبادة املرتبطة الصور ومجع واجلغرافية،

 األحداث ومواطن اآلثار، ألماكن والبعيدة القريبة والرحالت بالزيارات، القيام إىل باإلضافة املقررة، باملواد املرتبطة
  .التارخيية
 زماا يف احلوادث وتتبع املعلومات قراءة على الطلبة تساعد وجغرافية، تارخيية خبرائط الدروس معظم ربط :خامساً

  .التوضيحية واألشكال والرسوم والتواريخ بالصور الدروس تزويد إىل إضافة ومكاا،
  

 األول القسم اشتمل وقد أقسام، ثالثة إىل -املنهاج اإلسرائيلي –السادس  للصف 237"القدمي التاريخ" كتاب ينقسم
: األول الفصل تناول وقد فصول، أربعة على م،.ق الثاين األلف منذ كنعان وأرض سوريا يف السامية الشعوب
 اهلجرات اجتاهات العرب، جزيرة شبه يف الساميون( هجرام واجتاهات دوافع األصلي، موطنهم: السامية الشعوب
 الفنيقيون، اآلراميون، الكنعانيون، وأثره، اجلغرايف املوقع اخلصيب، اهلالل من الغريب الطرف على الساميون السامية،

 كنعان، بأرض وارتباطهم إسرائيل بين خروج( كنعان أرض حيتلون إسرائيل بنو الثاين الفصل تناول فيما). العربانيون
 نون بن يهوشع الصحراء، يف التيه ،6:12-1 اخلروج سفر القدمي، العهد-اليهودية الديانة وبداية العشر الوصايا

 داوود، امللك حروب إسرائيل، بين على ملكاً داوود ااورة، والشعوب إسرائيل بين بني الرتاع كنعان، أرض واحتالل
 عهده، يف والضرائب التجارة اخلارجية، وعالقاته سليمان امللك اهليكل، بناء وأعماله، سليمان امللك اململكة، تنظيم

 الثالث الفصل وعاجل). إسرائيل مملكة انقسام الداخلي، والتمرد التراجع عهد الدولة، خلزينة هام مصدر الضرائب

                                                        
  .2008. شيء كل مكتبة: م. د .الرومانية اإلمرباطورية وحىت امليالد قبل الثاين األلف من خمتارة فصول..  القدمي التاريخ. سعيد برغوثي 237
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- الثالث بالسر امللك اآلشورية، التوسعات اآلشوري، اجليش وتوسعاا، آشور مملكة( بابل ومملكة آشور مملكة
 اململكة األشورية، إلمرباطوريةا سقوط إسرائيل، مملكة زوال إسرائيل، مملكة يداهم اآلشوري اخلطر م،.ق745

-ملحق البابلية، الديانة بابل، عظمة يهودا، مملكة على القضاء م،.ق604-561- الثاين نصر نبوخذ امللك البابلية،
 األشهر. 5 بابلي، عرافة كتاب من. 4 نصر، نبوخذ أقوال من. 3 والرياضيات، الفلك علوم. 2 والسحر، العرافة. 1

 التهادن( يهودا ومملكة إسرائيل مملكة سقوط الرابع لالفص ناقش فيما). الثاين نصر نبوخذ امللك عاصمة بابل البابلية،
 وخراب يهودا مملكة سقوط وبابل، مصر بني يهودا مملكة إسرائيل، مملكة سقوط الديين، التباعد اململكتني، بني

  ).بابل سيب اليهود اهليكل،
  

 حتدثو. وسكاا اليونان بالد األول، الفصل فتناول فصول، مخسة القدمي اليونان تاريخ على الثاين القسم واشتمل
 الرابع الفصل موضوع كان فيما. اليونانية احلضارة الثالث الفصل موضوع وكان. وأثينا سبارطة عن الثاين الفصل
 الرومانية، اطوريةاإلمرب تاريخ الثالث القسم حمور وكان . اهليلينية احلضارة اخلامس الفصل وتناول. مكدونيا صعود
 روما عن فتحدث الثاين الفصل أما. وتوسعاا الرومانية اجلمهورية األول الفصل تناول حيث فصول، ثالثة ضم الذي

 احلكم حتت اليهود موضوعه فكان الرابع الفصل أما. الرومانية احلضارة الثالث الفصل تناول فيما. إمرباطورية تصبح
 وأورشليم، هورودوس قيسارية، بناء هورودوس، أعمال هورودوس، امللك الروماين، لاالحتال( مشل الذي الروماين،

 احتالل اجلبل، يف أورشليم، يف قيسارية، يف الرومان، واحلكام اليهود بني العالقة األوائل، واملسيحيون املسيح السيد
 انتقال باركوخبا، ثورة جديدة، نظمو جديدة قيادة اليهودي، اتمع على اهليكل خراب أثر اهليكل، وخراب أورشليم

  ).بابل إىل اليهودية الدينية الزعامة
  

 م،.ق الثاين األلف منذ كنعان وأرض سوريا يف السامية الشعوب تراث الثالثة أقسامه خالل ومن الكتاب عاجل وقد
 واحلكم، السياسة ميادين يف الطويل تارخيهم عرب ومنجزام الرومانية، اإلمرباطورية وتاريخ القدمي، اليونان تاريخ

 احتواها اليت التارخيية النصوص استمدت وقد .العسكرية والنظم والعلوم والعمران، واالجتماع واالقتصاد، واإلدارة
 خبرائط الدروس معظم وربط األساطري، إىل باإلضافة وغريمها، صموئيل وسفر اخلروج سفر-القدمي العهد من الكتاب
 الدروس تزويد إىل إضافة ومكاا، زماا يف احلوادث وتتبع املعلومات قراءة على الطلبة تساعد وجغرافية، تارخيية

 بذكر احلربية املعارك وسري التاريخ رجال سري توثيق ومت كما .التوضيحية واألشكال والرسوم والتواريخ بالصور
 التحصيلية القدرة قياس دف لةاألسئ من مبجوعة فصل كل وانتهى. املعارك تلك ونتائج وأسباب وقائعها، سنوات

 إلثراء واالطالع التوسع من والطالب املعلم متكن واليت باملراجع، قائمة الكتاب اية يف وأثبت كما . الطلبة عند
  .املادة
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 أربع ،-املنهاج الفسطيين –التاسع األساسي  للصف 238"واملعاصر احلديث العريب التاريخ" كتاب اشتملفيما 
-1299( العثمانية الدولة نشأة مبينة العثماين، العهد يف العربية املنطقة حالة األوىل الوحدة تناولت: وحدات
 واإلداري، السياسي والنظام العريب، للوطن العثماين واحلكم العثمانيني، دخول قبيل العريب الوطن وأوضاع ،)1512
": واإلصالح االنفصال" العثمانية الدولة عن حدثتفت الثانية الوحدة أما. والثقافية واالجتماعية االقتصادية األحوال

 واإلصالحات باشا، علي حممد وانفصال العثمانية، الدولة يف االنفصالية واحلركات العثمانية، الدولة ضعف أسباب
 الثالثة الوحدة تناولت حني يف). م1914-1798: (النهضة عصر يف العرب عند الفكرية واالجتاهات العثمانية،

 العاملية واحلرب والعرب األوىل، العاملية احلرب قيل العريب الوطن يف األورويب االستعمار: العريب الوطن يف االستعمار
 يف الوطنية واحلركة ،)النيل وادي( والسودان مصر يف الوطنية واحلركة العربية، آسيا يف الوطنية واحلركة األوىل،
 الدول وجامعة الفلسطينية، القضية: معاصرة عربية قضايا رابعةال الوحدة وناقشت. اإلفريقي والقرن العريب املغرب

 املالئمة األنشطة واختيار والتحليل واالجتهاد التوسع حرية للمعلم بقي وقد .العربية اجلامعة يف وفلسطني العربية،
  . الكتاب مواضيع مجيع تقومي أساليب وكذلك فيها، والتنويع

  
 –التاسع  للصف  239"العشرين القرن من األول النصف يف أوروبا تاريخ التاريخ يف فصول" كتاب يستعرض

 واستعرض. العشرين القرن من األول النصف أدق وبشكل العشرين، القرن تاريخ يف بارزة قضايا -املنهاج اإلسرائيلي
 هيمنة الكتاب وعرض. ةالثاني العاملية باحلرب وانتهاًء األوىل العاملية باحلرب ابتداًء املذكورة، الفترة يف األحداث أبرز

 اجلوانب يف املعارك إسقاطات عرض مت حيث اإلنساين، البعد إىل باإلضافة احلربني، جمريات على العسكرية، األحداث
 بأعداد متثل والذي احلربني، يف البشرية دفعته الذي القاسي الثمن مربزاً. املادية اخلسائر إىل إضافة واألخالقية اإلنسانية

  .واملصابني اياالضح من هائلة
  

 ومت. املادة تذويت يف الطالب تساعد أسئلة إحلاق ومت. واستعراضها عرضها بشكل متنوعة التدريسية الكتاب ومادة
. واحدة وكوحدة كأجزاء املادة، فهم الطالب على ليسهل ايته، يف وليس املوضوع، استعراض خالل األسئلة توزيع
 على وذلك والتقييم، واالستنتاج والتعليل واالدعاء كاملقارنة متعددة، كرييةتف مهارات وفق األسئلة تدريج مت كذلك

 للسريورة الطالب استيعاب لتسهيل أكثر، أو موضوعني بني الربط أسئلة إىل باإلضافة. التقليدية املعرفة أسئلة حساب
  .التارخيية

  
 ومت. يشاء وقت أي يف الطالب إليها ليعود يتناوهلا، اليت اجلديدة واألمساء املصطلحات بعرض فصل كل استهالل ومت

 على الطالب ليتعرف). خرونولوجي( تارخيية ناحية من تصاعدي بشكل األحداث، تسلسل تعرض جداول إدراج
 البوصلة أضاع ما إذا اجلدول، هلذا العودة الطالب ويستطيع. به اخلوض قبل حىت موضوع، كل يف األحداث أبرز

  .األحداث تصفح خالل
                                                        

. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي التاسع للصف واملعاصر احلديث العريب التاريخ. وآخرون حممد ملحم عدنان 238
2004.  

  .2010. ض. م اإلبداع دار: ياسيف كفر .العشرين القرن من األول النصف يف أوروبا تاريخ التاريخ يف فصول. حممود حبايب الوهاب عبد 239
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 إىل الثاين الفصل ويتطرق. ونتائجها وايتها وسريها بعواملها األوىل، العاملية احلرب موضوع األول الفصل يعرض
 الفصل يف والنازية الثالث، الفصل يف الفاشية موضوع احلرب إسقاطات ومن. احلرب اية على ترتبت اليت النتائج
 تطبيق وكيفية ا، تؤمن اليت واملبادئ السلطة، إىل وهلاوص وكيفية احلركة، ظهور عوامل الفصل يتناول حيث. الرابع
 املختلفة اجلبهات يف واملعارك العوامل تفرعاا، بكل الثانية العاملية احلرب فيتناول اخلامس، الفصل أما . املبادئ تلك

 الشعب أبناء على ةالقاسي ونتائجها تنفيذها كيفية اليهود، كارثة السادس الفصل يتناول بينما. والنتائج والنهاية
 والتسويات انتصارهم احللفاء، لصاحل احلرب يف التحول نقاط السابع، الفصل يستعرض حيث اخلتام، وفصل. اليهودي

 مراجع قائمة على ايته يف الكتاب اشتمل وقد .واملادية واألخالقية اإلنسانية الناحية من احلرب وآثار أبرموها، اليت
  .وإجنليزية وعربية عربية

  
 ست ،-املنهاج الفلسطيين –عشر  الثاين للصف 240"العشرين القرن يف والعامل العرب تاريخ" كتاب تضمن

 أساليب: العشرين القرن يف والعامل العريب الوطن على األجنيب والتنافس التغلغل فتناولت األوىل الوحدة أما وحدات،
 فيما. العامل على األجنيب والتنافس والتغلغل العريب، لوطنا على األجنيب والتنافس والتغلغل األجنيب، والتنافس التغلغل
 العاملية واحلرب األوىل، العاملية احلرب قيل الدولية الظروف: والثانية األوىل العامليتان احلربان الثانية الوحدة تناولت
 الثاين العاملية واحلرب ،)م1939-1918( العامليتني احلربني بني ما الدولية والظروف ،)م1918-1914( األوىل

 العاملية احلرب بعد واإلقليمية الدولية واألحالف والتكتالت املنظمات الثالثة الوحدة وعاجلت). م1939-1945(
 وناقشت. والسياسية العسكرية واملنظمات االقتصادية، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات الدويل، املنظمات: الثانية

 العربية الدول يف والبناء التحرر مرحلة: العشرين القرن يف النامية الدول يف ناءوالب التحرر مرحلة الرابعة الوحدة
 الوحدة وتناولت. العامل يف والبناء التحرر ومرحلة اإلفريقية، العربية الدول يف والبناء التحرر ومرحلة اآلسيوية،

 والنظام ،)م1991-1947( الباردة ربواحل القطبية ثنائي الدويل النظام: العشرين القرن من سياسية قضايا اخلامسة
: العشرين القرن من اقتصادية قضايا فتناولت السادسة الوحدة أما. والدميقراطية العنصري، والتمييز اجلديد، الدويل

  .العريب املائي واألمن العراق، يف النفط على التنافس تداعيات
  

  : الكتاب وحدات تضمنت وقد
 موجزاً وإعطائهم الطلبة، لدى الدافعية إلثارة وحدة؛ كل تشملها اليت والدروس ة،الوحد عن تعليمياً ملخصاً: أوالً

  .سيدرسونه عما تعليمياً
  .الصفية احلصة أثناء النقاش وإثراء لالطالع العلمية، للضرورة الدروس بعض يف إثرائية جانبية مربعات: ثانياً
 عنها اإلجابة ومت والفرعية، الرئيسة العناوين بعد وجاء األول،: مها التعليمي، احملتوى ختللت األسئلة من نوعني: ثالثاً

 تسهيل أجل من فكان الثاين أما الدرس، ملوضوع وتشويقهم الطلبة تفكري إثارة دف هلا؛ الالحق التعليمي احملتوى يف
  .نتهاومقار وحتليلها فهمها إىل املعلومات حفظ من التاريخ بدراسة والتحول التعليمي، احملتوى دراسة

                                                        
  .2011. مركز املناهج/ وزارة التربية والتعليم العايل: رام اهللا .الثانوي الثاين للصف العشرين القرن يف والعامل العرب تاريخ. وآخرون جبارة تيسري 240
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  .الطلبة لدى وتثبيتها املعلومات فهم دف التوضيحية؛ واخلرائط الصور: رابعاً
 الكتاب معلومات بأن علماً العلمية، الضرورة اقتضته الدروس بعض يف العشرين القرن عن سابقة معلومات: خامساً
  .العشرين القرن على رئيس بشكل تتركز

  
 فصالً، عشر اثين -املنهاج اإلسرائيلي –عشر  الثاين للصف 241"احلديث العصر يف األوسط الشرق" كتاب ضم
 األوسط الشرق"  بـ املوسوم األول الفصل تناول .الكتاب اية يف مراجع قائمة إثبات يتم ومل خامتة، أو مقدمة دون
 واندرج عشر، سالساد القرن يف العربية البالد يف العثمانية السيطرة ،"عشر الثامن القرن خالل العثماين احلكم حتت
 واإلدارة ضعفها، وكوامن العثمانية والدولة العراق، وفتح ومصر، الشام بالد وفتح العثماين، الفتح: ذلك حتت

 يف املنطقة يف السياسية والتغريات العربية، الواليات يف االجتماعية واحلالة العربية، األقطار يف العثماين واحلكم العثماين،
 وانتهى الوهابية، واحلركة ،1804-1775 اجلزار باشا وأمحد فلسطني، يف العمر ضاهر وحكم عشر، الثامن القرن

 على معتمداً تفنيدها أو تارخيية معطيات من ورد ما وبني بينه ويوفق نصاً الطالب ليقرأ ذايت عمل مبلحق الفصل
  .التارخيية املصادر

  
 الروسية واألطماع النمساوية األطماع عن فتحدث" وروبيةاأل والدول العثمانية الدولة بني الصدام" الثاين الفصل أما
 تأزم إىل أدت اليت األحداث وجمموعة والنمساوية، الروسية األطماع من وبريطانيا فرنسا وموقف العثمانية، الدولة يف

 حممد ومحلة اليونانية، ة والثور ونتائجها، وسريها أسباا ،1902-1798 مصر على نابليون محلة مث الشرقية، املسألة
 ومعركة علي، وحممد وبريطانيا سوريا، يف باشا إبراهيم وإصالحات املصري واحلكم احلملة، وسري سوريا، على علي

 ،1877 سنة العثمانية-الروسية واحلرب اللبنانية، األهلية واحلرب القرم، وحرب علي، وحممد الشرقية واملسألة نزيب،
 البلقان، وحرب ،1908 سنة واهلرسك للبوسنة النمسا وضم الشرقية، املسألة يف وأثره العثماين األملاين والتقارب

 توسعاا أوج يف العثمانية لإلمرباطورية األوىل خريطتني أوالً،: احتوى ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى والثانية، األوىل
. األوروبية الدول مبصاحل ذلك عالقةو اإلمرباطورية خسرا اليت املناطق الطالب ليكتشف احنسارها، عهد يف والثانية
 هذه خالل من روسيا أطماع حول بسؤالني متبوعة ،1773 سنة كينارجة كوتشوك اتفاقية بنود من بعضاً وثانياً،

 نابليون منشور وأخرياً،. العثمانية الدولة رعايا من املسيحيني محاية حق روسيا متنح اليت البنود ماهية وتعليل املعاهدة،
 احلملة أهداف حول األول: بسؤالني متبوعاً اإلسكندرية، إىل الفرنسية احلملة وصول قبل جنوده إىل عهأذا الذي

 يف االختالف أوجه يف مقارنة والثاين نابليون، إىل تالريان وخطاب نابليون، منشور خالل من مصر على الفرنسية
 دمشق، زار حني وهللم اإلمرباطور وخطاب ةالقاهر دخل حني مصر ألهايل نابليون منشور بني التارخيية الظروف

  .والغرض املضمون حيث من التشابه أوجه وبيان
  

 إىل علي حممد وصول كيفية ،"1849-1805 سنة من مصر يف وإصالحاته علي حممد" الثالث الفصل ناقش فيما
 والصناعية والزراعية اريةاإلد: وإصالحاته الوهابية، احلملة: وحروبه مصر، يف حكمه تثبيت وكيفية مصر، يف السلطة

                                                        
  .1995. الدراسيةقسم املناهج / كلية التربية: جامعة حيفا .األول اجلزء احلديث العصر يف األوسط الشرق. قبطي اهللا وعطا سالمة وجورج برغوثي سعيد 241
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 تال نصوصاً ومشل ذايت، عمل مبلحق  الفصل وانتهى امليزان، يف علي وحممد والتعليم، واجليش والتجارة واملواصالت
 سنة الوراثة فرمان نص والثاين علي، حممد شخصية حول األول،: النصوص وكانت أكثر، أو بسؤال نص كل

 اللبنانيني بالثوار ارتبط األخري والنص سوريا، يف باشا إبراهيم سياسة من االستياء بعوامل ارتبط والثالث ،1841
 وإمساعيل وسعيد عباس حكم عاجل فقد ،"علي حممد بعد مصر" الرابع الفصل أما .الثورة وأسباب باشا وإبراهيم

 خلديويا وإقالة مصر وإفالس والتطبيق، الفكرة-السويس وقناة وإمساعيل، سعيد وإصالحات ،)1849-1879(
 الطالب على إمساعيل اخلديوي شخصية يف متناقضني رأيني تناول حيث ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى إمساعيل،

 ،)"1914-1881( ملصر الربيطاين واالحتالل العرابية الثورة" اخلامس الفصل وتناول .جبدول مستعيناً مناقشتهما
 الوطنية، احلركة وتطور ،)1914-1882( الربيطاين كماحل حتت مصر والعامة، املباشرة وأسباا الثورة وجه

 وأخرى مصرية نظر لوجهيت ذايت عمل ملحق مث ،)1914-1909( الرابعة واملرحلة ،1906 سنة دنشواي وحادثة
 أيهما ليعلل دعواها، يف منهما نظر وجهة كل تستند عالم الطالب ليبني ملصر، الربيطاين االحتالل حول بريطانية
 إمساع منه هدف الذي الشهرية الفرنسية الفيجارو جريدة يف املنشور كامل مصطفى مقال إىل باإلضافة ،أكثر مدعومة

 ومن وأمهيتها، احلادثة اسم حول بأسئلة، متبوعاً العامل، يف اإلنساين الضمري إىل دنشواي حادثة بعد مصر صوت العامل
 الدولة" السادس الفصل وجاء .املصرية الوطنية احلركة وأهداف مطالب إىل باإلضافة أعماله، وأهم كرومر اللورد هو

 كلخانة شريف خط( اخلريية والتنظيمات العثمانية، الدولة يف اإلصالح حركة: متناوالً" التنظيمات عهد يف العثمانية
 عمل مبلحق الفصل وانتهى التنظيمات، عهد يف وفلسطني وسوريا الدستوري، اال يف واإلصالح ،)مهايون وخط

 متعلقة أسئل ذلك وتبع ،1856 سنة مهايون وخط ،1836 سنة كلخانة شريف خط من مقتطفات احتوى ذايت
 اإلمرباطورية يف اإلصالح دعمت اليت االجتماعية والفئات وهدفها، اإلصالحات، هذه إصدار إىل أدت اليت بالظروف

 ،"عشر التاسع القرن يف واالجتماعي االقتصادي املبىن على األورويب التغلغل تأثري" السابع الفصل وبني .العثمانية
 قناة-املواصالت وتطور احمللي، لالقتصاد األورويب االقتصاد ومنافسة االقتصادية، والتغيريات األجنبية االمتيازات
 االمتيازات" بنود يسمى فيما أوالً، ذايت، عمل مبلحق وانتهى املدن، ومنو االجتماعي، املبىن يف والتغيري السويس،

 عندما العثمانية الدولة على وأثرها االتفاقية هذه تناولتها اليت ااالت تصنيف حول وأسئلة" 1935 سنة األجنبية
 الضعف مرحلة دخلت حني العثمانية الدولة على االتفاقية هذه أوجدته الذي العبء وتعليل قوا، عز يف كانت

 عشر، التاسع القرن من الثاين النصف إبان واإلسكندرية تبريو ملدينيت وصف وثانياً، املعاهدة، بنصوص مستعينا
 التغلغل أثر ذلك يعكس وكيف واإلسكندرية، بريوت املدينتني، من كل يف البارزة التحديث مظاهر حول وسؤالني
 اسعالت القرن من الثالثينات يف املالحة يف البخار استخدام تداعيات عن نص وأخرياً،. اإلسالمي املشرق يف األورويب

 عن جنمت اليت واالجتماعية االقتصادية النتائج عن وسؤال ،)1839( الفرنسيني مث ،)1835( باإلجنليز بدءاً عشر،
  .األوروبية الدول مع التجارة توسع

  
 الثقافية، واحلياة التعليم فشمل، الثامن، للفصل عنواناً جاء" اإلصالح وحكات التمغرب ، الثقافية النهضة" خيص وفيما
 والتصدي احلياة، منط يف والتغيري والتمغرب املسرح، وبداية والفكر، واألدب اللغة يف والتجديد والصحافة، اعةوالطب

 والتيار عبده حممد واإلمام اإلسالمية، واجلامعة-األفغاين الدين مجال( اإلسالمي اإلصالح وحركات للتمغرب
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 أزمة حول آراء أربعة ضم ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى ،)احمللية الثقافة جتديد-النهضة وحركة احلديث، اإلسالمي
 املعارف دائرة مقدمة من البستاين بطرس للمعلم أوالً،: هي اآلراء وهذه الغرب، تقدم أمام واإلسالمي العريب املشرق

 وأخرياً، ه،ل صديق إىل باشا فكري اهللا عبد املرحوم  كتبه ما والثالث، ،"والشرق أوروبا" إسحاق ألديب وثانياً، له،
 اآلراء، تلك تصورها كما األزمة تلك طابع حول األسئلة وكانت املرأة، حرية يف اجلديدة املرأة كتاب من أمني لقاسم
 التاسع الفصل وتناول .التعليل مع الطالب يستحسنه رأي وأي األزمة، تلك لتخطي رأي كل يطرحه الذي واحلل

 احلميد وعبد ،)1908-1876( الثاين احلميد عبد السلطان حكم ،"الفتاة تركيا وثورة احلميد عبد السلطان"
 والقانون، والقضاء واجليش، واملالية، واإلدارة، الثقافة،( واإلصالحات احلميد وعبد األوتوقراطي، واحلكم

 والدول احلميد وعبد اإلسالمية، اجلامعة وسياسة احلميد وعبد ،)والصحافة واملطبوعات والزراعة، واملواصالت،
 وهو ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى احلكم، يف الفتاة وتركيا احلميد، عبد السلطان وخلع الفتاة تركيا وثورة الكربى،

 واهول، املعلوم كتاب من يكن الدين ويل وهو معاصريه ألحد وشخصيته احلميد عبد سياسة يف رأي عن عبارة
 نصوصاً الكتاب يورد النص ذلك وبعد وشخصيته، يداحلم عبد سياسة الكاتب يصور كيف يبني أن الطالب وعلى
  ".االستبداد طبائع" مقالته من اإلسالمي املشرق مأساة تصويره حول للكواكيب وآراًء

  
 واحلركة األوىل، العاملية واحلرب 1908 بني العريب الوعي تطور إىل أشار فقد ،"العربية القومية" العاشر الفصل أما

 العظم ورفيق عازوري وجنيب العريسي الغين عبد أقوال من بعضاً مستعرضاً ذايت عمل لحقمب الفصل وانتهى العربية،
 الثالثة، الزعماء أقوال يف وردت كما العرب مطالب حول وسؤالني ،1913 سنة باريس يف األول العريب املؤمتر يف

 ،"الصهيونية احلركة" عشر احلادي الفصل وتناول .الثالثة الزعماء أقوال يف ورد كما بالعرب احاطت اليت واألخطار
 فلسطني، يف الصهيوين واملشروع الثانية واهلجرة العاملي، الصهيوين الس وتأسيس  هرتسل وظهور وفلسطني، اليهود

 يف خطبه من هلرتسل قوالً مورداً ذايت، عمل مبلحق الفصل وانتهى الثانية، اهلجرة إبان اليهودية العربية والعالقات
 ورد ملا آخر ونصاً هرتسل، عند الصهيونية األيديولوجية بلورت اليت العوامل حول بسؤال متبوعاً باتاملناس إحدى

 بفصله الكتاب واختتم .العثماين العهد أواخر يف القدس يف البلدي الس رؤساء أحد احلسيين حسني لسان على
 العمليات وسري األوىل، العاملية احلرب يف تركيا اشتراك ليبني ،"األوىل العاملية احلرب إبان األوسط الشرق" األخري

 إبان العريب واملوقف) سيناء وجبهة الدردنيل وجبهة العراق وجبهة القفقاس جبهة( األوسط الشرق يف العسكرية
 على القتايل العمليات وسري مكماهون،-الشريف ومفاوضات علي، بن حسني الشريف وموقف احلرب، نشوب

 ثالثة متضمناً ذايت، عمل مبلحق الفصل وانتهى األوىل، العاملية احلرب خالل وفلسطني بية،العر اجلزيرة شبه جبهة
 واألخري مكماهون، إىل الشريف رسالة والثاين للعرب، حسني الشريف أصدره الذي الثورة منشور األول نصوص،

 مدى هي وما ة؟األساسي الشريف مطالب كانت ماذا األول،: وسؤالني الشريف، رسالة على مكماهون رد
 على تتعرف أن تستطيع وهل مكماهون؟ رد خالل من املطالب هذه على بريطانيا رد كان ماذا واآلخر، مصداقيتها؟،

  .علل املطالب؟ تلك من بريطانيا حتفظات
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تستقي األسس العامة للمنهاج جذورها من الفلسفة العامة للمجتمع العريب الفلسطيين، وتستمد مبادئها من تراثه، 
، وطموح الشعب الفلسطيين جتاه املستقبل، )1988(ودينه وقيمه وعاداته وتقاليده، ووثيقة استقالل دولة فلسطني 

 242 .ودور التربية يف احملافظة على اتمع، واستمراره من جهة، وحتقيق ازدهاره وتقدمه ورفاهيته من جهة أخرى
والوطنية، واالجتماعية، واملعرفية، والنفسية، وهذه األسس  والتاريخ أحد هذه املناهج اليت تقوم على األسس الفكرية

فمنهاج التاريخ الفلسطيين ومن خالل فلسفته ومضمونه . تتمحور مبضموا حول اجلانبني الوطين والديين لدى الطلبة
  .راً ريادياً يف تطوير وبلورة اهلوية الوطنية الفلسطينيةوقدم د

  
مواضيع عربية ) السادس والتاسع األساسيني والثاين عشر(طيين قيد الدراسة فقد تضمنت كتب منهاج التاريخ الفلس

وتضمن  .وقد مت توثيق املعلومات والوثائق املطروحة يف الكتب مما يؤكد أمهية ومصداقية املعلومات. وعاملية وفلسطينية
سرد املعلومات مطروح تناول تاريخ فلسطني معلومات واسعة جداً وتفاصيل متعدد لشرح القضية الفلسطينية، و

بطريقة موثقة تشمل بيانات ورسائل ونصوص ذكرت على لسان شخصيات مهمة يف التاريخ يف فترات خمتلفة من 
ووردت املعلومات بشكل قريب . القضية، مما يثري القارئ ويشوقه إىل تتبع األحداث والقصص من املنظور الفلسطيين

ا ما تدعو إليه اجتاهات التربية احلديثة، جلعل النص مثرياً وشائقاً له ويساعد من حياة الطالب اليومية واالجتماعية، وهذ
  243 .يف التذكر واستيعاب النص باملضمون الواسع، وليس باملضمون املنحصر على النص فقط

  
وقد ناقشت كتب التاريخ االستعمار على الشرق األوسط مظهرة وجهه البشع وطرقه السيئة من أجل احلصول على 

عها يف العامل العريب، والتطرق لدوافع االستعمار يف الوطن العريب؛ يبني للطالب الفلسطيين تاريخ املنطقة وأمهيتها أطما
وموقعها يف مركز األحداث، باإلضافة إىل إبراز املوقع اجلغرايف للوطن العريب وحاجة أوروبا إىل املواد اخلام املوجودة 

كما  244 .لديانات السماوية، باإلضافة لتعرضه خلطر أطماع الدول األوروبيةبداخله، ومكانته الدينية وأنه مهبط ا
جعل التعليم بلغة "وأظهرت الكتب صورة املستعمر بشكلها السليب مبينة أن سياساته االستعمارية هلا عناصر مشتركة 

وحل اجليوش العربية، ومتزيق  الدولة املستعمرة لنشر الثقافة الغربية، وحماربة اللغة العربية، واتباع سياسة التجهيل،
  245".البالد العربية، ووضع احلدود املصطنعة بينها وتشجيع النعرات العصبية والطائفية والقطرية فيها

  
تعكس صورة املستعمر هذه مدى سلبيات االستعمار وانعكاساته على األحداث احلالية يف العامل العريب وفلسطني؛ 

لعربية يف احملادثات اليومية يف كثري من البلدان العربية، ومدى تغلغل لغة ليخرج الطالب بتصور أن ضعف اللغة ا
االستعمار يف اللغة العربية، وانعكاسات العصبية الطائفية والقطرية السائدة يف الوطن العريب مرده االستعمار يف العامل 

ذ ميثل نقطة حتول مهمة يف الصراع ها كتب التاريخ؛ إتويعد بلفور من األمور املهمة اليت طرح 246 .العريب وفلسطني
                                                        

 .7: ص. اإلدارة العامة للمناهج/ وزارة التربية والتعليم. خطة املنهاج الفلسطيين األول 242
 .170: عليان، مصدر سبق ذكره، ص 243
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فالفلسطينيون يرون يف هذا الوعد ظلماً تارخيياً لشعب كان وما زال يرزح حتت االحتالل، . والقضية الفلسطينية
ويرون يف بريطانيا املستعمرة دولة تصرفت يف أمالك ال ختصها وال متلكها وسلمتها للحركة الصهيونية من غري األخذ 

يعد هذا الوعد من أغرب : "وظهر وعد بلفور يف الطرح الفلسطيين يف الكتب 247.الفلسطيينباعتبارات الشعب 
، )احلركة الصهيونية(، إىل حركة ال تستحقها )فلسطني(الوثائق الدولية يف التاريخ؛ إذ منحت مبوجبه أرضاً ال متلكها، 

صاب وطن وتشريد شعب بكامله على على حساب من ميلكها ويستحقها الشعب العريب الفلسطيين؛ مما أدى إىل اغت
  248".حنو ال سابق له يف التاريخ

  
وتعترف الكتب املدرسية الفلسطينية باحلقائق التارخيية اليت خصت اليهود يف فترات تارخيية خمتلفة، وأشارت إليها 

اً لنتائج دراسة وهذا تأكيد. كتب التاريخ؛ ليتعلم الطالب الفلسطيين عن تاريخ اليهود يف فلسطني يف فترات متعددة
)(Brown 2003 ويف املقابل أكدت الكتب . بأن الكتب الفلسطينية ليست كتب حرب، كما تذكر بعض الدراسات

، مية زمن النيب حممداملدرسية أيضاً احلق التارخيي للمسلم يف فلسطني، فتطرقت إىل قدسية املكان من الناحية اإلسال
راج اليت ذكرها القرآن الكرام يف سورة اإلسراء، وتطرقت أيضاً إىل وهذا ما أشارت إليه حادثة اإلسراء واملع

إضافة إىل التطرق إىل . الفتوحات اإلسالمية اخللفاء الفترتني األموية والعباسية وما جرى وإىل آثارهم يف فلسطني
  249.الشرعية الدينية والقانونية اليت تثبت ملكية األماكن املقدسة يف القدس

  
ب بشاعة االحتالل، وعن واقع االحتالل وكيف تتعامل معه الكتب املدرسية يف طرحه للطلبة؟، وكذلك أظهرت الكت

نعم يوجد صورة تكتب عن االحتالل والصهيونية يف كتب التاريخ، ولكنها هي : "أجاب أحد مسؤويل املناهج بقوله
وال نستطيع أن ننقل صورة تالل، حليست صورة ضد اليهودية أو اليهودي، إمنا صورة تعكس مساوئ وشناعة اال

االحتالل بشكل مجيل ومسامل للطالب، إن االحتالل حدث أليم وبصف وضعاً شنيعاً مير به الشعب الفلسطيين، 
   250".وحيكم علينا أن نكون واقعيني مع طالبنا ونعرض الصورة الواقعية

  
يف كتب التاريخ املدرسية بدأت فإن مفهوم الذات وصورا : وعن الطرح الذي تعرضه كتب التاريخ لصورة الذات

من احلضارة العربية اإلسالمية؛ إذ إن بناء هوية دينية قومية عند الطالب الفلسطيين يبدأ بعرض واسع للحضارة العربية 
اإلسالمية العريقة اليت تعرضها كتب التاريخ، حيث إن تأثري هذه احلضارة يف احلضارات األخرى واضح يف الكتب، 

   251 .اإلجنازات اليت قدمتها احلضارة العربية اإلسالميةوهناك تفاخر يف 
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أما الصور األخرى اليت تصورها الكتب املدرسية مفهوم الذات الفلسطيين، كشعب مظلوم مسلوب احلقوق يف احلرية 
اغة وقد لعبت صي. وهو أيضاً الشعب املقاوم املتمسك حبقوقه الشرعية، والتارخيية والوطنية. والعيش يف وطنه وأرضه

اللغة العربية يف الكتب املدرسية دوراً هاماً، ومت استعماهلا يف النصوص اليت تشري إىل احلروب واملعارك؛ حيث قدمت 
وبذلك عرضت الكتب املدرسية للطالب صورة  252 .لغة إجيابية يف طرحها األحداث اليت ختص الشعب الفلسطيين

ومن خالل هذه املضامني . ماء القومي لقضية وشعب فلسطنيالذات عن مضامني احلضارة العربية اإلسالمية واالنت
   253 .املهمة يستطيع الطالب فهم جذوره احلضارية، الدينية والوطنية

  
أما فيما خيتص مبنهاج التاريخ اإلسرائيلي فقد خال من أي موضوع يشكل وعياً قومياً لدى الطلبة الفلسطينيني، فألغي 

وأقصي أيضاً تدريس التاريخ العريب، ومل يدرج . لسيطرة على التعليم ومضامينهكل ما هو وطين وقومي؛ بغية إحكام ا
وقد وصف الشاعر الفلسطيين املرموق راشد حسني، وقع  .منه سوى القليل، وحذف كل ما يعىن بالثورة العربية

ن من ال حيترم ذاته ال حيترم من املعلوم أ: "التأثري االجتماعي والسياسي لتجريد التعليم العريب من املضمون الوطين بقوله
ومن ال يتسم باحلس الوطين وتقاليد شعبه وأرضه يف املدرسة، عوض عن هذا احلرمان يف البيت ومن نبض . اآلخرين
فهو سيتحمس لقبول كل ما يسمع من اآلخرين أو كل ما يقرأ يف الصحيفة، ما يؤدي به إىل بلورة وجهة . الشارع

. فاملدرسة اليت حرمته من قيمة يفتخر ا كإنسان ستتحول يف نظره إىل عدو لدود. نظر خاطئة ومشتتة عن قوميته
وماذا تكون قد حققت املدرسة من . وبدل أن يتعلم معىن القومية املشبعة باإلنسانية، تراه يفهمها من منظور مغلوط

ن مببادئ األخوة والسالم إجناز؟ وأي نوع من أجيال الشباب قد أعدت وعلمت؟ فهي بدل أن تعلم تالميذها اإلميا
واإلخالص ملعلميها، تراها خترج جيالً مرتبكاً ومشتتاً ينظر إىل الوقائع بصورة مبهمة، ويعترب الدول العربية أعداء له 

     254".ويتخبط بعقدة النقص ومشاعر اإلذالل ويعجز عن االعتزاز بشبابه وأرضه وقوميته
  

، الذي لطاملا "الوالء للدولة"و" احلس القومي العريب"إحقاق التوازن بني وقد أخفقت املناهج يف املدارس العربية يف 
ويف املقابل، شوهت معامل اهلوية القومية العربية ومتت تربية التالميذ العرب على اإلحساس . سعى إليه صناع السياسة

أعدت خصيصاً خللق إنسان عريب  إن أهداف التعليم العريب واملناهج .بالنقص ونكران الذات أمام األغلبية اإلسرائيلية
  255 .موجه وخاضع ومستعد للرضوخ أمام استعالء األغلبية اليهودية وإلضعاف اهلوية الفلسطينية العربية وحموها

  
 ةويف مضمون تعليم التاريخ أيضاً مت إغفال املضمون القومي العريب والفلسطيين، ويتعلم التالميذ العرب أن ثقاف

املشتركة لدول العامل أمجع، فيما يتعلم التلميذ اليهودي أن الشعب اليهودي ميثل دوراً حمورياً  اإلنسان هي نتاج اجلهود
اإلسرائيلي هاجساً مطبوعاً يف  -وعلى الرغم من فوقية اإلسرائيليني، تظل قيم التعايش العريب. يف حتديد ثقافة البشرية

شترك الذي ميثله العرب واليهود يف التاريخ وعلى املصري أذهان التالميذ العرب جراء التشديد املتكرر على الدور امل
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أما بالنسبة إىل التالميذ اليهود، فقيم التعايش جمهولة متاماً، إذ إم ينظرون إىل العرب يف حدود . املشترك للشعبني
إىل الشعب  الشعوب األخرى، ال بل يتوجب على التلميذ العريب يف املقابل، أن يعي أمهية دولة إسرائيل بالنسبة

كما وتعكس أهداف تعليم التاريخ املقاربة غري املتماثلة بني   .اليهودي وحسب، وليس بالنسبة إىل العرب واليهود معاً
اليهودي يف كل من املدارس  –مت تعزيز العنصر اإلسرائيلي مت ميش العنصر العريب يف حني  العرب واليهود حيث

  256.واءالعربية واملدارس اليهودية على حد س
  

   ":املدنيات اإلسرائيلي"ومناهج " التربية املدنية والتربية الوطنية والقضايا املعاصرة الفلسطينية"مناهج   3.8
  
  التربية املدنية: أوالً

تعين التربية املدنية تزويد األطفال والناشئة والشباب باملعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات والقيم؛ كي يصبحوا 
ولني ومشاركني نشطني يف جمتمعام، وأن يكونوا على وعي تام حبقوقهم، وإدراك كامل بواجبام، كما أعضاء مسؤ

يتضح لديهم قيم الوالء واالنتماء للوطن وتنمو لديهم االجتاهات اإلجيابية حنو ممارسة الدميقراطية واحترام القانون 
 التعليم، يف املشاركة أسلوب ويعتمد ومالحظتها، الطلبة ممارسات على املدنية التربية تعلم يف يركز 257 .واآلخرين

 على قادر مواطن بناء يف لتسهم احللية؛ بيئتهم يف تنفيذها من الطلبة متكن اليت واملهارات األنشطة على التركيز وحياول
  .احمللي واقعه على تعلمه ما تطبيق ويستطيع العصر، متغريات فهم
  

 ممارسات على ويركز املدين، اتمع قيم بعض تقدمي األساسي السادس لصفل 258"املدنية التربية" كتاب يواصل
 الدراسة مرحلة إىل املبكرة الطفولة مرحلة من وانتقاهلم أوسع، عامل إىل خروجهم حنو خطوة املدرسي احمليط يف الطلبة

 يف سيتعلمونه ما وبني الدنيا يةاألساس املرحلة يف الطلبة تعلمه ما بني وصل حلقة الكتاب ميثل بذلك العليا، األساسية
  .العليا األساسية املرحلة

  
 املعارف أهم مبسط بأسلوب قدمت اليت الكتب من سلسلة خامتة 259املدنية التربية يف التاسع الصف منهاج يأيت

 وحيمل. تمعا قطاعات جلميع الفعالة واملشاركة الدميقراطية دعائم على القائم السليم املدين اتمع تبين اليت والقيم
 وأن باملمارسة، الطلبة يتعلمه موضوع هي املدنية التربية أن مفادها املدنية التربية جمال يف املشتغلني إىل رسالة الكتاب

 ثالثة بني الكتاب ربط وقد. واملدرسة والشارع البيت يف يومياً ميارسوها مل ما الطلبة أذهان يف ترسيخها يتم ال القيم
 مع واملهارات، واملعارف بالقيم تتعلق الثالث العناصر هذه. والكبار الصغار أذهان يف املدنية التربية معامل حتدد عناصر
 بل رأياً الطلبة على يفرض ال الذي أساسها، هي وتنفيذها األنشطة تكون تقليدي غري نشط تعلم عملية على التركيز
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 ويدرم مطروحة أفكار على ويدرم مطروحة ارأفك أي ونقاش التساؤل على ويشجعهم التفكري يف طريقهم حيترم
  .اآلخر والرأي الرأي احترام على

  
 وعناصر السليم املدين اتمع إن للجميع يقول بل واحد، فكري إطار يف الطالب أو املعلم حصر الكتاب حياول ال

 أو يتفق أن الكتاب هذا من يتعلم من كل حق من وأن واآلراء، األفكار يف تعددية بداية تفترض الفعالة املشاركة
 أربع يف الكتاب يستعرض .ا املأمول التعلم عملية وفوائد غىن زاد وتنوعت اآلراء تعددت وكلما حمتواه، مع خيتلف

. واملساءلة اإلنسانية الكرامة احترام ومنها الطلبة، يف تنميتها املرغوب املدين اتمع قيم بعض منفصلة وحدات
 باالنتخاب الدميقراطية العملية يف املشاركة خالل من اتمع يف الفعالة املشاركة أشكال ثانيةال الوحدة يف ويستعرض
 على فتركز الثالثة الوحدة أما. األهلية املنظمات يف واملشاركة الضرائب ودفع التطوعي العمل يف واملشاركة والترشيح،

 ويف. الطفل وحقوق املرأة حقوق احترام وحتديداً ساسية،األ املدين اتمع دعائم أحد باعتباره اإلنسان حقوق احترام
 االحتياجات وذوي املسنني،: مثل اتمع يف وضعيفة حمرومة فئات مع التضامن أشكال استعراض مت الرابعة الوحدة
  .اخلاصة

  
طينية، وبقي ضمن مل حيقق منهاج التربية املدنية أي جناح يذكر يف مالمسته الواقع الفلسطيين وخصوصية القضية الفلس

مقابل حتقيقه جناحاً واضحاً يف التعبري عن مبادئ الدميقراطية . اإلطار النظري للمفاهيم، مبتعداً عن واقع الطلبة املعاش
 عاملية أهداف" وحدته يف السادس للصف املدنية التربية منهاج يعاجل .وحقوق اإلنسان؛ اليت هي أساس هذا املنهاج

 والعامل القوة، منطق..  العدالة ومنطق العامل، تواجه وحتديات العامل، يوحد ما هناك: يوه دروس أربعة ،"مشتركة
 املشكالت وهذه الثاين، الدرس خالل من العامل تواجه اليت التحديات أهم مناقشة مت وقد. العدالة ومع اهليمنة، ضد
 وهي عاملية مشكلة وأهم حتد ألهم التطرق يتم مل الصدد هذا ويف. واملخدرات والزالزل والتصحر التلوث: هي

 على مربر أي دون وأمريكا إسرائيل تشنها واليت خاص، بشكل وفلسطني عام بشكل البشرية تواجهها اليت احلروب
 يتحدث الذي ،"القوة منطق..  العدالة منطق" الثالث الدرس يف الفكري الفساد ويستمر. فلسطني مثل الضعيفة الدول

 البيئة، تلويث: مثل العاملية، الشركات سلوك يف القوة منطق ويتمثل: "قائالً الشركات، سلوك يف القوة منطق عن
 بأسعار الفقرية للدول منتجاا وبيع زهيدة، بأسعار معادا شراء خالل من الفقرية، للدول الطبيعية املصادر واستغالل

 الفلسطينية، اخلصوصية عن التعبري بوصلة رفتاحن وبذلك 260".واستغالهلا أخرى دولة باحتالل قوية دولة وقيام عاملية،
 بشكل االحتالل عن التحدث مت املقابل يف ولكن الفلسطينية، اخلصوصية عن يعرب أقوى بنص العنوان أمهية واستغالل

 االكتفاء ومت". الشركات سلوك يف القوة منطق" هو الطالب ذهن يف سيبقى الذي الرئيس فالعنوان وخجول، عابر
 من وذلك مكانه؛ آخر وإحالل شعب جري يف سبباً وليست فحسب، البيئة تلويث سبب أا إسرائيل ىلإ باإلشارة

 املخلفات من شاحنات ثالث بنقل 2000 العام يف إسرائيل قامت عندما املذكور، بالدرس املرتبط النشاط خالل
  . الغربية الضفة مشال مناطق يف ودفنها السامة
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 يدرس منهاجاً باعتباره الفلسطينية؛ اهلوية عن التعبري يف واضحاً فشالً أظهر فقد التاسع للصف يةاملدن التربية منهاج أما
 املنهاج ركز وقد. فلسطني باستثناء مكان أي يف عريب طالب ألي تدريسه يصلح وهذا اإلنسان، حقوق مبادئ

 وأن والطفل، املرأة حقوق إىل اإلضافةب واملدنية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية اإلنسان حقوق على املذكور
 يالمس ال أنه إال وأمهيته جديته من بالرغم املوضوع هذا. انتهاكها ومنع احلقوق هذه تطبيق يف وحماسبة ملتزمة الدولة
 عند الواقع عن املنهاج ويبتعد. وصورها أشكاهلا بكافة اإلنسان حقوق فيه تنتهك الذي املعاش الفلسطيين الواقع

 ضمن مناطقهم بإدراج املشكلة هذه عالج يتم حبيث الدولة، خدمات تصلهم ال الذين واحملرومني الفقراء إىل التطرق
 الفلسطيين االقتصادي الواقع أما وميتة، مكبلة أصبحت التنموية فاخلطط اخليال من ضرب هذا إن. التنموية اخلطط

  .  تاللاالح يف واالزدهار والتطور النمو من وحمروم مكبل أيضاً فهو
  
   التربية الوطنية: ثانياً

لدى املتعلم فيشعر مبسامهة اآلخرين ) حقوق املواطنة(يسعى منهاج التربية الوطنية لتحقيق تنمية املسؤولية املدنية 
وهكذا تتحقق املواطنة اليت جتعل الفرد يعتز . ويقدر دور احلاكم واملؤسسات املدنية، ويف الوقت نفسه يعرف حقوقه

لوطنه وألمته وثقافتها وحضارا ويقدر يف الوقت نفسه ما تقدمه الشعوب األخرى يف سبيل استمرار حضارة بانتمائه 
  261 .اإلنسان وتقدمها

  
وتعىن التربية الوطنية بتنمية الشعور الوطين وحب الوطن واالعتزاز به، وبتغذية الوالء الوطين يف نفوس أفراد اجلماعة 

لى التربية اليت تتم على مستوى الوطن، بإشراف الدولة الوطنية، حيث توجد، وتشمل وتدل أيضاً ع. الوطنية وفئاا
وتتفاعل مع ظروف الوطن وحاجاته وتراثه  -املدرسة-كل النشاطات التربوية والتعليمية داخل املؤسسة التعليمية 

ن تغذي الوعي الوطين وتطلعاته وأنظمته، وحتمل معىن وسطاً، حيث تدل على جمموعة مواد ونشاطات من شأا أ
 طريق عن للحياة الطلبة إعداد هو للتربية األساسي من اهلدف إن262 .وااللتزام الوطين والعمل الوطين بطبيعة مضموا

  .جمتمعهم يف فاعلني أعضاء ليكونوا جمتمعهم، مع اإلنسانية عالقام تنمية
  

 عن وذلك ومؤسساته، الفلسطيين مبجتمعهم ةالطلب تعريف على السادس للصف 263الوطنية التربية منهاج ركز وقد
 منظمة: الوطنية باملؤسسات الطلبة تعريف إىل الفلسطيين املنهاج سعى وقد .الدولة يف واجلماعات األفراد دور لتنظيم

 اوأجهز) احلكومة( التنفيذية: الثالث والسلطات والدستور، والدولة، الفلسطيين، الوطين والس الفلسطينية، التحرير
 العدالة رمز والقضائية النيايب، الدميقراطي احلكم متثل اليت) التشريعي الس( والتشريعية تؤديها، اليت اخلدمات وأنواع
 الفلسطيين، اتمع: هي وحدات ثالث األساسي السادس للصف الوطين التربية منهاج ضم وقد .القانون حامية

 يف الكتاب احتوى وقد .اتمع يف احلميدة العامة القيم ألهم عرض ونواآلخر وأنا والفلسطينية، الوطنية واملؤسسات
  .باملراجع قائمة آخره

                                                        
 .14: ص. 2010. دار جليس الزمان للنشر والتوزيع: عمان. تربية الوطنية يف الوطن العريبمناهج ال. طارق علي الطرودي 261
 .33: ، صبدران، مصدر سبق ذكره 262
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 الوطنية القيم ترسيخ دف الفلسطينية، الوطنية باملوضوعات األساسي التاسع للصف 264الوطنية التربية كتاب يعج
 فيما. الفلسطينية املدن لبعض الدينية ةواملكان التارخيية اجلذور األوىل الوحدة تناولت وحدات، ست ضمه خالل من

 الثالثة الوحدة وتناولت. اإلسرائيلي واالحتالل الربيطاين، االنتداب حتت فلسطني يف التعليم واقع الثانية الوحدة تناولت
 ظل يف الفلسطينية االقتصادية األوضاع إىل باإلضافة العثمانية الدولة أواخر منذ فلسطني يف االقتصادية األوضاع
 الوطن يف الفلسطينيني والسكان وبعده، الشتات قبل فلسطني سكان الرابعة الوحدة وعاجلت. اإلسرائيلي االحتالل

 االنتداب وزمن العثماين، العهد أواخر دمرت اليت الفلسطينية القرى اخلامسة الوحدة وناقشت. واملهجر العريب
 خال وقد .بفلسطني املتعلقة املتحدة األمم هيئة راراتق السادسة الوحدة وتناولت. م1948 حرب وخالل الربيطاين،

  .مراجع قائمة من الكتاب
  

 مفهوم استحياء وعلى خجول وبشكل املنهاج عزز فقد السادس األساسي، للصف الوطنية التربية ملنهاج وبالتطرق
 يعيشه؛ الذي الطالب واقع عن القانون؛ البتعاده وسيادة واملساواة والتسامح اإلنسان وحقوق والدميقراطية املواطنة
 فلسطني دولة قيام الوطين الس بإعالن مكتفياً دميقراطية، أسس على قائمة مستقلة دولة فلسطني املنهاج اعترب حيث

 ،265"معينة سياسية لسلطة وخيضعون حمددة جغرافية بقعة يف يعيشون الذين األفراد من جمموعة: "أا الدولة ويعرف
 املنهاج ويواصل. وتسويتها اآلخر الطرف مع عليها االتفاق لعدم احلدود؛ وهو الدولة رعناص أهم بذلك مسقطاً
 الفلسطينيني، طرد وكيفية اإلسرائيلي، واالحتالل الربيطاين، االستعمار تناوله حني جلي وبشكل واستحياءه خجله
  ".إسرائيل" الصهيوين االحتالل دولة وهي جديدة دولة وإقامة آخر، مكان شعب إحالل حقيقة بذلك جمتزئا

  
التربية الوطنية اليت وضعت للصفوف  أهدافللصف التاسع األساسي من حتقيق  وقد متكن منهاج التربية الوطنية املعد

يفي الطالب : الثامن والتاسع والعاشر، فقد عزز هذا املنهاج بناء الوجدان الوطين بناًء معرفياً سليماً من شأنه أن
ويعزز ارتباطه باألرض واهلوية ليغدو الوطن عنده افتخار يذاد عنه، ويضحى من . ن وطنهحاجاته من املعلومات ع

أجله، وترويج قيم املواطنة الصاحلة بشكل إجيايب وفعال، وتعزيز الشعور مبدى وحشية احملتل سواء الربيطاين أو 
شعب الفلسطيين يف احلرية الصهيوين لتوليد الطاقة الدافع للتخلص من كل أشكال االحتالل، ومحاية حقوق ال

   266 .واالستقالل والعودة؛ وحتفيز الذهنية الوطنية للعمل من أجل وضع حد للمعاناة املستمرة منذ أكثر من ستة عقود
  
  القضايا املعاصرة: ثالثاً
 /الثانوي األول للصف" املعاصرة القضايا" لكتاب استكماالً الثانوي الثاين للصف 267 "معاصرة قضايا" كتاب يعد

 يف الفلسطيين املنهاج جلهد مكمالً جاء والذي للتربية، األساسي اهلدف مع متماشياً ويعترب. اإلنسانية العلوم فرع
                                                        

  .والتوزيع للنشر يافا مركز: اهللا رام .األساسي التاسع للصف الوطنية التربية. املناهج مركز 264
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 املرحلة يف الطلبة الحتياجات تلبية فالكتاب. م حتيط اليت القضايا مع تفاعلهم طريق عن للحياة الطلبة وإعداد تطوير
 على نفسها تفرض اليت واآلنية املهمة القضايا وفهم. معارفهم وزيادة م،مهارا وتنمية قيمهم، وتعزيز الثانوية،
 التربوية، اجلوانب يف املواضيع متنوع وهو اجلوانب، كافة يف والتكنولوجي املعريف التطور ومواكبة املعاصر، اإلنسان

  .املةمتك الطلبة معرفة تكون حىت والفكرية والعلمية، والثقافية، واالجتماعية، والسياسية،
  

. واملوهوب واحلياة، العلمي البحث ،"تربوية قضايا" األوىل الوحدة تناولت دراسية، وحدات ست الكتاب وتضمن
 الوحدة وتناولت. ساخنة سياسية وملفات األمريكية، املتحدة الواليات جتربة ،"سياسية قضايا" الثانية الوحدة وعاجلت

 الوحدة حبثت. واتمع واملرأة املعاصر، عاملنا يف والفقر العامل، يف سكانيةال الزيادة تسارع ،"اجتماعية قضايا" الثالثة
 أما. حياة منهج والتفكري الثقافية، والتنمية معها، التعامل وإستراتيجيات النفسية الضغوط يف ،"ثقافية قضايا" الرابعة

 السادسة الوحدة وتناولت. واحلياة ياوالتكنولوج املعرفة، جمتمع موضوع يف فبحثت ،"علمية قضايا" اخلامسة الوحدة
  .اإلنساين الدويل والقانون اإلنسان، وحقوق احلضارات، بني التفاعل موضوع ،"فكرية قضايا"
  

 احلوار أسئلة أيضاً وتضمن. فهمه على الطلبة ومساعدة احملتوى، إثراء دف جانبية؛ مربعات احملتوى تضمن وقد
 يف أهدافاً درس كل لتضمن باإلضافة. فهمه على ومساعدم املوضوع، مع اعلالتف على الطلبة ملساعدة واملناقشة؛

يالحظ  . فيه سيتناول ماذا معرفة على ومساعدم الدرس ملوضوع الطلبة اهتمام إلثارة أسئلة؛ شكل على مقدمته
امة أو هلا عالقة الفلسطيين للصف الثاين عشر احتوائه على جمموعة قضايا فلسطينية ه" قضايا معاصرة"على منهاج 

عالقة الواليات املتحدة األمريكية بالقضية الفلسطينية، والفقر يف فلسطني، واملرأة يف : وارتباط بالقضية الفلسطينية
اتمع الفلسطيين، والضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين، واحلقوق اليت أقرها اإلعالن العاملي حلقوق 

  .ن يف العامل العريب، ومحاية حقوق اإلنسان وآلياا، والقانون الدويل اإلنسايناإلنسان، وحقوق اإلنسا
  

هذه القضايا اليت عاجلها الكتاب املذكور واليت هلا ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية، مل يتم نقاشها بتعمق، ومل تظهر 
ومضات يتم القفز عنها سريعاً، وبشكل  القضية الفلسطينية ا بالشكل املطلوب، بل برزت القضية الفلسطينية بشكل

خجول استحيائي، وبالتايل مت ميش القضية الفلسطينية يف هذا الباب والصف الذي كان من الواجب التحدث عنها 
بشكل موسع ومعمق؛ ليفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة للبحث والتفكري، ومن مث كشف حقيقة االحتالل ومن يدر يف 

يات املتحدة األمريكية وغريها من الدول العظمى اليت تدعي الدميقراطية وتشن حروباً على الدول فلكه من أمثال الوال
مدخرات تلك الدول، باإلضافة إىل السكوت الذي متارسه هذه الدول عن على الضعيفة حبجج واهية للسيطرة 

نقض الفيتو الذي  ذلك ر منكثاألإسرائيل وما تتخذه من إجراءات تسمى باألمنية ضد أرض وشعب فلسطني، بل و
  .يستخدم لصاحل إسرائيل
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  املدنيات: رابعاً
 أحد هو التاسع للصف 268"الوسطى العصور خالل اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام" املوضوع هذا

 نظام" مبوجب ربيةالع املدارس يف ليدرس والثقافة، املعارف لوزارة التابعة التاريخ جلنة أقرته الذي اإللزامية املواضيع
 نظام مقدمات" عنوانه جاء الذي األول الباب اشتمل أبواب، ثالثة يف الكتاب موضوع عرض مت لقد". الوحدات

 وكان اإلسالم، ظهور فموضوعه الثاين الفصل أما اجلاهلية، الفترة األول الفصل تناول فصلني، على" واتمع احلكم
 قبيل العريب للمجتمع والدينية واالقتصادية واالجتماعي السياسية احلالة لىع الطالب اطالع هو الباب هذا من اهلدف
  .العربية البيئة هذه وسط اإلسالم وانتصار اإلسالم، ظهور

  
 اإلداري، النظام ،)اخلالفة أي( اإلسالمية الدولة رئاسة: هي فصول مخسة ومشل" احلكم نظام" الثاين الباب وتناول
 اتمع تطور: هي فصول ستة ومشل" اتمع نظام" الثالث الباب وتناول .احلريب والنظام ضائيالق النظام املايل، النظام

 التاسع القرن خالل بغداد يف االجتماعية احلياة وخصائصها، القصور اإلسالمية، املدن اتمع، طبقات اإلسالمي،
 مفتش مع بالتنسيق الثانويني املعلمني نةجل اقتراحات حصيلة املواضيع هذه وكانت .اإلسالم يف واألسرة امليالدي
 عاصمة بغداد، سقوط حىت اإلسالم ظهور منذ اإلسالمي املشرق يف اإلسالمية الدولة لتشمل حتديدها ومت. التاريخ

  .هـ258 سنة املغول بأيدي العباسيني،
  

 يف معلمه مبساعدة الطالب ليحللها أصلية مصادر من مقتبسة خمتارة بنصوص الكتاب فصول من فصل كل وانتهى
 أسئلة إيراد مت ذلك إىل باإلضافة. العليا دراسته يف ستساعده اليت العلمي البحث طريقة الطالب ليكتسب الصف؛

 يف املعلم ملساعدة الكتاب مراجع بأمساء وقائمة مالحق طياته بني الكتاب احتوى كما. الفصل مادة ملراجعة شاملة
 األصلية املصادر فمن حديثة، ثانوية وأخرى أصلية مصادر على باالعتماد الكتاب مادة حتضري مت .املوضوع يف التوسع
 يف يعترب والذي. م1058 سنة املتوىف املاوردي علي احلسن أبو ملؤلفه الدينية والواليات السلطانية األحكام" كتاب
" اإلسالمية والدول السلطانية اآلداب يف الفخري" كتاب مث. اإلسالمية النظم موضوع يف كتبوا الذين الكتاب طليعة
 سنة املتوىف خلدون بن الرمحن عبد للعالمة" املقدمة" وكتاب ،)م1309 سنة يعتقد( املتوىف الطقطقي أبو ملؤلفه

 كتاب احلديثة، الثانوية املصادر ومن. وغريها م808 سنة املتوىف يوسف أيب للقاضي" اخلراج" وكتاب م،1406
 العلمي واألسلوب التارخيية املوضوعية توخي مت . حسن إبراهيم وعي حسن إبراهيم نحس ملؤلفيه" اإلسالمية النظم"

 التحليل يف تناولت واليت ومستشرقني، عرب من املعاصرين املؤرخني آراء لتناوله باإلضافة. الكتاب مادة كتابة يف
  .    اإلسالمي التاريخ قضايا بعض والنقد

  
 أن إىل به االستهالل مت الذي التمهيد يف 269" إسرائيل يف مواطنني نكون أن" الثانوية للمرحلة املدنيات كتاب يشري

 والتركيب التنوع هذا مواجهة ويعترب. والدميقراطية اليهودية إسرائيل لدولة واملركبة املختلفة األوجه سيبني الكتاب

                                                        
  .احلديثة العربية املطبعة: القدس .الوسطى العصور خالل اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام. سعيد قبطي اهللا عطا 268
  .2003. مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليمية: القدس .إسرائيل يف مواطنني نكون أن. ألربسون وبلهه كنازيأش وفاردا أدان حانا 269
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 تأدية يف رغبتهم يعين مما. الدولة يف عامةال احلياة يف املتعقل واالخنراط الصاحلة املواطنة حنو الطلبة أمام الطريق سيمهد
 أن الكتاب مؤلفو ويعترب الدولة، وبني بينهم الصالت لتوثيق حقوقهم؛ نيل على يصرون كيف ومعرفتهم واجبام،

 للمشاركة الدافعية لديهم سيثري التعليم خالل من للطلبة واملتاح واملشوق، املتنوع اإلسرائيلي اتمع على التعرف هذا
 االستعداد إىل إضافة خاص، بشكل فيه يعيشون الذي القريب اتمع قضايا ويف عام، بوجه العامة القضايا يف

 واموعات األفراد كافة واحترام الدولة، بقيم االعتراف خالل من وذلك الدولة، يف السياسية العملية يف للمشاركة
  .اإلسرائيلي اتمع من جزءاً تعترب اليت
  

 عن الوثيقة هذه تعرب حيث إسرائيل دولة استقالل عن اإلعالن وثيقة أي-االستقالل وثيقة هي الكتاب انطالق نقطة
 اليهود،: مواطنيها جلميع دولة-ودميقراطية يهودية قومية دولة باعتبارها املرغوب لطابعها الدولة مؤسسي رؤيا

 يف يعيشون الذين اليهودي الشعب أفراد ةولكاف إسرائيل حدود داخل يعيشون الذين والشركس، والدروز، والعرب،
  .الدولة يف مواطنني ليسوا وهم الشتات

  
 فيهم مبن والعربية اليهودية الثانوية املدارس يف يتعلمون الذين التالميذ جلميع مشترك املدنيات تعليم منهج ويعترب
  . الدولة يف راشدين مواطنني صبحونسي والذين يتثقفون الذين التالميذ جلميع مشترك قاسم بناء إىل ويهدف .الدروز

 التعليم مواد خالل من الطلبة ميكن حيث. اليومي بالواقع صلة ذات املدنيات مادة جعل للكتاب الرئيسية األهداف من
: خمتلفة مصادر على املادة وتعتمد. إسرائيل يف املركب والسياسي االجتماعي الواقع وتقييم حتليل الكتاب يف الواردة

 القضائية، واألحكام القوانني، مثل نصوصاً وتتضمن املواضيع، شىت يف السياسية النظر ووجهات اآلراء تلفخم عن تعرب
 تتماشى قيم عن تعرب واليت واملسيحي واإلسالمي اليهودي، التراث من متنوعة نصوصاً الصحف، من وفقرات مقاالت

 نظام عليهما يقوم أساسيني ركنني والثاين األول القسمان يتناول أقسام، ثالثة إىل الكتاب ينقسم .الدميقراطية قيم مع
 احلكم يف األساسيني الركنني هذين تطبيق يف يبحث الثالث والقسم واليهودية، الدميقراطية: إسرائيل دولة يف احلكم

  .إسرائيل يف والسياسة واتمع
  

 ،"الدميقراطية؟ دولة هي ما: "السؤال نع لإلجابة املختلفة التوجهات عن النامجة واألبعاد الدالالت فحص وسيتم
 عن لإلجابة املختلفة التوجهات عن النامجة واألبعاد الدالالت لفحص الثاين القسم وخصص. األول القسم يف وذلك

 وألي كيف القسم هذا سيفحص. إسرائيل يف والسياسة احلكم: الثالث القسم أما". اليهودية؟ الدولة هي ما: "السؤال
 وشدة التكامل مدى على الوقوف خالله من وسيتم. الدولة يف-والدميقراطية اليهودية-األساسيان نانالرك يتجلى حد

 تعريف: األوىل بقائمتني، الكتاب انتهى وقدى .إسرائيل دولة يف اليهودية واألسس الدميقراطية األسس بني التوتر
  .يةعرب مصادر مجيعها كانت واليت املصادر قائمة: والثانية املصطلحات،

  
يؤكد منهاج املدنيات املوجه جلميع املدارس احلكومية يف إسرائيل مبا يف ذلك املدارس العربية واملدارس اليهودية يف 

منهج تعليم املدنيات مشترك جلميع التالميذ الذين يتعلمون يف املدارس الثانوية اليهودية والعربية مبن : "التمهيد على أن
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نهاج إىل بناء قاسم مشترك جلميع التالميذ الذين يتثقفون والذين سيصبحون مواطنني ويرمي هذا امل 270".فيهم الدروز
لطالب اولكن دراسة مضمون املنهاج تبني أنه موجه مباشرة إىل التالميذ اليهود، ويتوجب على . راشدين يف الدولة

وبالرغم من أن  .إسرائيل العرب اعتماده دون احلصول على أية فرصة لدراسة وضعهم اخلاص وظروفهم السياسية يف
األهداف تدور حول حقوق اإلنسان وحقوق األقليات وأمهية تعليم الواجبات واحلقوق، ولكنها تبقى ضمن إطار 

  .القومية لليهود -اهليكلية اإلثنية
  

لية ويعمل هذا املنهاج على ترسيخ فكرة إسرائيل دولة للشعب اليهودي وليست دولة متعددة الثقافات أو دولة ليربا
العربية من خالل تشكيلة  - وينعكس التفاوت يف العالقات اليهودية .جلميع مواطنيها يف أذهان التالميذ العرب واليهود

فهي تتألف من مخسة أعضاء من اليهود، والءم املادة ". أن نكون مواطنني يف إسرائيل"اللجنة اليت أعدت منهاج 
  .رمجها للعربية عضو عريب، وعضو آخر أسندت إليه املراجعة العلميةللمدارس العربية والدرزية ثالثة من العرب، وت

  
ويركز على املعلومات األساسية حول اهليكلية السياسية وخمتلف . أما دور التالميذ فهو ضيق النطاق يف هذا املنهاج

والتصرف بالطرق  ويركز املنهاج على التلقي السليب للمعلومات؛ فيتعلم التالميذ اخلضوع للقانون. فئات احلكومة
الشكلي، وتتجاهل  -كما تربط مفهوم املواطنة بامليدان اإلجرائي. املعهودة دون أية مناقشة تعتمد على التفكري الناقد

الشامل هلذا السياق، ما يدل على جتنب مناقشة املسائل املثرية للجدل وإىل تداول النواحي الثابتة للقانون  -الطابع العام
  271 .إىل افتقار املواد اليت تدرس ملختلف فئات التالميذ إىل التنوع والتعددية باإلضافة. والنظام

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                        
  .6: مصدر سبق ذكره، ص أدان، 270
  .227: مصدر سبق ذكره، ص احلاج، 271
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  نتائج واستخالص الدراسة: الفصل اخلامس

  
  
  
اهلوية الفلسطينية هي وعي الفلسطيين جلملة الوقائع التارخيية اليت طردته من أرضه يف فترة، وجعلته يقاتل من أجل "

إسرائيلياً ال يتمتع  -قة، وهي مجلة العناصر اليت جعلته يرفض املنفى، أو جعلت منه فلسطينياًاستعادا يف فترة الح
فمن ال حيسن النظر إىل تارخيه الذي مضى ال حيسن التعامل مع تارخيه الذي سيأيت، هذا . حبقوق املواطن اإلسرائيلي

  ".إال إذا أراد أن يكون مستقبله املهزوم على صورة ماضيه املأساوي
  فيصل دراج
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  نتائج واستخالص الدراسة: الفصل اخلامس

  
تطرقت هذه الدراسة إىل حتليل مناهج اإلنسانيات والعلوم االجتماعية املدرسية يف مدارس شطري برطعة، أي حتليل 

ما أثر املناهج الفلسطينية : وحاولت اإلجابة عن األسئلة اآلتية. أمنوذجني من الكتب املدرسية أليديولوجيتني خمتلفتني
  واإلسرائيلية يف شطري قرية برطعة يف تبلور وتشكل اهلوية الوطنية الفلسطينية؟ 

  
وحسب حتليل الدراسة، فإن املناهج الفلسطينية تباينت يف أطروحاا، فمنها ما كان له دور فعال وحموري يف تشكل 

طرحه، وفئة ثالثة خال منها أي مضمون له أثره يف الوعي الوطين اهلوية الوطنية، ومنها ما كان خجوالً أو مرتبكاً يف 
  .حماكياً بذلك ما يقابله يف برطعة الغربية

  
أما مناهج برطعة الغربية، فقد اكتنفها اخللو التام من أي نص يشري إىل أي وعي وطين أو قومي أو حىت ديين، ومل 

ن هلا دور يف بناء شخصية مستسلمة خاضعة ذات والء تعمل هذه املناهج على تدمري الوعي الوطين فحسب، بل كا
للصفوف السادس والتاسع والثاين ) يف برطعة الشرقية(فحسب حتليل مناهج التربية اإلسالمية  .وانتماء للكيان احملتل

 ، فإن الفلسفة التربوية املتبعة يف املنهاجني أقصت مفاهيم)يف برطعة الغربية( 272عشر، وللصفني السادس والتاسع
ولكن املنهاج الفلسطيين مل يلغ . اجلهاد واالستشهاد واملقاومة من مضامينها، واليت تتالءم واخلصوصية الفلسطينية

تعزيزه للهوية القومية واإلسالمية والوطنية، كما مت يف نظريه اإلسرائيلي، ولكن تناوهلا بشكل ضعيف وخجول، 
فة الغربية والقدس مقصياً بذلك بقية املدن الفلسطينية، مقابل واختزل تاريخ وحضارة الديانة اإلسالمية يف مدن الض

  .غياب ذلك يف املنهاج اإلسرائيلي
  

بشكل عام فإن منهاج التربية اإلسالمية كان خجوالً وانتقائياً عند تعرضه ملضامني اهلوية الفلسطينية، مقابل ذلك فإن 
بهم وغري واضح، ويشدد على تنمية املواطن واالنتماء  لدولة التعليم القومي الديين يف املنهاج اإلسرائيلي هو تعليم م

  .إسرائيل كجزء ال يتجزأ من التربية الدينية
  

ويالحظ من خالل مضمون منهاج اللغة العربية الفلسطيين أنه قدم نصوصاً تعمل على تعزيز الوعي الوطين، وهذه 
مقابل تفريغ واضح للمواضيع الوطنية . جزائهاالنصوص أيضاً كانت شعلة من املشاعر واحلنني لفلسطني بكامل أ
يف املدارس العربية يف إسرائيل؛ وهذا ) اللغة األم(والقومية وأي انتماء للهوية الوطنية من مضامني منهاج اللغة العربية 

  .فلسطينينيالتفريغ واإلقصاء ما هو إال انعكاس لسياسة وأيديولوجية وزارة التربية والتعليم يف إسرائيل املوجهة ضد ال

                                                        
بواقع حصتني يف األسبوع لكل صف، مقابل أربع ال يوجد منهاج تربية إسالمية يف الصف الثاين عشر حسب النظام التعليمي اإلسرائيلي، وتغطى املواضيع  272

 .حصص أسبوعية يف نظريه الفلسطيين، وثالث حصص للصف الثاين عشر الفلسطيين
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وكان من نتائج هذا التفريغ عدم متكن الطالب من لغتهم األم، وإخفاقهم يف االمتحانات املختلفة، وكذلك ضعفهم 
  .يف الكتابة واحملادثة والتعبري وعربنة لغتهم العربية بسبب تغلغل وسيطرة مفردات العربية على لغتهم األم

  
الل نصوصه وصوره فقد عكس اهلوية الوطنية الفلسطينية، ويعكس عنوان أما منهاج اللغة اإلجنليزية الفلسطيين ومن خ

وقد حقق املنهاج توازناً بني البعد العاملي واألبعاد . ويعزز اهلوية الوطنية الفلسطينية)  (English for Palestineالكتب
وحافظ . واهلوية والتراث واملعتقداتالوطنية والعربية واإلسالمية اليت تعزز اهلوية الوطنية الفلسطينية والتمسك باألرض 

 .أيضاً املنهاج على رابطة متينة بني املوضوعات واهلوية الفلسطينية والعربية واإلسالمية فاملنهاج فلسطيين قلباً وقالباً
مقابل قمع هذه اهلوية من خالل منهاج اللغة اإلجنليزية اإلسرائيلي الذي عرض نصوصاً غريبة عن تراثه وهويته 

  . ه، هذه النصوص اليت تشعره باالنعزال والغربةوتارخي
  

وهدف منهاج اللغة العربية إىل تعريف الطلبة بثقافة اليهود وترسيخها على مدى التاريخ لشرعنة وجودهم يف 
فلسطني، ولتهميش اللغة العربية، وتعزيز األسرلة بني األقلية العربية للمحافظة على املواطنة والوالء للدولة العربية، 

يتوجب على معلمي "وكذلك يهدف إلضعاف القيم واهلوية القومية العربية ألجل طمس املعامل والرموز الوطنية 
بامل فإن منهاج اللغة العربية ال يعمل فقط على ميش  .العربية زرع احملبة لدولة إسرائيل، وقيم الفكر اإلسرائيلي

ضياع اهلوية الوطنية عرب نصوصه اليت تعمل على زرع الثقافة اليهودية العربية وإقصائها وعربنتها وإمنا يعمل أيضاً على 
  .على مدى التاريخ

  
وقد غاب دور منهاج اجلغرافيا الفلسطيين يف بناء وإرساء معامل اهلوية الفلسطينية، معاملها الثقافية والتارخيية والدينية 

أما منهاج اجلغرافيا اإلسرائيلي ومن خالل مقرريه للصفني . واملكانية، وبذلك مل يعزز املنهاج اهلوية الوطنية الفلسطينية
السادس والتاسع، يؤكد على املشروع القومي الصهيوين ويقصي أي انتماء وطين وقومي للطالب العريب من خالل 
 قلب احلقائق ووأد املعرفة، وجتاهل وجود الفلسطينيني على أرضهم، بل وتدي تلك املناهج أن فلسطني كانت جرداء،

وقد نسبت كتب اجلغرافيا التحضر والتغري يف املكان، واستصالح األرض . وكذلك تعمل على أسرلة وعربنة األمساء
  .  وجتفيف املستنقعات إىل االستيطان

  
وقدم منهاج التاريخ الفلسطيين بفلسفته ومضمونه قدم دوراً ريادياً يف تطوير وبلورة اهلوية الوطنية الفلسطينية، وذلك 

تطرقه لالستعمار على الشرق األوسط مظهراً بشاعة ذلك االستعمار، باإلضافة ملناقشته ملوقع الوطن العريب  من خالل
وصورت الكتب اآلخر األورويب بوجهني، الوجه اإلجيايب . وأمهية هذا املوقع، كما كشفت الكتب بشاعة االحتالل

وقد طرحت هذه . وما أثار من أزمات وخالفاتالذي أثر يف العامل وفلسطني، والوجه السليب، وجه االستعمار 
  .الكتب القضية الفلسطينية بشكل موضوعي
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أما فيما خيتص مبنهاج التاريخ اإلسرائيلي فمبثوث فقد عج بتاريخ اليهود، وخال من أي موضوع يشكل وعياً قومياً  
وأقصي أيضاً . التعليم ومضامينه لدى الطلبة الفلسطينيني، فألغي كل ما هو وطين وقومي؛ بغية إحكام السيطرة على

وقد أخفق منهاج التربية  .تدريس التاريخ العريب، ومل يدرج منه سوى القليل، وحذف كل ما يعىن بالثورة العربية
املدنية يف مالمسته الواقع الفلسطيين وخصوصية القضية الفلسطينية، مقابل جناحه يف التعبري عن مبادئ الدميقراطية 

  .ليت هي أساس هذا املنهاجوحقوق اإلنسان ا
  

وبابتعاد منهاج التربية الوطنية للصف السادس عن واقع الطالب، فقد كان تعزيزه للهوية الوطنية جمتزأً؛ وذلك بسبب 
أما منهاج التربية الوطنية للصف التاسع األساسي فقد . معاجلته موضوعي االحتالل والدولة بشكل خجول وغري كامل

رزاً يف طرحه قضايا الوطن األمر الذي جعله حيقق جناحاً كبرياً يف تعزيز اهلوية الوطنية الفلسطينية كان دوره حمورياً وبا
  . واملواطنة

  
أما منهاج قضايا معاصرة املعد للصف الثاين عشر فقد كان من املفروض أن يكون له دور أكرب بكثري يف جمال تشكيل 

أما منهاج املدنيات والذي يعد  .لسطحية لبعض القضايا موضوع اهلويةالوعي الوطين، إال أن دوره مل يتعد املعاجلة ا
من خالل مضمونه موجهاً للطالب اليهود وعلى الطالب العرب اعتماده، فقد خال من أية خصوصية عربية سياسية 

عددة أو وطنية أو اجتماعية، ويعمل هذا املنهاج على ترسيخ فكرة إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وليس دولة مت
وخصص للمجتمع اليهودي ودولة . الثقافات أو دولة ليربالية جلميع مواطنيها يف أذهان التالميذ العرب واليهود

  .إسرائيل
  

ويعد هذا املنهاج من أكثر املناهج اليت حتث على التلقي السليب للمعلومات فيتعلم التالميذ اخلضوع للقانون والتصرف 
أما العنوان الذي جاء به منهاج املدنيات للمرحلة الثانوية  .تعتمد على التفكري الناقدبالطرق املعهودة دون أية مناقشة 

  .فيعترب عنواناً ال يشوه اهلوية الوطنية فقط وإمنا يدعو إىل األسرلة والتطبيع واخلضوع واخلنوع والوالء لدولة االحتالل
  

رس يف برطعة الغربية أا تتبع سياسة اإلقصاء والتهميش واليت تد -قيد الدراسة –يالحظ أيضاً على املناهج اإلسرائيلية 
جتاه األمة العربية واإلسالمية وخاصة الشعب الفلسطيين، وتركز املعلومات القليلة اليت تقدمها هذه املناهج عن األمة 

ملعلومات مقابل تضخيم ا. العربية واإلسالمية على إبراز املساوئ ونفي احلسنات، وتفسري احملاسن وكأا مساوئ
املتصلة باليهود وإسرائيل والتركيز على حماسنهم وحماسن األوروبيني ونفي مساوئهم، وإبراز االضطهاد الذي القاه 

  .اليهود على مر العصور
  

هذه السياسة ال ترمي إال إلنتاج جيل خاضع ذليل خيدم السياسة الصهيونية دون أدىن اعتراض، جيل مشبع باجتاهات 
و اليهود ودولة إسرائيل، واجتاهات االحتقار وعدم الثقة باألمة العربية واجتاهات الرضا باملقسوم الود واإلعجاب حن

  .وعدم الطموح املراكز العالية واالجتاه حنو أعمال اخلدمة البسيطة
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  تأمالت واقتراحات
  

ها بشكل مقتضب، وخاصة التربية إعادة النظر باملناهج الفلسطينية واليت مل تتناول القضية الفلسطينية، أو تناولت: أوالً
  .اإلسالمية واجلغرافيا والتربية املدنية والقضايا املعاصرة؛ وذلك بغية التعمق والتوسع بالقضايا الفلسطينية

  
إعادة النظر باملناهج اإلسرائيلية، دف تغيريها وإسناد ذلك إىل فريق عمل فلسطيين، وتضمني املناهج اجلديدة ما : ثانياً

  . خلصوصية الفلسطينيةيتناسب وا
  

إدراج اللغة العربية ضمن خطة التعليم الفلسطينية؛ ألسباب وطنية يف املقام األول، وألسباب معرفية وثقافية، يف : ثالثاً
  . املقام الثاين
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 املالحق
  اإلسالمية التربية مالحق: أوالً

  1 ملحق
 البرية. 3ط. 1ج. األساسي السادس للصف اإلسالمية التربية. زيد أبو يوسف وعلي القصراوي فوزي وبركات مصطفى ذيب محزة
  .2001 .املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام

 البرية. 2ط. 2ج. األساسي السادس للصف اإلسالمية التربية. زيد أبو يوسف وعلي القصراوي فوزي وبركات مصطفى ذيب محزة
  .2002 .املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام

البرية رام . 2ط. األساسي السادس للصف والتجويد التالوة. زيد أبو يوسف وعلي القصراوي فوزي وبركات ذيب مصطفى محزة
  .2001 .مركز املناهج/ وزارة التربية والتعليم: اهللا

اسم 
 الكتاب

 مضمون الكتاب

التربية 
 اإلسالمية

  :األول اجلزء
  :اإلسالمية العقيدة: األوىل الوحدة

: وجل عز اهللا صفات من/ العلم: وجل عز اهللا صفات من/ وصفاته اهللا بأمساء اإلميان على النقلية األدلة)/ 28-1( الرمحن سورة
  ). 40-29( الرمحن سورة/ وصفاته اهللا بأمساء اإلميان آثار/ القدرة

  :الفقه: الثانية الوحدة
  .الفطر صدقة/ التراويح صالة)/ 2(و)/ 1( الصوم

  :والتهذيب والفكر األخالق: الثالثة الوحدة
 وطنه حيب املسلم/ كفاعله اخلري على الدال/ اإلسالم يف األبناء حقوق"/ الوالدين شتم: "الذنوب كبائر من/ البنه لقمان وصايا
  .بالصحة االهتمام إىل يدعو اإلسالم/ عنه ويدافع

  :الشريفة النبوية السرية: الرابعة الوحدة 
  .املنورة املدينة إىل املسلمني هجرة/ الثانية العقبة بيعة/ األوىل العقبة بيعة/ القبائل على اإلسالم يعرض الرسول

  :الثاين اجلزء
  :وعلومه الكرمي القرآن: األوىل الوحدة 

  .الكرمي القرآن من واملدين املكي/ اجلنة أصحاب قصة)/ 78-62(و)/ 61-41( الرمحن سورة
  :الشريفة النبوية السرية: الثانية الوحدة

  .الفارسي سلمان إسالم)/ 3(و)/ 2(و)/ r )1 الرسول هجرة/ rالرسول قتل على املشركني تآمر
  :اإلسالمية العقيدة: الثالثة الوحدة
  .الوحي)/ 2(و)/ 1( باملالئكة اإلميان

  :اإلسالمي الفقه: الرابعة الوحدة
  .واجلبرية اخلفني على املسح)/ 2(و)/ 1( الصالة

  :والتهذيب والفكر األخالق: اخلامسة الوحدة 
 .الرياضة ممارسة إىل يدعو اإلسالم/ املنافقني صفات من/ باحلياء يتصف املسلم/ لني رفيق املسلم/ املؤمنني صفات من

التالوة 
 والتجويد

 .احلشر/ املمتحنة/ التحرمي/ الطالق/ التغابن/ املنافقون/ الصف/ اجلمعة/ امللك/ املعارج/ نوح
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  2 ملحق
  .1998 .والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة. السادس للصف اإلسالمية والتربية الدين. وآخرون مصاحلة حممود

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
الدين والتربية 

 اإلسالمية
 من/ املسلمني حياة منهاج القرآن/ ونسخه القرآن مجع: الكرمي القرآن
-العشر الوصايا)/ 255( البقرة سورة-الكرسي آية/ ويدالتج أحكام
)/ 34-23( اإلسراء سورة-الوالدين بر)/ 153-151( األنعام سورة
 البقرة سورة-الصيام آيات)/ 19-12( لقمان سورة- لقمان وصايا

-االستقامة)/ 26-23( إبراهيم سورة-الطيبة الكلمة)/ 182-186(
 آيات)/ 30-26( جاحل سورة-احلج آيات)/ 36-30( فصلت سورة

  ).3-1( اإلسراء سورة-واملعراج اإلسراء)/ 40-33(النور سورة من
 األمر/ اللسان حفظ/ األمانة حفظ/ العلم طلب: الشريف احلديث

 على احملافظة/ الكبار وتوقري العلماء توقري/ املنكر عن والنهي باملعروف
  .التقوى/ بالعهد الوفاء

  .النفاق/ الشرك/ كفرال/ باهللا اإلميان آثار: العقيدة
 فضل/ الشريف النبوي املسجد فضل/ احلرام املسجد فضل: العبادات

 صالة/ اخلوف صالة/ االستسقاء صالة/ املياه أنواع/ األقصى املسجد
/ الصالة قضاء/ السفر صالة/ املريض صالة/ املسبوق صالة/ اجلنازة
  .اةالزك تعطى ملن/ التجارة عروض زكاة/ النقدين زكاة/ الزكاة

 على احملافظة/ الصرب/ اخللق حسن/ والتقوى الرب على التعاون: التهذيب
  .األرحام صلة/ والتدبري االقتصاد-القناعة/ ينفع مبا الوقت
 أبو/ األول اخلليفة اختيار/ r الرسول وفاة/ الوداع حجة:النبوية السرية

/ طالب أيب بن علي/ عفان بن عثمان/ اخلطاب بن عمر/ الصديق بكر
 موسى أبو/ جبل بن معاذ/ مسعود بن اهللا عبد/ الغفاري ذر أبو

 عبد بن محزة/ وقاص أيب بن سعد/ اجلراح بن عامر عبيدة أبو/ األشعري
 .العاص بن عمرو/ الوليد بن خالد/ املطلب

 املعارف وزارة السادس
  والرياضة والثقافة
  التربوية اإلدارة

مركز املناهج 
 التعليمية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

  3ملحق 
 مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 1ج. األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. وآخرون مصطفى ذيب زةمح

  .2004 .املناهج
 مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 2ج .األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. وآخرون مصطفى ذيب محزة

  .2004 .املناهج
 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. األساسي التاسع للصف والتجويد التالوة. وآخرون مهنا الكرمي عبد

2004.  
اسم 

 الكتاب
 مضمون الكتاب

التربية 
 اإلسالمية

  :الكرمي القرآن: األوىل الوحدة :األول اجلزء
  ).38-25(و)/ 24-12(و)/ 11-1( حممد سورة

  :اإلسالمية العقيدة: الثانية الوحدة
  .وجل عز اهللا توحيد/ باهللا اإلميان يف العقل دور

  :الشريف النبوي احلديث: الثالثة الوحدة
  .القرآن فضل/ املسلم اتمع تكافل)/ 2(و)/ 1( السنن كتب

  :الشريفة النبوية السرية: الرابعة الوحدة 
  .t سلمة أم)/ هـ6( احلديبية صلح)/ هـ5( قريظة بين غزوة)/ هـ5-األحزاب( اخلندق غزوة
  :اإلسالمي الفقه: اخلامسة الوحدة :الثاين اجلزء
  .الوقف/ املولود وأحكام العقيقة/ والصيد الذبائح)/ 2( والعمرة احلج)/ 1( احلج

  :األخالق: السادسة الوحدة
  .بالعهد الوفاء/ التوبة/ النصيحة أمهية

  :ميالكر القرآن: األوىل الوحدة
  .السالم عليه عيسى قصة/ اجلنتني صاحب قصة/ الكرمي القرآن يف احلوار/ الكرمي القرآن يف القصة

  :اإلسالمية العقيدة: الثانية الوحدة
  .واألباطيل اخلرافات نبذ)/ واالستخالف العبودية( احلياة يف اإلنسان وظيفة

  :الشريف النبوي احلديث: الثالثة الوحدة
  .والشبهات احملرمات عن االبتعاد/ اخلري طرق تعدد /احلسن السلوك أمهية

  :الشريفة النبوية السرية: الرابعة الوحدة
  .الوليد بن خالد)/ هـ8( مؤتة غزوة)/ هـ7( خيرب غزوة/ واألمراء امللوك إىل) r( النيب رسائل
  :اإلسالمي الفقه: اخلامسة الوحدة

  .العارية/ الرهن/ اللقطة/ الوديعة/ اهلبة
  :اإلسالمي الفكر: السادسة الوحدة 

/ للشرع اإلسالم يف السيادة/ -وتعاىل سبحانه- اهللا إىل الدعوة/ احلضاري وأثره اإلسالم يف العلمي املنهج/ والعلم اإلسالم
  .اإلسالم يف اإلنسان حقوق

 .األنفال/ غافر/ فصلت/ الشورى/ الزخرف/ الدخان/ اجلاثية التالوة 
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  4 ملحق
  .1993 .مطبعة الشرق العربية: القدس. اإلسالمية والتربية الدين عليمت. وآخرون حيدر علي

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
تعليم الدين 

والتربية 
 اإلسالمية

 واألمثال احلكم/ أمثلة تطوره، نشأته، التفسري، علم: الكرمي القرآن علوم
 التالوة/ والتنوين اكنةالس النون أحكام التجويد، علم/ الكرمي القرآن يف

  .غيباً احلفظ/ الرمحن سورة/ إبراهيم سورة/ والتفسري
 كتب/ القدسي احلديث/ الشريف احلديث أنواع: الشريف احلديث
 خلق/ غيباً واحلفظ والشرح للدراسة خمتارة أحاديث/ املشهورة احلديث
 حترمي/ املعاملة يف والتساهل التسامح/ األمانة أداء وجوب/ الصدق

  .الظلم حترمي/ والعمرة احلج يف الترغيب/ الزكاة مانع إمث/ حتكاراال
/ تعاىل اهللا مراقبة/ واملراقبة التفكري طريق عن تعاىل اهللا معرفة: العقيدة

 معجزة القرآن/ األنبياء معجزات/ املعجزات/ صفاته طريق عن اهللا معرفة
/ لكرامةوا املعجزة بني الفرق/ املعجزات يؤيد العلمي الكشف/ خالدة
  .والسحر املعجزة بني الفرق

  .والعمرة احلج/ الزكاة/ الصالة: العبادات
/ السرقة حترمي/ الكذب حترمي/ الصدق وجوب/ واحلرام احلالل: التهذيب

/ التهنئة آداب/ التثاؤب آداب/ العطاس آداب/ والسباب الشتائم حترمي
  .اإلسالم يف العمل إتقان- األمانة/ التعزية آداب

 بدر،: والغزوات السرايا/ اهلجرة بعد بالقتال األمر نزول: لنبويةا السرية
/ الوداع حجة/ حنني غزوة/ مكة فتح/ احلديبية صلح/ تبوك أحد، مؤتة،
 سقيفة)/ r( الرسول وفاة/ بالناس بكر أيب صالة ،)r( الرسول مرض

  .اخلالفة وأمر ساعدة بين

 املعارف وزارة التاسع
  والرياضة والثقافة
  التربوية اإلدارة

مركز املناهج 
 التعليمية
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  5ملحق 
  .2006 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 1ط. الثانوي الثاين للصف اإلسالمية التربية. وآخرون ذيب محزة

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 اإلسالمية

  :الكرمي القرآن: األوىل الوحدة
 توثيق/ اإلسالمية األمة وحدة/ اإلميانية التربية/ الكرمي القرآن فهم يف أساسيات
 قصة/ الصاحل والعبد موسى قصة"/ وعرب دروس" u آدم قصة/ املعامالت

/ الكرمي القرآن عرضها كما اتمعات يف اهللا سنن)/ 83-76 القصص( قارون
-30(و)/ 29-14(و)/ 13-1( الرعد ورةس/ البشرية على الكرمي القرآن أثر

43.(  
  :اإلسالمية العقيدة: الثانية الوحدة

 الرسل عن اإلسالمي التصور/ األلوهية قضية عرض يف الكرمي القرآن منهج
  .احلياة يف اإلميان أثر/ والرباء الوالء/ ونواقضه حقيقته اإلميان)/ السالم عليهم(

  :وعلومه الشريف احلديث: الثالثة الوحدة
 منهج/ الشريف احلديث يف الوضع العلماء حماربة/ النبوية السنة فهم يف أساسيات

 ال اليت األعمال/ واإلدارة املسؤولية يف نبوية توجيهات/ التربية يف) r( الرسول
  .البدع من اإلسالم موقف/ ثواا ينقطع

  :والتراجم السري: الرابعة الوحدة
/ الراشدة واخلالفة النبوة عصر يف رأةامل دور)/ r( اهللا رسول صحابة مواقف من

 علماء من/ احلديث العصر يف املسلمني علماء من/ تيمية ابن/ العزيز عبد بن عمر
  .تارخينا مع نتعامل كيف/ فلسطني
  :وأصوله الفقه: اخلامسة الوحدة
 العبادات نظام/ اإلسالم يف االجتهاد تاريخ/ االجتهاد/ اإلسالمية الشريعة مقاصد

  .ماإلسال يف
  :االجتماعي النظام: السادسة الوحدة

 قضايا/ الزوجني بني التفريق/ الطالق/ واملرأة الرجل بني للعالقة اإلسالم تنظيم
 بذوي اإلسالم عناية)/ 2(و)/ 1( الشخصية األحوال فقه يف معاصرة

  .اخلاصة االحتياجات
  :االقتصادي النظام: السابعة الوحدة 

 فقه يف معاصرة قضايا/ الربا من اإلسالم موقف/ اإلسالم يف االقتصادي النظام
  ).2(و)/ 1( املعامالت

السلطة  الثاين عشر
الوطنية 

 الفلسطينية
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  العربية اللغة مالحق: ثانياً
  6 ملحق

. املناهج مركز/العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي السادس للصف اجلميلة لغتنا. وآخرون خشان أبو الكرمي عبد
  .2005 .أسبوعية حصص سبع خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف   مضمون الكتاب
 املشرفة

لغتنا 
 اجلميلة

  ).شريفة نبوية أحاديث( العلم طلب/ الرقي سبيل العلم .1
 ).احلمداين فراس أبو( أماه/  الوالدين بر  .2
 .)23-16( مرمي سورة/ عمران ابنة مرمي .3
 ).شوقي أمحد( املختار عمر رثاء من/ الشهداء سيد  .4
 ). القاسم مسيح( االنتفاضة قصيدة/ احلجر صناعة  .5
 ).درويش حممود( الزيتون/ املباركة الشجرة .6
 ).50-48( الروم سورة/ احلياة عماد املاء  .7
 ).طوقان إبراهيم( غاييت/ الدباغ مراد مصطفى  .8
 ).عقل طيفالل عبد( االنتفاضة نشيد/ السجون أدب من .9

 ).الشمقمق أبو( البال وراحة الفقر وصف/ وأمثال طرائف  .10
 ).أمحد شوقي(الطائرة / اهلاتف  .11
 ).رشيد هاشم هارون( جذور/ القدس .12
 ).حسني راشد( والبحر عكا)/ عزام مسرية( الصغرية سجادتنا .13
 ).ريشة أبو عمر( اد عرس)/ مهنغواي آرنست( والبحر الشيخ .14
 ).13-10 احلجرات ،28-27:النور( ةقرآني آيات/ السلوك آداب .15
 ).الشايب القاسم أبو( احلياة إرادة/ السكاكيين رسائل من .16
 ).املتنيب( الشعب مغاين/ البيئة تلوث  .17
 ).درويش حممود( هوية بطاقة/ غاندي .18
 ).القايل علي أبو( الشعر حكمة من/ اهليثم بن احلسن .19

السادس 
  األساسي

 

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  7ملحق 
 للطباعة اهلدى دار: إسرائيل دولة. 1ط. السادس للصف والفهم القراءة يف اجلديد. يونس وإميان غنامي رجب وأمحد خضرة أبو فهد

  .2011 .أسبوعية حصص سبع خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. كرمي والنشر
  

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
اجلديد يف القراءة 

 والفهم
 الدويل القاهرة معرض افتتاح/ األوملبية اللعاب/ األبيض اللقلق

/ الضاحك الفن-الكاريكاتري/ العود/ ترى؟ يا أنا من/ للكتاب
 األلعاب/ دافنشي ليوناردو/ شعيب النيب مقام/ مفترسة نباتات
 قضايا/ الصحف يف النارية األلعاب/ الصغار يد يف قنابل النارية

 على طالبنا حيمل ماذا/ اإللكترونية لعاباأل آالت/ البيئة
 ال/ وخرب عريضة/ أيامنا يف املياه استهالك يف الزيادة/ ظهورهم؟

 لدغة نعاجل كيف/ لألذنني الراحة أعطوا/ النقالة اهلواتف ألبراج
/ العصافري اختفت عندما/ موسكو من رسالة/ ريفرسي/ األفعى؟
 عبد إبراهيم-مللعونةا السيارة/ االمتحان قاعة يف ديك/ األهرام
 قلعت)/ بتصرف( عزام مسرية-الظهرية مشس حتت/ املازين القادر
 احلمامة باب/ األبيض الثور أكل يوم أكلت/ فأبصر عيناه

/ عليان مهنا ماجد- األديان حكاية/ احلزين ومالك والثعلب
 أحبكم/ زياد توفيق-املغين/ دموس حليم-العربية اللغة/ املخلص

 يف قالوا/ قرمان سعاد-مناجاة/ جهشان بشكي-كم تعرفون لو
/ كيشوت دون/ تايتنك/ غنامي رجب أمحد-الزهور أم/ األم

/ ذاتية سرية-طوقان فدوى/ وأمثال حكم/ الكرت جزيرة
 . املنقذون

  والتعليم التربية وزارة السادس
 الدراسية الكتب قسم
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  8 ملحق
 والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. األساسي التاسع للصف النصوصو املطالعة. وآخرون سلوادي الرمحن عبد حسن
  .2004 .املناهج مركز/العايل

  .أسبوعية حصص ست خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
املطالعة 

 والنصوص
 يا اخلري صباح/ نقرة التهامي. د- والشباب اإلسالم/ 40-35 النور سورة-اهللا نور

-بلسماً كن/ الطيور/ العرب خطب مجهرة-البنتها أم وصية/ زغلول لطفي-وطين
 دروس من/ الغزو يوسف-املاضي من عطر/ ودواء غذاء النباتات/ ماضي أبو إيليا

 أبو-املمالك رثاء/ التابعني حياة من قصص-دينار بن سلمة/ املازين إبراهيم-احلياة
 الكرمي عبد-أكثر أحببتك/ خلدون ابن- ضرورة اإلنساين االجتماع/ يالرند البقاء

 من/ اليتيمة/ الدويل القانون يف اإلنسان حقوق/ العاملية نوبل جائزة)/ سلمى أبو(
/ تشيخوف أنطون-القاسي الدرس/ مأمونة بيئة اجل من/ العرب عند األمثال أدب

/ رامي أمحد-الطالب/ لوكيلا خمتار-قيصر لدى اإلسالم سفارة/ النبوية األحاديث
-صديق إىل رسالة/ فكري أمحد. د-الصخرة قبة يف العمارة فن/ األرجوان أرض

 رباعيات/ اآلخرين مع والتواصل االتصال/ رشيد عريب إعالم حنو/ عقل اللطيف عبد
-البلبل/ املخدرات/ الطفل/ النوم/ أدمان أورين-اجلميلة الفنون/ اخليام عمر-اخليام
 باب/ املتنيب الطيب أبو-قلباه واحر/ الفضاء يف مزارع/الشاطئ بنت/ يالزبري حممد

 .الرضي الشريف-البان ظبية/ العنرب حوت/ القعيد" يوسف حممد"-املدينة

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  9ملحق 
 للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر دار: أبيب تل. 1ط. عالتاس للصف العريب األدب من املختار. عزايزة وخالد فنة أبو حممود

  .أسبوعية حصص ست خالل من والتعبري األدب كتايب حمتويات تغطية تتم .1985 .ض. م والنشر
 مضمون الكتاب اسم الكتاب

 األدب من املختار
  العريب
 املعارف وزارة

 والثقافة

 أمتع من/ إدريس يوسف-نظرة/ شبكة أبو إلياس-املغيب ةأغني/ كرمي قرآن-)69-51( األنبياء سورة من
-التسامح/ الشايب القاسم أبو-اجلديد الصباح/ الزيات حسن أمحد-األول صديقي/ نعيمة ميخائيل-رحاليت

 الكيف/ الرصايف معروف-املرضعة األرملة/ اجلاحظ-العصافري تصيد حية/ خوري سليم-األبوة/ اجلميل أنطون
 التينة/ بدران حممد: ترمجة أدسن؛ جوزف-املصائب جبل/ طوقان فدوى-إبراهيم أخي /أمني أمحد-الكم ال

/ موسى سالمة-الوسطى القرون يف العرب فضل/ صدقي جاذبية-مالح وليال أفراح/ ماضي أبو إيليا-احلمقاء
 -امع ذكرى يف/ احلطيئة-الضيف قرى/ عاقل فاخر. د-ابنيت إىل رسالة/ جربان خليل جربان- األرض أيتها

 ميخائيل-للتأمل أفكار/ الفرزدق-احلسني بن علي مدح/ نعيمة ميخائيل-يعقوب أم دجاجة/ فهمي منصور
 بشرى/ وآخرين اهلادي عبد لراضي ؛3ج العربية؛ اللغة كتاب- سينا ابن/ كرمي قرآن-الرمحن سورة/ نعيمة
 ابن -والغيلَم القرد /حسني طه-وباريس اإلسكندرية بني/ قنصل زكي-سعاد ضريح على/ قنصل زكي-سعاد
 اخلمسني؛ سن يف/ احلمداين فراس أبو-حتزين ال أبنييت/ الدهان سامي: ترمجة دفيين؛ ألفرد- الذئب موت/ املقفع

/ وليلة ليلة ألف-السارق الشاب مع القسري اهللا عبد بن خالد حكاية/ اجلليل عبد عواطف. د-اخل دكتوراه
/ األدب جواهر-عكاظ سوق يف اإليادي ساعدة بن قس ةخطب من/ مرداس بن عباس-النحيف الرجل ترى
 استخدام/ احلكيم توفيق-العاجي برجنا من/ البحتري-الربيع وصف/ احلكيم توفيق-نصيب جمتهد لكل

 يف وداد/ 1983-بريوت باأللوان، مصورة أجبدية علمية موسوعة-العامة اخلدمات يف اإللكترونية احلاسبات
 حفنة/ حسني راشد- والبحر عكا/ البشري العزيز عبد-يوجون الشباب انك كيف/ اخلوري بشارة-العشرين

 موبسان؛ ده غي-الشحاذ/ شوقي أمحد-زحلة/ فوزي حسني-املاس وادي إىل جوية رحلة/ صاحل الطيب-متر
 بشر-شهدت لو أفاطم/ الزيات حسن أمحد: ترمجة ألمانيه،-األوىل الزلة/ اإليراين الدين سيف حممود: ترمجة

 سورة/ يونس طاهر أمحد-الزيتونة/ جربان خليل جربان-والقربة النسر/ املقفع ابن-املطوقة احلمامة/ ةعوان بن
 يف التعليم/ جرير-زوجة رثاء/ شيخاين مسري: تعريب تولستوي؛ ليون-عظيم قصة/ كرمي قرآن-التني

-احلمى وصف/ جاالن أبو السيد. د-تكفيين ال واحدة حياة ألن الكتاب أحب/ داربكني حاييم-الكيبوتس
 حافظ-إيطاليا زلزال/ والغرب الشرق مفكري من خنبة-احلياة يف مذهيب/ جربان خليل جربان-البهلول/ املتنيب

 أخي/ إبراهيم مؤيد-سكن وال أهل ال/ صروف يعقوب-الفيل أقدام بني/ الدسوقي عمر-ووفاء مروة/ إبراهيم
 ابن-التاريخ علم فضل/ الورد بن عروة-الصعلوك سبيل/ ربه عبد ابن-واألعرابية اهللا عبد/ حورانية سعيد-رفيق

/ القلماوي سهري الدكتورة-بامسة/ األعشى-هريرة ودع/ جربان خليل جربان-الطموح البنفسجة/ خلدون
 .حمفوظ جنيب-والقدمي الظالم/ طويب أمسى-الدموع/ جربان خليل جربان-للتأمل أفكار
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  10 ملحق
  .2005 .التعليمية املناهج وتطوير ختطيط مركز: القدس. التاسع للصف والفهم التعبري يف داجلدي. وآخرون خضرة أبو فهد

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
اجلديد يف التعبري 

 والفهم
  .مقدمة
: القصرية الفنية القصة. 1: العاطفي-الكتايب التعبري  - أ

)/ 1998 دمشق-املطار هيفاء. د- األخري التسوق(
 حممد -امتثال)/ (السعودية-املليحان جبري-باقأط(

-حامت أبو منذر-املدينة وجهي)/ (ليبيا-زيدان
  ).عمان

 مصطفى- احلصار؟ حياصر مىت: (املسرحية. 2 
-اجلنون ر)/ (العرب الكتاب احتاد-الصمودي

 ). 1935-احلكيم توفيق
  ).غنامي. أ درويش، حممود: (اإلبداعي الوصف. 3

)/ غنامي. أ: (املذكرات -1: واليوميات اتاملذكر. 4          
  .الذاتية السرية -3)/ غنامي. أ: (اليوميات -2
. 2/ االرمسية الرسالة. 1: الوظيفي-العملي التعبري -ب   

  .والدعاية اإلعالن
 التلخيص -1: املوضوعي العملي الكتايب التعبري - ج   

 /اإلبداعي الوصف -4/ الشروح -3/ التقرير -2/ واإلمجال
  .واجلواب السؤال -5

 .         املقابلة -2/ املناقشة -1: الشفوي التعبري -د    

وزارة املعارف والثقافة  التاسع
 والرياضة
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  11ملحق 
 ليموالتع التربية وزارة: اهللا رام. 1ط. الثانوي الثاين للصف والنقد واألدب املطالعة: العربية اللغة. وآخرون موسى منر إبراهيم
  .2006 .املناهج مركز/العايل

  .أسبوعية حصص مخس خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
املطالعة 
واألدب 

 والنقد

  :املطالعة: األوىل الوحدة
 التراث/ الفضائية السياحة/ شريفة نبوية أحاديث/ الروم سورة يف العقيدة أسس من

  .فلسطني يف املعماري الثقايف
  :العثماين العصر يف األدب: الثانية الوحدة
/ العثماين العصر يف الشعر أغراض/ العثماين العصر يف العريب األدب إىل مدخل
  .العلموي يوسف قصيدة يقرض البوريين
  :الفنية ومدارسه احلديث العريب الشعر: الثالثة الوحدة
 بتحنان سواي/ اإلحياء مدرسة/ احلديث رالعص يف احلديث العريب األدب إىل مدخل

/ املهجر مدرسة/ العقاد-الكروان/ الديوان مدرسة/ البارودي-يطرب األغاريد
  .البيايت علي-ولدي إىل أغنية/ التفعيلة مدرسة/ ماضي أبو-املساء

  :احلديث الفلسطيين الشعر: الرابعة الوحدة
-الفلسطيين الولد حكاية/ ةاملقاوم شعر/ الكرمي الكرمي عبد-املشرد/ النكبة شعر
  .دحبور أمحد

  :احلديث العريب النثر: اخلامسة الوحدة
 سرية من/ الذاتية السرية فن/ عزام مسرية-الفداء خبز قصة/ القصرية القصة فن

 اهللا سعد-الزمان ملك يا الفيل مسرحية/ املسرحية فن)/ الراعي غربة( عباس إحسان
 .ونوس

الثاين 
: الثانوي
العلوم 
 نيةاإلنسا

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  12ملحق 
 الثاين – العاشر( الثانوية للمرحلة العريب األدب من الدراسي للمنهج وفقاً احلديث العريب األدب من املختار. وآخرون فنة أبو حممود
  .1981 .ض. م والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر دار: أبيب تل ).عشر

  .أسبوعية حصص أربع خالل من الكتاب حمتويات تغطية متت
السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب

 املشرفة
 من املختار
 العريب األدب

  احلديث
 للمنهج وفقاً

 من الدراسي
 العريب األدب

 للمرحلة
 الثانوية

 الثاين-العاشر(
 )عشر

 ذكرى-قيشو أمحد/ زوجته رثاء من خمتارات-البارودي سامي حممود: الشعر
-الزهاوي صدقي مجيل/ حظها تنعى العربية اللغة- إبراهيم حافظ/ زحلة املولد،
/ الفالح-النجفي الصايف أمحد/ املرضعة األرملة- الرصايف معروف/ أمامي أم أورائي

 بلبل، مصرع وردة، مناجاة-طوقان إبراهيم/ بزرمجهر مقتل املساء،-مطران خليل
- جربان خليل جربان/ العشرين يف وداد اجلمال،و الصبا-اخلوري بشارة/ املكتبة يف

/ ابتهاالت- نعيمة ميخائيل/ نتعاطاها تعايل الطالسم،-ماضي أبو إيليا/ املواكب
/ متناثرة أوراق النجوم، قرب-املعلوف فوزي/ ليلى مناغاة محامة، يا-فرحات إلياس
/ لاألطال روح، عاصفة-ناجي إبراهيم/ السماء األمواج،من-شادي أبو زكي أمحد
 احلياة، إرادة-الشايب القاسم أبو/ كليوباترة ليايل ريفية، أغنية-طه حممود علي

 العام إىل صالة املروج، مع منر، إىل مرثاة-طوقان فدوى/ احلب هيكل يف صلوات
/ والفجر املدينة-اجليوسي سلمى/ مكة غنيت-عقل سعيد/ ومساء خريف اجلديد،

 العام إىل- خضرة أبو فهد/ وقمر حشيشو خبز أيب، صغرية، حب رسالة-قباين نزار
-املالئكة نازك/ املغيب أغنية الربيع، أحلان-شبكة أبو إلياس/ األلوهية طعم اجلديد،

 بالدي، يف الناس-الصبور عبد صالح/ عدم-شويري حبيب/ النهر يقول ماذا أنا،
 مفتاح حممد/ صيب مقتل اللقاء، إىل-حجازي املعطي عبد أمحد/ اإلنسان موت

 هديل من تتنهد، عيون-حنا أبو حنا/ األمطار حتت إفريقيا، من عاشق-وريالفيت
 الوهاب عبد/ حتيا يقولون الرياح، تقرعه الباب-السياب شاكر بدر/ املطوقة احلمامة

/ جنوى الربيد، ساعي-احليدري بلند/ حقائب بال مسافر القرية، سوق-البيايت
 مشيل/ والدرويش البحار-حاوي خليل/ السفر املهجورة، البئر-اخلال يوسف

-)أدونيس( سعيد أمحد علي/ اهلروب الطريق، يف صدري، يف ملجأ ملريا-حداد
/ السماء إىل العتبة من-املاغوط حممد/ اجلديد نوح الصغري، الزمان جائع، حديث
  .واهلموم املسرح-مواسي فاروق

 خالد/ نفسي وعظتين-جربان خليل جربان/ األول صديقي-الزيات حسن أمحد: النثر
 هو من-طوقان قدري/ التسامح- اجلميل أنطون/ الثامنة الوصية-خالد حممد

 نريب كيف-موسى سالمة/ واجلديب القدمي الكتب، بني-السكاكيين خليل/ املثقف؟
 الفولكلور-فرحية أنيس/ الكم ال الكيف-أمني أمحد/ بالرجل املرأة مساواة أنفسنا؟،

 أزمة-الدامي عبد اهللا عبد/ يزوجون؟ شبابال كان كيف-البشري العزيز عبد/ اللبناين
 الذي ما العذول،-جربا إبراهيم جربا/ ومثقفون ثقافة-حسني طه/ العريب الشباب

 عالقاتنا-شرايب هشام/ األساطري كانت الفن، يف نظريتان هناك احلياة؟، من نبغيه
 ميخائيل/ السعادة صورة-العقاد حممود عباس/ ببعض بعضنا عالقاتنا بأطفالنا،

-العاشر
الثاين 
 عشر

وزارة املعارف 
 والثقافة
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 حممد خالد/ بشر؟ األدباء هل-احلسيين موسى إسحاق/ والسمكة احلكيم-نعيمة
/ والتخلف التقدم وقضية احلضارة -حممود جنيب زكي. د/ واالختيار التحديد-خالد

/ رماد-القاسم مسيح/ حممود جنيب زكي. د حماضرة على تعقيب- إدريس سهيل. د
 حممود/ والبحر عكا دي،بال هي احلمراء، الغلة بلدي، أطفال إىل-حسني راشد

 األزرق، الثوب-)سلمى أبو( الكرمي الكرمي عبد/ حب أمجل رباعيات،- درويش
 . الغزل شعر

 من املختار
 العريب األدب

  احلديث
 القصرية القصة

 واملسرحية
 للمنهج وفقاً

 يف الدراسي
 العريب األدب

 للمرحلة
 الثانوية

 الثاين-عاشرال(
 ) عشر

-حمفوظ جنيب/ نظرة الناس، الغروب، مارش-إدريس يوسف: القصرية القصة
 الصيب-عواد يوسف توفيق/ هللا إحسان العودة،-تيمور حممود/ اخلالية القهوة اهلذيان،
-فياض توفيق/ رفيق أخي-حوارنة سعيد/ اجلدول على خنلة-صاحل الطيب/ األعرج

/ الطموحة البنفسجة -جربان خليل جربان/ اليتيم-املنفلوطي لطفي مصطفى/ النبع
 يف سر صفية، احلاجة- اإليراين الدين سيف حممود/ الطريق قاطع-عبود مارون
/ غنية العمدة، بنت-الشاطئ بنت/ النهر تعرب نوبية بامسة،-القلماوي سهري/ صورة

 ،واإلنسان الساعة-عزام مسرية/ مالح وليال أفراح يوم، كل حكاية-صدقي جاذبية
 كل-اهللا عبد احلليم عبد حممد/ سعاديت قصة السائالن،-قعوار جنوى/ جديدة أسباب

/ اجلامعة يف ابين-مرار مصطفى/ النوم-اخلميسي الرحيم عبد/ يرام ما على شيء
 غادة/ األبوة-خوري سليم/ النعنع عود-املدرس فاتح/ شلهوب- سويد أمحد

 زكي/ الكرت-تامر زكريا/ بيةالغر النافذة عند الفجر والتابوت، القيد-السمان
 اهللا-نفاع حممد/ جديد وجه-بركات حليم/ كله العامل قتل الذي الرجل- درويش

  .أخذ واهللا أعطى
 واحملكوم اجلالد احمللل،-رضوان فتحي/ نصيب جمتهد لكل-احلكيم توفيق: املسرحية

 .النار سارق-هنداوي خليل/ باإلعدام عليه

12  
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  13ملحق 
 النثرية واملقطوعات  الشعرية القصائد من موعة وإضاءة وحتليالً شرحاً" احلديث النثر يف اجلىن"و"  احلديث الشعر يف اجلىن" كتايب تناول
  ". احلديث العريب األدب من املختار" كتاب تناوهلا اليت القصائد بعض مبجملها وهي العامة، الثانوية يف أعلى كحد وحدات مخس لتمثل

  كتابال مضمون
  احلديث النثر يف اجلىن

 الصف الثاين عشر
/ فرحية أنيس-اللبناين الفولكلور/ موسى سالمة-بالرجل املرأة مساواة/ طوقان قدري-الثقف؟ هو من: املقالة/ األدبية األلوان/ احلديث النثر/ مقدمة

 احلضارة/ خالد حممد خالد-واالختيار التحديد/ احلسيين قإسحا-بشر؟ األدباء هل/ العقاد عباس-السعادة صورة/ شرايب هشام-بأطفالنا عالقاتنا
  .إدريس سهيل تعقيب/ حممود جنيب زكي-والتخلف التقدم وقضية
 جنيب-اخلالية القهوة/ عزام مسرية-واإلنسان الساعة/ الشاطئ بنت- العمدة بنت/ تيمور حممود-العودة/ إدريس يوسف-الناس: القصرية القصة
/ تامر زكريا-الكرت/ السمان غادة-النافذة عند الفجر/ فياض توفيق-النبع/ مرار مصطفى-اجلامعة يف ابين/ عواد قتوفي-األعرج الصيب/ حمفوظ
  .نفاع حممد-أخذ واهللا أعطى اهللا/ اخلميسي الرمحن عبد-النوم

/ صاحل الطيب-الزين عرس/ ريسإد يوسف-احلرام/ حمفوظ جنيب-والكالب اللص/ خيلف حيىي-)وحتليلها الكامل النص( هشام أم قنديل: الرواية
  .خوري كوليت-معه أيام/ حديد أبو فريد حممد-زنوبيا

  .دياب حممود-القدمي البيت/ احلكيم توفيق-احلائر السلطان/ احلكيم توفيق-الكهف أهل/ رضوان فتحي-احمللل: املسرحية
/ هيكل أمحد-والشعر املسرح/ مندور حممد-والفصحى ميةالعا بني املسرحية/ الشايب أمحد-األدب عناصر/ تيمور حممود-األدب مذاهب: النقد

 .اهلامة املصطلحات ببعض معجم/ حسني طه
  الكتاب مضمون

  احلديث النثر يف اجلىن
 الصف الثاين عشر

/ رومنتيكيةال/ الكالسيكية: وتطوره مدارسه الشعر -3/ احلديث العصر يف األدب ضة عوامل -2/ النهضة عصر قبيل العريب األدب -1/ املقدمة
 العربية اللغة -6/ شوقي-املولد ذكرى -5/ البارودي سامي حممود-زوجة رثاء -4/ النثر قصيدة/ احلر الشعر نشأة/ الرمزية/ الواقعية/ احلر الشعر

/ جربان-باملواك - 10/ اخلوري بشارة-واجلمال الصبا -9/ طوقان إبراهيم -املكتبة يف -8/ مطران-املساء -7/ إبراهيم حافظ-حظها تنعى
/ طه حممود علي-كليوباترة ليايل -14/ ناجي إبراهيم-روح عاصفة -13/ نعيمة ميخائيل-ابتهاالت -12/ ماضي أبو إيليا-الطالسم -11
/ عقل سعيد-مكة غنيت -18/ خضرة أبو فهد -اجلديد العام إىل -17/ طوقان فدوى-اجلديد العام إىل صالة -16/ الشايب-احلياة إرادة -15
 نازك-النهر؟ يقول ماذا -22/ احليدري بلند-جنوى -21/ قباين نزار-وقمر وحشيش خبز -20/ اجليوسي اخلضراء سلمى-والفجر دينةامل -19

/ حنا أبو حنا-املطوقة احلمامة هديل من - 25/ حجازي املعطي عبد أمحد-صيب مقتل -24/ الصبور عبد صالح-بالدي يف الناس - 23/ املالئكة
/ حاوي خليل-والدرويش البحار - 29/ اخلال يوسف-املهجورة البئر -28/ البيايت-القرية سوق -27/ السياب-ياحالر تقرعه الباب -26
 حممد- إفريقية من عاشق -33/ مواسي فاروق-واملهموم املسرح -32/ املاغوط حممد-السماء إىل العتمة من -31/ أدونيس-اجلديد نوح -30

 - 37/ للطالب العشر الوصايا -36/ وردت اليت باملصطلحات معجم -35/ شوقي أمحد-يلىل جمنون-الشعرية املسرحية -34/ الفيتوري
 .للباحثني مساعدة مصادر
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  اإلجنليزية اللغة مالحق: ثالثاً
  14 ملحق

Hazem Y. Najjar. et al. English for Palestine 6. Ministry of Education and Higher Education/ 
Curriculum Center. 2010.   

 عنوان الوحدة ومضموا السلطة املشرفة الصف اسم الكتاب
English for 
Palestine  

 

السادس 
 األساسي

  السلطة الوطنیة
 

1. Old friends-Dialogue.  
2. Get well soon-Prose. 
3. Are you a good friend?- Quiz. 
4. The oxen and the lion-Story. 
5. Ben is back-Dialogue. 
6. A head full of ideas-Prose. 
7. Inside the body-Diagram. 
8. The parts of the body-Story. 
 9. A visit to the Dead Sea-Dialogue. 
10. Great travelers-Prose. 
11. The water cycle- Diagram. 
12. Danger-Story. 
13. It's snowing-Dialogue. 
14.The wind that moved a house-Prose. 
15. The clouds are dark-Graphs. 
16. The four seasons-Story.  
17. Healthy eating-Dialogue. 
18. The olive trees of  Palestine-Prose. 
19. Palestinian omelette-Recipe. 
20. Stone soup-Story. 
21. Inventions-Dialogue. 
22. To fly like a bird-Prose. 
23. The history of flight-Timeline. 
24. The lady of the air-Prose. 
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  15ملحق 
Miki Aharoni. Panorama. Ra'anana: Eric Cohen Books  Ltd. 2006.  

  اسم الكتاب
Panorama 

  الصف مضمون الكتاب
 السادس

السلطة 
  املشرفة
وزارة 
 املعارف

1. London:  
Part A: London Then and Now: The great fire of London-a story. 
Part B: Around London: The London Duck Tour, Hyde Park, The Tour of London, The London Eye-a 
brochure. 
Part C: Buckingham Palace: Buckingham Palace- an ad. 
Extra: The great escape-a story. 
2. Art for You and Me: 
Part A: Vincent Van Gogh: Meet Van Gogh, Van Gogh became sick, Van Gogh dies, Van Gogh today-
a biography.  
Part B: Famous Paintings: Nahum Gutman-an Israeli artist-an article.  
Part C: Is It Art?: Elvis on toast- an article and a recipe. 
Extra: Comic art-an article. 
3. Stories: 
Part A: A Famous Legend: Robin Hood-a legend.  
Part B: A Fairy Tale: Hansel and Gretel-a fairy tale. 
Part C: It's a Mystery: A statue disappears-a mystry. 
Extra: Gulliver's travels-a story. 
4. Just by Chance:  
Part A: Fire: The discovery of fire, The celebration of fire- a legend. 
Part B: The Computer Bug: The first Computer Bug-a story. 
Part C: The Popsicle: Frank's story-a story and a recipe. 
Extra: Christopher Columbus-a story.  
5. It's Amazing: 
Part A: Guinness Records: The history of Guinness-an article. 
Part B: Nature Is Amazing: The Train Arum, The Axolotl, The Water Bear-fact files and descriptions. 
Part C: Is It True?: Amazing facts-an internet page.  
Extra: Zohar Sharon-an article. 
6. Is It Funny?: 
Part A: King of Comedy: Charlie Chplin-a biography 
Part B: Time for a Riddle: Riddles are fun-riddles. 
Part C: Do You Like to Laugh?: Do you have a sense of humor?-a questionnaire. 
Extra: Funny people- an article. 
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  16ملحق 
 

Hazem Y. Najjar. et al. English for Palestine 9. Ministry of Education and Higher Education/ 
Curriculum Center. 2011.  

 عنوان الوحدة ومضموا السلطة املشرفة الصف اسم الكتاب

English for Palestine السلطة الوطنية التاسع األساسي 

  
1. Getting to Gaza: Palestine, here we come! Air travel, Times and distances. Gaza, ancient and future city of trade.  
2. Where to go, what to see: Let's as; the way, Locations in town and school, Directions. Introducing Istanbul. 
3. Home is where the heart is: I feel at home already!, Furnishings and rooms, Preparing for a guest. Home is a special 
place. 
4. Be fit, but be safe: You don't look well, Aches and pains. How to be fit-and safe. 
5. From here to there: Let's go!, Finding the way. 
6. The old ways and the new: I can still remember, Things for everyday life-past and present. Building a modern city. 
7. A great leader: The name is Salah Al-Din, Personal qualities. Salah Al-Din: a leader ahead of  his time. 
8. Revision: A great man and a great Muslim. 
 9. Growing green: We're going to build a garden, Things in nature, The future with will, The future with going to. Our 
friends, the forests, Word pairs. 
10. What would you do: I 'm making a few things, Food and cooking styles, Quiz: Could you look after your home and 
family?. 
11. Helping hands: making friends: I've brought you some  lunch. Reaching out to others. 
12. Uniting for a better future: It's about the UN in Palestine, Education, health and social services. The United Nations 
at work. 
13. Be happy! Come on, cheer up!, Moods and mood changes. Help, Word!. 
14. Love and best wishes: It's good to hear you!, Greetings and regards. An email from China. 
15. Good news from the doctors: He said it had gone well, Achievements of modern medicine. Science Magazine 
Talks to … 
16. Revision: Beautiful New Westhill, Community Garden Opens.  
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  17ملحق 
Debi. Partouche. Connections: Inter mediate Level – Stage three. Ra'anana: Eric Cohen Books  Ltd. 
2007.  

  اسم الكتاب
Connections 

  الصف مضمون الكتاب
 التاسع

السلطة 
  املشرفة
وزارة 
 املعارف

1. School's back: Tips for teens-an article, Tell us about it-an advice column, Extra reading- an 
article.  
2. Just Ordinary people: Believe in yourself!-an interview-a movie review, An ordinary person, Extra 
reading- an article. 
Short story: Mama and big business by Kathryn Forbes.  
3. Use your head: Think before you buy- an article-an advertisement, Get the facts straight, Check 
your sources- an article, Extra reading.  
4. Digital talking: A new language- an article, Addicted to SMS-a quiz-reports, Tell a story, Extra 
reading- a report. 
Short story: The treasure of lemon brown by Walter Dean Myers. 
5. The love of books: Castle of  fear-a web page, Why read?, Extra reading-a book review. 
6. It's in your hands: A trip of space- an article-a web page, Win-win situation, Taking  
Responsibility, Extra reading- an article. 
 Short story: Lose now, pay later by Carol Farley. 

  
  

  18ملحق 
Sameer M. Rammal. et al. English for Palestine 12. Ministry of Education and Higher Education/ 
Curriculum Center. 2006.   

 
 عنوان الوحدة ومضموا السلطة املشرفة الصف اسم الكتاب
English 

for 
Palestine  

 

  السلطة الوطنية الثاين عشر
 

1. Black gold: Oil and oil workers.  
2. People, people everywhere: Cities in the sky. 
3. Don’t throw it away!: Reduce, reuse, repair, recycle. 
4. Engineering a better future: The Aswan High Dam.  
5. Money matters you and your bank. 
6. Getting your life organized: How organised are you?. 
7. Dealing with stress: Just ask Jasmin. 
8. Your future world of work: A job application. 
 9. Palestinians around the world: San Francisco – a world city. 
10. Why do people behave like that?: Some Do’s and Don’ts in America. 
11. Communications: How can I help you?. 
12. The voice of the people: A caliph for a better world. 
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  العربية اللغة مالحق: رابعاً
  19 ملحق

. د ،)العربية ملتحدثي العربية اللغة( الطريق يف العربية ،6-3 كتب سلسلة
 التكنولوجي املركز: أبيب تل ألشتاين، عليت والربوفيسور شليرب ميخال

 .2008. التربوي

 مضمون الكتاب وحمتواه

 عمل حمادثة،-املهنة خنتار كيف متقاطعة، كلمات- املهنة اختيار قصيدة،-أكرب عندما: املستقبلية واألهداف املهن عامل .1
  .قصة-الفالح

 حمادثة،-األحذية دكان إشارات،-الثانية والطبقة األوىل الطبقة مع،ا أقسام-امع: امعات يف املشتريات عامل .2
 .قصة- املالبس دكان يف جحا

 العامل عجائب معرفة،-اجلديد العامل عجائب سبع اختيار معلومة،-القدمية السبع الدنيا عجائب: السبع الدنيا عجائب .3
 .حمادثة-العامل كل يف ليس العامل عجائب صور،-اجلديد

 مقاالت-خطر يف حية كائنات معلومة،-النسور عن البحث معرفة،-)2و 1( الكرمل يف النسور: سماءال ملك النسر .4
-الثالث األخوات عمل معلومة،-الربية األزهار حمميات تفسري،-النعمان شقائق تسمية رسالة،-حممية ورود وصور،

 .حمادثة-الطبيعة على احلفاظ قصة،
 يف املشط مسك معلومة،- طربيا لبحرية خمتلفة أمساء معلومة،-طربيا حبرية اطئشو على العمل: طربيا وحبرية امليت البحر .5

 .معلومة-امليت البحر شواطئ على العمل حمادثة،-طربيا حبرية حول مسار معلومة،-طربيا حبرية
 زمن معلومة،-السنة وأشهر فصول: الشمس معلومة،-الشمس قصيدة،- بانتظارك حنن: الشمس: والقمر الشمس .6

 معلومة،-القمر حمادثة،- الكهرباء انقطاع قصة،-والشمس الريح قصة،-والشمس قزح قوس معلومة،-لليلوا النهار
 .قصة-والقمر احللم حكماء معلومة،-األمحر اهلالل

 شعبية، قصة-واللبؤة القرد قصيدة،-اللقلق قصصية، قصيدة-بتسالل شارع من السيدة: حرة قراءة أو القراءة متعة .7
 . قصيدة-طربيا حبرية على سحر قصة،-مغاز ثالثة
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  20ملحق 
 عدوي، وصبحي بوييس ياعل. د ،)املقروء فهم ولغة قصة( أشكول
 .التاسع: الصف. 2005. للنشر النهضة دار: الناصرة

 مضمون الكتاب وحمتواه

 للكرم حباجة اكلن قصة، -كبري ومسك صغري مسك قصة، -إلياهوا النيب من هدايا ثالثة: واجلود السماحة عالقة .1
  .ذاتية عمل ورقة -واجلود؟ للكرم االحترام لديك هل قصة، -التطوع فوائد قصيدة، -واإلحسان

 هل قصة، - والبطالة الفقر قصيدة، -أكرب عندما قصة، -الكساىل مملكة قصة، -العمل دون من اخلبز: والكسل العمل .2
 .ذاتية عمل ورقة -كسالن؟ أنت

 -الغيب العصفور قصة، -املراهقة جيل يف احلب قصيدة، -النسر قصة، - واحلب منالز قصة، -الباز: والعشق احلب .3
 .ذاتية عمل وورقة

 -واملثل الصفصاف قصيدة، -والسنديان البلوط قصة، -الكلب وذكاء حكمة قصة، -النسر حكمة: وحكم أمثال .4
 .عمل ورقة -والتحجر احلزم قانون قصة،

 رسالة قصة، -توم العم خيمة قصيدة، -الغايل حممد قصة، -االحتضان ،قصة -العريب العجوز: واألمم الشعوب ثقافة .5
 .عمل وورقة قصيدة -أبيض إنسان إىل أسود إنسان من

 قصة، -األطفال وحقوق الصدق قصيدة، -اجليد الغد قصة، -عظيم وجرم بسيط جرم قصة، -الرسالة: القانون أمام .6
 .عمل وورقة قصة -اللواء مندوب من رسالة

 مغارات قصيدة، -القلب قصة، - جربين بيت مغارات يف األكواخ بنوا كيف قصة، -احلجر قلب: ملغاراتا خفايا يف .7
 .عمل وورقة قصة -احلمام لتربية

 السعادة قصيدة، -السحر قبعة قصة، -العامل يف السعيد اإلنسان قصة، -لوفا جفادا ماريا قبعة: سعيداً ليكون .8
 .عمل وورقة فةطر -الزهور بني أنت تكلم قصة، -الكافية

 قصيدة، -)العظمة( االفتخار قصة، -سيء ذلك وممكن جيد هذا ممكن قصة، -العمل عن عاطل: احلياة متاعب .9
 .عمل وورقة قصيدة -اإلنسان وحياة معيشة قصة، -الشرق من عروس

 -البدو قادة من قصيدة، -الصغرية أختنا قصة، -الواقع من قصة قصة، -عيون مثانية: الدولة وقوانني اإلفادة قوانني  .10
 .ذايت عمل وورقة قصة -الذئب نباح مسع الذي الزوج قصة،

 -خائن أو صديق قصيدة، -أخرى أمساًء نتذكر قصة، -الزميالن قصة، - سنة عشرين منذ: واألصدقاء الصديقات  .11
 .عمل ورقة -واملتجولون الدب قصة،

 -آن مارغريت قصة، -أمي يا أستطيع أنا عمل، ورقة -ذاهب أنت أين إىل انظر قصة، -املبتسم: واملتخلف الغريب  .12
 . قصة -واحلرب واحلقد الغربة قصيدة،
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  21ملحق 
. 2004: إسرائيل عدوي، صبحي ،)والتعبري املقروء فهم( بالقلم نستمر
 .عشر الثاين: الصف

 مضمون الكتاب وحمتواه

 4 -الرئيسة الفكرة ،)الترقيم( الفواصل أنواع الفاصلة، الت،مقا 4 -القطعة نوع مقالني، -القطعة هوية القطعة، أقسام القطعة،
 ضد وقصيدة، مقاالت 6 -القطعة أقسام مقال، -القطعة يف الرئيسة األفكار استحواذ القطعة، أهداف تلخيص العنوان، مقاالت،

 واملكان، الزمان ظروفو النفي حروف كالمية، تعابري إرفاق، العكسي، املدلول ادعاء، - فكرة اختصاص -رأي -عمل مع، أو
 . التكنولوجية املصادر الذاتية، السرية وقاموس، معجم التنصيص، عالمات اإلعالن، الفراغ، إكمال مقاالت، 3 -الرسالة

 
 

  اجلغرافيا مالحق: خامساً
  22 ملحق

 .املناهج مركز/ والتعليم التربية ارةوز: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي السادس للصف البشرية اجلغرافيا مبادئ. وآخرون اهللا عطا حممود
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2002

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

اجلغرافيا 
 البشرية

  .البشرية اجلغرافيا فروع/ وأقسامه اجلغرافيا علم مفهوم: البشرية اجلغرافيا مفهوم
 يف البشرية السالالت توزيع/ وأقسامها البشرية سالالتال: السكان جغرافية

  .السكاين التركيب/ السكانية الكثافة/ السكاين التوزيع/ السكاين النمو/ العامل
  .املدن جغرافية/ الريف جغرافية: العمران جغرافية
  . النقل جغرافية/ الصناعة جغرافية/ الزراعة جغرافية: االقتصادية اجلغرافيا
 استرتاف/ التصحر/ التلوث/ بالبيئة اإلنسان عالقة/ البيئي النظام: يئةوالب السكان

 .التنمية/ املوارد

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  23ملحق 
 مركز: أبيب وتل أبيب رمات. اجلغرافيا لتعليم كتاب: البالد ومشايل واجلنويب األوسط الساحلي السهل. جال وأوفريا فاين تسفيا

  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2000 – 2. وج 1996 – 1.ج .التربوية التكنولوجيا
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 السهل

 الساحلي
 األوسط
 واجلنويب
 ومشايل
..  البالد

 كتاب
 لتعليم

 اجلغرافيا

  .جغرافية مناطق إىل والتقسيم احلدود قع،املو-إسرائيل دولة: مقدمة -األول القسم
  .إسرائيل دولة املوقع: األول الفصل
  .السياسية إسرائيل حدود: الثاين الفصل
  .مناطق إىل إسرائيل تقسيم: الثالث الفصل
  : واإلنسان التضاريس -الثاين القسم

  : واجلنويب األوسط الساحلي السهل: األول الفصل
 األوسط الساحلي السهل: ثانويتني منطقتني إىل التقسيم/ واحلاضر املاضي بني

 اإلنسان/ الطبيعية التضاريس)/ يهودا سهل( اجلنويب الساحلي والسهل) الشارون(
  .واجلنويب األوسط الساحلي السهل يف والتضاريس

  : البالد مشايل: الثاين الفصل
 األوسط الساحلي السهل تضاريس عن ختتلف البالد مشايل تضاريس: مقدمة
 ست إىل املنطقة تقسيم -البالد مشايل/ والسكان التضاريس-البالد مشايل/ نويبواجل

/ األسفل اجلليل/ األعلى اجلليل/ األسفل واجلليل األعلى اجلليل: اجلليل/ ثانوية مناطق
 سهل بيسان، سهل كيذروت، سهل احلولة، سهل: الكربى اخلمسة الشمالية السهول

/ واجللبوع الكرمل/ الشيخ جبل وسلسلة ناجلوال هضبة/ يزراعيل وسهل حارود
  .القومية واملترتهات الطبيعية احمليات مملكة- البالد مشايل/ الشمال الساحلي السهل
  : املناخ -الثالث القسم

/ املناخ إىل الطقس من/ الطقس؟ عن خيتلف ومباذا املناخ هو ما/ مقدمة: األول الفصل
  .مناخية مناطق ثالث إسرائيل يف توجد

 مناخ يسود واجلنويب األوسط الساحلي السهل ويف البالد مشايل يف: الثاين الفصل
  .املتوسط األبيض البحر

  االختالف؟ أوجه هي ما – خمتلف ولكنه مشابه: الثالث الفصل
  .احلرارة درجات يف فروق. 2/ الرواسب كميات يف فروق. 1

 املتوسط األبيض حرالب مناخ/ واإلنسان املتوسط األبيض البحر مناخ: الرابع الفصل
  .واالستجمام والسياحة املتوسط األبيض البحر مناخ/ والزراعة

  : املياه -الرابع القسم
  .املياه مصادر/ عديدة استعماالت للمياه/ مقدمة: األول الفصل
 اجلوفية املياه!/ اجلوفية املياه على تعرفوا: تعلم أن املهم من/ اجلوفية املياه: الثاين الفصل

  .خطر يف اجلوفية املياه/ البالد مشايل ويف الساحلي السهل يف
 السهل يف الينابيع/ الينبوع؟ هو ما: تعلم أن املهم من/ الينابيع: الثالث الفصل

  .البالد مشايل ويف واجلنويب األوسط الساحلي
 الساحلي السهل أودية/ الوادي؟ هو ما: تعلم أن املهم من/ األودية: الرابع الفصل

وزارة  السادس 
 املعارف
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  .املاضي يف واد- الريكون/ األردن ر/البالد مشايل وأودية يبواجلنو األوسط
 املياه من كبرية حبرية -طربيا حبرية/ البالد مشايل يف حبرية طربيا، حبرية: اخلامس الفصل
 أكرب - طربيا حبرية/ بالدنا يف الرائعة الطبيعية املناظر أحد -طربيا حبرية/ العذبة

  .طربيا حبرية على حنافظ أن همامل من/ إسرائيل يف املياه مستودعات
/ قطرية مياه شبكة إدارة: تعلم أن املهم من/ القطري املياه مشروع: السادس الفصل

 عمل-القطري املياه مشروع/ وملاذا؟ ينتهي وأين يبدأ أين-القطري املياه مشروع
  .ضخم هندسي

  :االقتصاد -اخلامس القسم 
  .املهمة احلقائق من عدداً إليكم املوضوع صلب يف نبدأ أن قبل

 ويف البالد مشايل يف الزراعة. 2/ الزراعة؟ هي ما-مقدمة. 1/الزراعة: األول الفصل
  .مزارعني قصة. 3/ واجلنويب األوسط الساحلي السهل
 السهل ويف البالد مشايل يف الصناعة. 2/ الصناعة؟ هي ما. 1/ الصناعة: الثاين الفصل

 وعلى الساحلي السهل منطقة يف مصنع لىع التعرف. 3/ واجلنويب األوسط الساحلي
  .البالد مشايل يف صناعية منطقة

. 2/ والتجارة؟ اخلدمات هي ما-مقدمة. 1/ والتجارة اخلدمات: الثالث الفصل
 السياحة.3/ واجلنويب األوسط الساحلي السهل ويف البالد مشايل يف والتجارة اخلدمات

  .واجلنويب األوسط الساحلي السهل ويف البالد مشايل يف السياحية واخلدمات
  :والسكان البلدات -السادس القسم

/ االختالف؟ وجه وما الشبه؟ وجه ما: املنطقتني يف والسكان البلدات: األول الفصل
  .القروية والبلدات املدنية البلدات. 2/ واكتظاظهم عددهم-املنطقتني يف السكان. 1

 تل. 1/ واجلنويب األوسط الساحلي السهل يف والسكان البلدات: الثاين الفصل
 البلدات. 4/إضافية مدنية وبلدات مدن. 3/ يافا-أبيب تل حاضرة. 2/ يافا-أبيب

  .القروية
. 2/ اليهودية غري البلدات. 1/ البالد مشايل يف والسكان البلدات: الثالث الفصل
. 3/ اجلماهريية البلدات/ املوشافيم/ الكيبوتسات/ البالد مشايل يف القروية البلدات
 ومدن التطور بلدات/ الناصرة مدينة/ حيفا مدينة/ البالد مشايل يف املدنية البلدات
 .التطوير
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  24ملحق 
 مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط .األساسي التاسع للصف العريب الوطن جغرافية. وآخرون الرمياوي حسني

  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2005 .جاملناه
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
جغرافية 
الوطن 
 العريب

/ السكانية الوحدات/ واحلدود والفلكي اجلغرايف املوقع: العريب الوطن موقع
  .احلدودية الرتاعات

/ اهلضاب/ اجلبلية املرتفعات/ جليولوجيةا البنية: والتضاريس اجليولوجية البنية
  .السهول

/ املناخية األقاليم/ املناخ عناصر/ فيه املؤثرة والعوامل املناخ: العريب الوطن مناخ
  .الطبيعية النباتات

 أمناط/ السكانية والكثافة السكان توزيع/ السكاين النمو: العريب الوطن سكان
  .سكانلل والنوعي العمري التركيب/ السكان حياة

 الثروة/ الزراعي اإلنتاج/ الزراعة/ وتكامله االقتصادي النظام: االقتصادية املوارد
  .والسمكية احليوانية
 النفط حقول توزيع/ الطاقة مصادر: والصناعية املعدنية والثروة الطاقة مصادر
  .والصناعة املعدنية الثروة/ والغاز النفط وصناعة وجتارة نقل طرق/ العريب

 .السياحة/ النقل/ التجارة: والساحة النقل التجارة،

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  25ملحق 

 التكنولوجيا مركز: أبيب تل .اجلغرافيا يف خمتارة مواضيع واملدى اإلنسان..  إسرائيل. اليب وراحيلي سيجيف ومئريا فاين تسفيا
  .األسبوع يف حصتني لخال من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2008. التربوية

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

  إسرائيل
 اإلنسان
  واملدى

 مواضيع
 يف خمتارة

 اجلغرافيا

  .إسرائيل حدود/ استهالل
  .إسرائيل سكان: األوىل الوحدة
  .إسرائيل يف السكانية املركبات-مقدمة: األول الفصل

  .العرب السكان/ اليهود السكان
  . إسرائيل يف السكانية التحوالت: الثاين الفصل

/ العائلي اإلطار/ السكانية التركيبة/ العمر متوسط/ التعليمي املستوى/ املعيشة مستوى
  .التشغيل

  .إسرائيل يف السكاين االزدياد مميزات: الثالث الفصل
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ 90 الـ سنوات هجرة/ 50 الـ سنوات هجرة

  .إسرائيل اقتصاد: لثانيةا الوحدة
  .االقتصادي التاريخ حول-توطئة

  .العامة واملشاركة السوق قوى بني: األول الفصل

وزارة  التاسع 
 املعارف
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  .التجارة فرع/ الزراعة فرع/ الصناعة فرع
  .العاملي واالقتصاد إسرائيل اقتصاد: الثاين الفصل

/ اخلدمات قطاع ومن/ الدولية للمنافسة عرضة التجارة فرع/ اجتاهاً تغري اإلسرائيلية الصناعة
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ السياحة فرع يف عاملية عمليات
  .إسرائيل يف التحتية البىن شبكات: الثالثة الوحدة
  .املياه شبكة: األول الفصل

  .البالد يف املياه موارد إدارة/ املياه جودة/ املياه كمية
  .الطاقة شبكة: الثاين الفصل
  .للمستقبل بالنسبة ماذا/ كهرباءال/ السائل الوقود
  .واالتصاالت املواصالت شبكة: الثالث الفصل
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ االتصاالت شبكة/ املواصالت شبكة

  .إسرائيل بلدات: الرابعة الوحدة
  .إسرائيل يف احلاضرات: األول الفصل
 السبع بئر/ حيفا ضرةحا/ القدس حاضرة/ أبيب تل حاضرة/ مشتركة مميزات-مقدمة

/ إسرائيل يف مدينية وبلدات مدن/ احلاضرات خارج البلدات/ التكون طور يف حاضرة
 مع لقاء/ اجلماهريية البلدات/ املوشافيم/ الكيبوتسات/ اليهودية البلدات/ العربية البلدات
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف
  .يلإسرائ يف الطبيعية املناظر منظومة: اخلامسة الوحدة
  .ثانوية ملناطق تقسيم جداول، طبيعي، مبىن التربة الصخور، أنواع-إسرائيل
  .بينها املتبادلة والعالقات الطبيعية املناظر منظومة مركبات: األول الفصل
  .النباتات/ التربة/ واملناخ الصخور وأنواع الطبيعية املناظر أشكال/ املناخ

  .طبيعية مناظر منظومة كلل واحدة-إسرائيل يف منطقتان: الثاين الفصل
 من منطقة-األسفل اجلليل/ الصحراوية املنظومة يف منطقة-امليت والبحر يهودا صحراء
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ املتوسط األبيض البحر منظومة
  .إسرائيل يف البيئة جودة: السادسة الوحدة
  .املفتوحة املناطق تقلص: األول الفصل

  .املفتوحة املناطق على حنافظ كيف/ املفتوحة اطقاملن أمهية حول
  .مجاهريي وكرت طبيعي مورد-والشاطئ البحر: الثاين الفصل
  .اجلمهور من الشاطئ مصادرة/ الرمال فقدان/ والشاطئ البحر تلوث

  .بيئي كرت-والوديان األار: الثالث الفصل
  .الوديان ترميم/ الوديان يف التلوث عوامل معاجلة
  ايتها؟ ستكون ماذا-الصلبة النفايات: ابعالر الفصل

  .املدجمة املعاجلة/ إسرائيل يف الصلبة النفايات دفن
  .وجودية حاجة النقي اهلواء: اخلامس الفصل
 مهام/ جغرايف مع لقاء/ املتنقلة التلويث مصادر/ الثابتة التلويث مصادر/ اهلواء تلوث مصادر

  .الوحدة لتلخيص
 .املستقبل إىل نظرة الكتاب، خامتة
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  26ملحق 

 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام .الثانوي الثاين للصف والبشرية الطبيعية اجلغرافيا. وآخرون الرمياوي حسني
  .أسبوعية حصص ثالث خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم . 2011

اسم 
 الكتاب

لسلطة ا الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

اجلغرافيا 
الطبيعية 
 والبشرية

)/ احلرارة ودرجة الشمسي اإلشعاع( املناخ عناصر/ املناخ: املناخية اجلغرافيا
 التبخر، الرطوبة،( املناخ عناصر)/ والرياح اجلوي الضغط( املناخ عناصر

  .اجلوية االضطرابات/ التساقط)/ التكاثف
 النباتات منو يف املؤثرة العوامل/ وأقسامها احلياتية اجلغرافيا مفهوم: احلياتية اجلغرافيا

 النبايت الغطاء وأشكال احليوية العالقات/ اجلغرايف وتوزعها الربية واحليوانات
  .التصحر/ احليوانية واحلياة

/ املائي التلوث/ اهلوائي التلوث/ البيئي التلوث): البيئي التلوث( بيئية مشاكل
  .يالضوضائ التلوث/ التربة تلوث

 السكانية اخلصائص أثر/ الدول أنواع/ السياسية اجلغرافيا: السياسية اجلغرافيا
  .اإلستراتيجية والنظريات السياسية احلدود/ الدولة يف واالقتصادية

 أنواع/ عليها املترتبة واآلثار ومفهومها، تطورها،: السياحة: السياحية اجلغرافيا
  .العريب الوطن يف السياحة/ السياحة

 .التخطيط/ وإستراتيجياا التنمية مؤشرات/ التنمية: والتخطيط يةالتنم

الثاين 
: الثانوي
العلوم 

 اإلنسانية

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  مالحق التاريخ: سادساً
  27ملحق 

. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي السادس للصف واملسلمني العرب تاريخ. وآخرون اهللا عطا حممود
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2001

السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
 املشرفة

تاريخ العرب 
 واملسلمني

 احلياة/ االقتصادية احلياة/ السياسية احلياة/ العرب موطن: اإلسالم قبل العرب
  .عيةواالجتما الدينية
/ اإلسالمية الدولة تأسيس/ اهلجرة/ اإلسالمية الدعوة تنظيم: اإلسالم ظهور

  ).r( الرسول غزوات
/ اإلسالمية الفتوحات/ الردة حروب/ الراشدة اخلالفة قيام: الراشدة اخلالفة

 اخللفاء زمن العمرانية احلركة/ االقتصادية التنظيمات/ اإلدارية التنظيمات
  .طولواألس اجليش/ الراشدين

/ اإلدارية التنظيمات/ اإلسالمية الفتوحات/ األموية اخلالفة قيام: األموية اخلالفة
  .وسقوطها األموية اخلالفة ضعف/ العمرانية احلركة/ االقتصادية التنظيمات

/ اإلدارية التنظيمات/ اإلسالمية الفتوحات/ العباسية اخلالفة قيام: العباسية اخلالفة
/ املستقلة الدويالت وظهور الواليات انفصال/ العلمية كةاحلر/ العمرانية احلركة
 .وسقوطها العباسية اخلالفة ضعف

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  28ملحق 
 .شيء كل مكتبة: م. د .الرومانية اإلمرباطورية وحىت امليالد قبل الثاين األلف من خمتارة فصول..  القدمي التاريخ. برغوثي سعيد

  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2008
السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب

 املشرفة
..  القدمي التاريخ
 من خمتارة فصول
 قبل الثاين األلف
 وحىت امليالد

 اإلمرباطورية
 الرومانية

 الثاين األلف منذ كنعان وأرض سوريا يف السامية الشعوب: األول القسم
  .م. ق
 واجتاهات دوافع األصلي، موطنهم: السامية الشعوب: األول الفصل 

  .هجرام
  .كنعان أرض حيتلون إسرائيل بنو: الثاين الفصل
  .بابل ومملكة آشور مملكة: الثالث الفصل
  .يهودا ومملكة إسرائيل مملكة سقوط: الرابع الفصل
  .القدمي اليونان تاريخ: الثاين القسم

  .وسكاا اليونان بالد: األول الفصل
  .وأثينا سبارطة: الثاين الفصل
  .اليونانية احلضارة: الثالث الفصل
  .مكدونيا صعود: الرابع الفصل
  .اهليلينية احلضارة: اخلامس الفصل
  . الرومانية اإلمرباطورية تاريخ: الثالث القسم

  .وتوسعاا الرومانية اجلمهورية: األول الفصل
  .رباطوريةإم تصبح روما: الثاين الفصل
  .الرومانية احلضارة: الثالث الفصل
 .الروماين احلكم حتت اليهود: الرابع الفصل

وزارة  السادس
 املعارف
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  29ملحق 

 والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي التاسع للصف واملعاصر احلديث العريب التاريخ. وآخرون ملحم حممد عدنان
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2004 .املناهج مركز/ العايل

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التاريخ 
العريب 

احلديث 
 واملعاصر

)/ 1512-1299( العثمانية الدولة نشأة: العثماين العهد يف العربية املنطقة حالة
 النظام/ العريب للوطن العثماين كماحل/ العثمانيني دخول قبيل العريب الوطن أوضاع

  .  والثقافية واالجتماعية االقتصادية األحوال/ واإلداري السياسي
 احلركات/ العثمانية الدولة ضعف أسباب": واإلصالح االنفصال" العثمانية الدولة

/ العثمانية اإلصالحات/ باشا علي حممد انفصال/ العثمانية الدولة يف االنفصالية
  ).م1914-1798: (النهضة عصر يف العرب عند لفكريةا االجتاهات
 احلرب قيل العريب الوطن يف األورويب االستعمار: العريب الوطن يف االستعمار

/ العربية آسيا يف الوطنية احلركة/ األوىل العاملية واحلرب العرب/ األوىل العاملية
 العريب املغرب يف الوطنية احلركة)/ النيل وادي( والسودان مصر يف الوطنية احلركة
  .اإلفريقي والقرن

 يف فلسطني/ العربية الدول جامعة/ الفلسطينية القضية: معاصرة عربية قضايا
 .العربية اجلامعة

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  30ملحق 
. ض. م اإلبداع دار: ياسيف كفر .رينالعش القرن من األول النصف يف أوروبا تاريخ التاريخ يف فصول. حبايب حممود الوهاب عبد

  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2010
السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب

 املشرفة
 يف فصول
  التاريخ
 يف أوروبا تاريخ

 األول النصف
 القرن من

 العشرين

 عشية أوروبا: مدخل: 1918-1914 األوىل العاملية احلرب: األول الفصل
/ القوى ميزان/ األوىل العاملية احلرب نشوب أسباب/ األوىل العاملية احلرب

 كحرب األوىل العاملية احلرب خصائص/ املختلفة القتال جبهات يف سري
 أثر/ األمم عصبة وإقامة فرساي معاهدة: احلرب بعد ما تسويات/ شاملة

  .األوسط الشرق منطقة على األوىل العاملية احلرب
 بعد أوروبا يف القومية املشكلة: األوىل العاملية احلرب بعد العامل: ثاينال الفصل
  .أوروبا دول على وأثرها العاملية االقتصادية األزمة/ األوىل العاملية احلرب
 إيطاليا يف الفاشية ظهور عوامل/ الفاشية: إيطاليا يف الفاشية: الثالث الفصل

 األيديولوجية( الفاشية مبادئ/ احلكم مقاليد على موسوليين وسيطرة
  .الفاشي احلكم حتت إيطاليا)/ الفاشية
 إقامتها ظروف: فامير مجهورية: أملانيا يف النازية-الثالث الرايخ: الرابع الفصل

 وتوطيد السلطة إىل النازيني وصول عوامل/ النازية احلركة/ فشلها وعوامل
 العنصري يالناز الربنامج/ النازي احلكم حتت أملانيا/ النازي احلكم

  .وممارساته قواوينه: اليهود جتاه والالسامي
 الترضية سياسة دور: 1945-1939 الثانية العاملية احلرب: اخلامس الفصل

 العاملية احلرب نشوب عوامل/ الثانية العاملية احلرب نشوب يف هتلر وسياسة
 يف أملانيا انتصارات. 1: املختلفة اجلبهات يف الثانية العاملية احلرب سري/ الثانية

 املتحدة الواليات انضمام دوافع. 2. أوروبا واكتساحها املختلفة اجلبهات
  .احللفاء لصاحل وحسمها للحرب
 احلل" حىت اليهود جتاه السياسة مراحل: اليهود كارثة: السادس الفصل
 العامل دول وموقف اليهود كارثة مع األوروبية اتمعات تعامل"/ النهائي

  .منها
 دول هزمية. 1: للحرب النهائية املراحل: والتسوية النصر: ابعالس الفصل
 احلرب حسم يف املتحدة الواليات دور. 2. احللفاء دول وانتصار املركز

/ بوتسدام ومؤمتر يالطا مؤمتر: احلرب اية يف التسويات/ اليابان باستسالم
 .  املاديةو واألخالقية اإلنسانية: النواحي من الثانية العاملية احلرب آثار

 كتاب
 تدريس
 التاريخ

 للمرحلة
  اإلعدادية

وزارة 
التربية 

 والتعليم
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  31ملحق 
. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام .الثانوي الثاين للصف العشرين القرن يف والعامل العرب تاريخ. وآخرون جبارة تيسري

  .أسبوعية حصص الثث خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2011
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 تاريخ

 العرب
 يف والعامل
 القرن

  العشرين

 أساليب: العشرين القرن يف والعامل العريب الوطن على األجنيب والتنافس التغلغل
 التغلغل/ العريب الوطن على األجنيب والتنافس التغلغل/ األجنيب والتنافس التغلغل

  .العامل على األجنيب نافسوالت
/ األوىل العاملية احلرب قيل الدولية الظروف: والثانية األوىل العامليتان احلربان
 احلربني بني ما الدولية الظروف)/ م1918-1914( األوىل العاملية احلرب

  ).م1945-1939( الثاين العاملية احلرب)/ م1939-1918( العامليتني
: الثانية العاملية احلرب بعد واإلقليمية الدولية فواألحال والتكتالت املنظمات
 العسكرية املنظمات/ االقتصادية املنظمات/ اإلقليمية املنظمات/ الدولية املنظمات

  . والسياسية
 يف والبناء التحرر مرحلة: العشرين القرن يف النامية الدول يف والبناء التحرر مرحلة
 مرحلة/ اإلفريقية العربية الدول يف البناءو التحرر مرحلة/ اآلسيوية العربية الدول

  .العامل يف والبناء التحرر
 الباردة واحلرب القطبية ثنائي الدويل النظام: العشرين القرن من سياسية قضايا

  .الدميقراطية/ العنصري التمييز/ اجلديد الدويل النظام)/ م1947-1991(
 األمن/ العراق يف النفط على التنافس تداعيات: العشرين القرن من اقتصادية قضايا
 .العريب املائي

الثاين 
: الثانوي
العلوم 

 اإلنسانية

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  32ملحق 
 املناهج قسم/ التربية كلية: حيفا جامعة .األول اجلزء احلديث العصر يف األوسط الشرق. قبطي اهللا وعطا سالمة وجورج برغوثي سعيد

  .أسبوعية حصص أربع خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 1995. الدراسية
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 الشرق

 يف األوسط
 العصر

   احلديث
 األول اجلزء

  .عشر الثامن القرن خالل العثماين احلكم حتت األوسط الشرق .1
 .األوروبية والدول العثمانية الدولة بني الصدام .2
 .1849-1805 سنة من مصر يف وإصالحاته علي حممد .3
 .مصر بعد ممد علي .4
 ).1914-1881( ملصر الربيطاين واالحتالل العرابية الثورة .5
 .التنظيمات عهد يف العثمانية الدولة .6
 .19 القرن يف واالجتماعي االقتصادي املبىن على األورويب التغلغل تأثري .7
 .اإلصالح وحركات التمغرب الثقافية، النهضة .8
 .الفتاة تركيا ةوثور احلميد عبد السلطان .9

 .القومية العربية  .10
 .احلركة الصهيونية  .11
 . األوىل العاملية احلرب إبان األوسط الشرق  .12

وزارة   12
املعارف 
والثقافة 
 والرياضة
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  واملدنيات املعاصرة والقضايا والوطنية والتربية املدنية التربية مالحق: سابعاً
  :ملحقا التربية املدنية  - أ

  33ملحق 
. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 1ط. األساسي السادس للصف املدنية التربية. وآخرون القزاز هديل

  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2004
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
التربية 
 املدنية

 يسهل النظام/ املبادرة أحب/ مشكاليت أحل/ مسؤوليايت أعرف: جيايبإ إنسان أنا
  .احلياة

  .نفسي عن أعرب/ باملشاركة أتواصل/ غريي إىل أستمع: وتواصل اتصال
 مىت/ العنف؟ نتجنب كيف/ املدرسي العنف أشكال من: املدرسة داخل العنف
 أتعرض ماعند يساعدين أن يستطيع من/ للعنف؟ أتعرض عندما املساعدة أطلب

  .للعنف؟
 العدالة منطق/ العامل تواجه حتديات/ العامل يوحد ما هناك: مشتركة عاملية أهداف

 .العدالة ومع اهليمنة، ضد العامل/ القوة منطق.. 

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  34ملحق 

 .2005 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام. 3ط .األساسي التاسع للصف املدنية التربية. وآخرون القزاز رزق هديل
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 املدنية

 يف التعددية/ واإلنسانية االنتماء/ اإلنسانية الكرامة احترام: املدين اتمع قيم
  .املساءلة/ الفلسطيين اتمع

/ الضرائب دفع/ والترشيح االنتخاب يف املشاركة: املدين اتمع بناء يف املشاركة
  .التطوعي العمل/ األهلية املؤسسات ودعم إنشاء

 حقوق...  الطفل حقوق/ اإلنسان حقوق أنواع/ حقوقنا: الدميقراطية حقوقنا
  .إنسان حقوق...  املرأة حقوق/ إنسان

 االحتياجات ذوي مع التضامن/ املظلومني مع التضامن: الناس بني ضامنالت
 .التضامن يف املؤسسات دور/ املسنني مع التضامن/ اخلاصة

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  :ملحقا التربية الوطنية  - ب
  35ملحق 

. 2005. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا امر. 3ط .األساسي السادس للصف الوطنية التربية. وآخرون اهللا عطا حممود
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 الوطنية

 خصائص/ فلسطني جغرافية/ العريب الوطن وحدة عوامل: الفلسطيين اتمع
  .الفلسطيين اتمع مشكالت/ يينالفلسط اتمع

/ الدولة/ الفلسطيين الوطين الس/ الفلسطينية التحرير منظمة: الوطنية املؤسسات
/ فلسطني يف واحملاكم القضاء.// اإلدارية املؤسسات/ الثالث السلطات/ الدستور

 املؤسسات/ االجتماعية املؤسسات/ والشركات املصانع/ االقتصادية املؤسسات
  .الصحية

 .واالبتكار التقليد/ واملساواة العدل/ احلرية/ التسامح/ القيم: واآلخرون أنا

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  36ملحق 

  .والتوزيع للنشر يافا مركز: اهللا رام .األساسي التاسع للصف الوطنية التربية. املناهج مركز
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 الوطنية

 مواقفها/ العمرانية كنوز/ املقدسة الدينية مكانتها/ التارخيية جذورها: املدن
  .البطولية

 االنتداب حتت التعليم: اإلسرائيلي واالحتالل الربيطاين االنتداب حتت التعليم
 االحتالل حتت فلسطني يف التعيم/ االنتداب ظل يف التعليم مراكز/ الربيطاين

  .اإلسرائيلي
 واإلصالحات األجنبية االمتيازات: العثمانية الدولة أواخر منذ الفلسطيين االقتصاد
 الربيطاين االنتداب سياسة/ العثمانية الدولة أواخر يف الفلسطيين االقتصاد/ العثمانية

  .الفلسطيين االقتصاد على اإلسرائيلية السيطرة/ الفلسطيين االقتصاد ويد يف
 التشتت/ 1948-1850 عام الشتات قبل فلسطني سكان: الفلسطيين التشتت

 العريب الوطن يف الفلسطينيون/ إسرائيل يف الفلسطينيون/ 1948 عام بعد
  .واملهجر

 االنتداب زمن)/ التدمري بدء( العثماين العهد أواخر يف: املدمرة الفلسطينية القرى
 ظل يف)/ املنظم التدمري( 1948 عام حرب خالل)/ التدمري استمرار( يطاينالرب

  ).التدمري استكمال( اإلسرائيلي االحتالل
 تقسيم قرار/ 1947 لعام 181 رقم فلسطني تقسيم قرار: املتحدة األمم قرارات

 .السالم مقابل الرض قرارات/ 1948 لعام 194 رقم فلسطني

التاسع 
 األساسي

السلطة 
ة الوطني

 الفلسطينية
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  :ملحق القضايا املعاصرة  - ت
  37ملحق 

  .2010 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام. 2ط. الثانوي الثاين للصف معاصرة قضايا. وآخرون درويش صقر
  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 ةاملشرف

قضايا 
 معاصرة

  .املوهوب/ واحلياة العلمي البحث: تربوية قضايا
  .ساخنة سياسية ملفات/ األمريكية املتحدة الواليات جتربة: سياسية قضايا
 املرأة/ املعاصر عاملنا يف الفقر/ العامل يف السكانية الزيادة تسارع: اجتماعية قضايا

  .واتمع
/ الثقافية التنمية/ معها التعامل تيجياتوإسترا النفسية الضغوط: ثقافية قضايا

  .حياة منهج التفكري
  .واحلياة التكنولوجيا/ املعرفة جمتمع: علمية قضايا
 .اإلنساين الدويل القانون/ اإلنسان حقوق/ احلضارات بني التفاعل: فكرية قضايا

الثاين 
: الثانوي
العلوم 

 اإلنسانية

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  :ملحقا املدنيات  - ث

  38ملحق 
  .احلديثة العربية املطبعة: القدس .الوسطى العصور خالل اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام. قبطي سعيد اهللا عطا
  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

 احلكم نظام
 يف واتمع

 الدولة
 ةاإلسالمي

 خالل
 العصور

 الوسطى

  .املقدمة .13
 .اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام مقدمات: األول الباب .14

 الدينية، االجتماعية، السياسية، احلالة: اجلاهلي العصر: األول الفصل
 .االقتصادية

  .ظهور اإلسالم: الفصل الثاين
 .نظام احلكم: الباب الثاين .15

 - ب. الرسول حكومة -أ. ميةاإلسال الدولة رئاسة: الثالث الفصل
 ألقاب/ البيعة/ اخلالفة شروط/ اخلليفة تعيني طريقة/ اخلالفة معىن: اخلالفة
 اخلالفة/ وحقوقه اخلليفة واجبات/ اخلليفة وشارات عالمات/ اخلليفة

 .اإلسالمية الفرق عند اخلالفة/ ومميزاا العباسية اخلالفة/ ومميزاا الراشدية
 إدارة/ الدواوين/ احلجابة/ الكتابة/ الوزارة: اإلداري مالنظا: الرابع الفصل

  .الواليات
 بيت مصروفات/ املال بيت موارد/ املال بيت: املايل النظام: اخلامس الفصل

  .العملة/ املال
  :النظام القضائي: الفصل السادس

وزارة   9
املعارف 
 والثقافة 
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 السنة/ الكرمي القرآن: اإلسالمية الشريعة: اإلسالم يف التشريع مصادر  - أ
  .القياس/ مجاعاإل/ النبوية

 الشافعي، املالكي، احلنفي،: وتطورها األربعة السنية املذاهب   - ب
  .احلنبلي

 .القضاء يف اإلسالم وتطوره  - ت
 .حمكمة النظر يف املظامل  - ث
 .احلسبة  - ج

 .األسطول/ وتطوره اجليش: احلريب النظام: السابع الفصل
 :نظام اتمع: الباب الثالث .16

 أهل/ املوايل/ واملسلمون العرب :اإلسالمي اتمع تطور: الثامن الفصل
 .الرقيق/ والسياسي االجتماعي ومركزهم الذمة

/ الدين رجال طبقة/ احلكام طبقة: اإلسالمي اتمع طبقات: التاسع الفصل
 سكان من املهن ذوي طبقة/ األقالم أرباب طبقة/ السيوف أرباب طبقة
  .الرقيق طبقة/ الزراع أو الفالحني طبق/ املدن

 طريقة/ اإلسالمية املدينة بناء من الغاية: اإلسالمية املدن: اشرالع الفصل
  .اإلسالمية املدينة معامل/ اإلسالمية املدينة بناء

  .خصائصها/ القصور تطور: وخصائصها القصور: عشر احلادي الفصل
/ أمساؤها/ املدينة ختطيط: بغداد يف االجتماعية احلياة: عشر الثاين الفصل

  ).العامة اخلاصة،( االجتماعية احلياة
 املرأة/ اإلسالم يف األسرة تكوين: اإلسالم يف األسرة: عشر الثالث الفصل

/ األسرة يف الرجل وواجبات حقوق/ وواجباا حقوقها اإلسالم؛ يف
  .اإلسالم يف األسرة خصائص/ األوالد وواجبات حقوق

 : مالحق الكتاب .17
 .األمويني اخللفاء بأمساء قائمة) 1( رقم ملحق
  .العباسيني اخللفاء بأمساء قائمة) 2( رقم قملح

  .العباسية الدولة عن انفصلت اليت الدويالت جدول) 3( رقم ملحق
 سعاد كتاب عن متنوعة سفن: وتشمل مصورة خمطوطات) 4( رقم ملحق

  ".اإلسالمية مصر يف البحرية" ماهر
 . املراجع .18
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  39ملحق 
 تتم. 2003. التعليمية املناهج وتطوير ختطيط مركز: القدس .إسرائيل يف مواطنني نكون أن. ألربسون وبلهه أشكنازي وفاردا أدان حانا

  .عشر واحلادي العاشر الصفني يف أسبوعية حصص ثالث خالل من الكتاب تغطية
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 نكون أن

 مواطنني
 يف

 إسرائيل

 وثيقة/ إسرائيل دولة لقيام والتارخيية السياسية-اجلغرافية اخللفية: مدخل/ متهيد
  .إسرائيل دولة يف احلكم لنظام األساس- االستقالل

  .مقدمة/ الدميقراطية؟ هي ما: األول القسم
 تعريفات: الدميقراطية الدولة: الثاين الفصل/ الدميقراطية الفكرة: األول الفصل

 تقييد مبدأ: الرابع الفصل/ الدميقراطي النظام مبادئ: الثالث الفصل/ وتوجهات
: السادس الفصل/ الدميقراطية الدولة يف القانون سلطة مبدأ: اخلامس الفصل/ السلطة
  .الدميقراطية؟ ملاذا: السابع الفصل/ الدميقراطية حدود
  .مقدمة/ اليهودية؟ الدولة هي ما: الثاين القسم

 القومية دولة-إسرائيل دولة: الثاين فصلال/ القومية ودولة القومية: األول الفصل
 هوية: الرابع الفصل/ يهودية كدولة إسرائيل دولة مميزات الثالث الفصل/ اليهودية
  .إسرائيل يف املواطنني

  .مقدمة/ إسرائيل يف والسياسة احلكم: الثالث القسم
 اتمع: الثاين الفصل/ إسرائيل دولة يف الدستورية األسس: األول الفصل

 الفصل/ إسرائيل يف األحزاب: الثالث الفصل/ التصدعات متعدد جمتمع: رائيلياإلس
 يف السلطة ومؤسسات احلكم نظام: اخلامس الفصل/ إسرائيل يف االنتخابات الرابع

 مؤسسة السابع الفصل/ احمللية السلطات: احمللي احلكم: السادس الفصل/ إسرائيل
 يف األقليات وحقوق واملواطن نساناإل حقوق الثامن الفصل/ إسرائيل يف الرئاسة

 االتصال: العاشر الفصل/ واملراقبة اإلشراف: السلطة تقييد: التاسع الفصل/ إسرائيل
 الفصل/ إسرائيل يف السياسية الثقافة عشر احلادي الفصل/ إسرائيل يف والسياسة

 .الدائرة إحكام-ودميقراطية يهودية دولة-إسرائيل: عشر الثاين

كتاب 
مدنيات 

مدارس لل
 الثانوية 

  وزارة املعارف
السكرتارية 

 التربوية 

  . برطعة قرية شطري كال يف الدراسة قيد املناهج حصص عدد مقارنة امللحق هذا يبني :ثامناً
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السلطة / 6
 الوطنية

4 7 0 4 1 1 1 1 0 0 

وزارة / 6
 املعارف

2 7 4 5 1 2 0 0 0 0 

السلطة / 9
 الوطنية

4 6 0 5 1 1 1 1 0 0 

وزارة / 9
 ملعارفا

2 6 5 5 2 2 0 0 0 2 

12 /
السلطة 
 الوطنية

3 5 0 5 3 3 0 0 2 0 

12 /
وزارة 

 املعارف

0 4 5 6 4 0 0 0 0 3 
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  )قائمة ببليوغرافية(املرجعية 
 املراجع باللغة العربية

باعة والنشر دار صادر للط: بريوت. الد الثالث عشر. 6ط. لسان العرب). 1997.. (ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين -
  .والتوزيع

  .دار أسامة: عمان. 1ط. 1ج. موسوعة املدن والقرى الفلسطينية. أبو حجر، آمنة -
 .مركز الدراسات املعاصرة: أم الفحم ..العرب يف األدب ومناهج التعليم اإلسرائيلية). 2006. (أبو سعد، إمساعيل -
  .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية :رام اهللا .جهاز التعليم يف إسرائيل). 2006. (أبو عصبة، ماجد -
املركز العريب للحقوق -دراسات: الناصرة. 1ط. سياقات وحتديات: اللغة العربية يف إسرائيل). 2010. (حممد أمارة، -

  .دار الفكر: ض، األردن. دار اهلدى م. أ: والسياسات، كفر قرع
  .رالنها دار: بريوت. القرن لنهايات فاحتة ). 1998. (أدونيس -
 .د ن: القاهرة. 2ط. املعجم الوسيط). 1972. (أنيس، إبراهيم وآخرون -
 .دار الوحدة: بريوت. نقد عام: حدود اهلوية القومية). 1982. (البيطار، ندمي -
 .مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت .تعليم الفلسطيين يف إسرائيل بني الضبط وثقافة الصمت ).2006. (احلاج، ماجد -
  .دار اهلدى للطباعة والنشر: كفر قرع. 1ق. 1ج. بالدنا فلسطني). 2002. (فى مرادالدباغ، مصط -
  .دار اهلدى: كفر قرع.2ق. 3ج. بالدنا فلسطني).  2006. (الدباغ، مصطفى مراد -
  .دار العلم للماليني: بريوت. سلسلة الدراسات القومية: اجلذور التارخيية للقومية العربية). 1960. (الدوري، عبد العزيز -
، جامعة بريزيت، )رسالة ماجستري غري منشورة. (، وحتوالت اخلطاب يف أدب حممود درويش)اآلخر(. الشيخ، عبد الرحيم -

  .1998رام اهللا، 
  .مركز القطان للبحث والتطوير التربوي: فلسطني. 1ط. ترمجات يف الفضاء التربوي). 2001. (الشيخ، عبد الرحيم -
مواطن، املؤسسة الفلسطينية : رام اهللا. إشكاالت اهلوية واملواطنة: هاج الفلسطييناملن). 2008( .الشيخ، عبد الرحيم -

  .لدراسة الدميقراطية
مركز دراسات : عمان. 1ط".اجلدار الفاصل بني الكيان الصهيوين والضفة الغربية").  2002( .الشرعة، علي وآخرون -

 .الشرق األوسط
 .دار جليس الزمان للنشر والتوزيع: عمان. وطنية يف الوطن العريبمناهج التربية ال). 2010. (الطرودي، طارق علي -
 .مكتبة األسرة. م. د. التعليم واملواطنة وحقوق اإلنسان.. التربية املدنية  ).2009. (بدران، شبل -
مركز : بريوت. 1ط. حبث يف تغري األحوال والعالقات: اتمع العريب يف القرن العشرين). 2000. (بركات، حليم -

  . اسات الوحدة العريبدر
سؤال اهلوية يف خطاب : ، خمطوطة غري منشورة، قًدمت يف ندوةاحلالة الفلسطينية منوذجاً: تنوعات اهلوية. بشارة، عزمي -

  .2006أيار 16رام اهللا، : ثقايف مقارن، مؤسسة القطان
  .الوحدة العربية مركز دراسات: بريوت. 3ط. العرب يف إسرائيل رؤية من الداخل). 2008. (بشارة، عزمي -
مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة : رام اهللا. مقدمة لبيان دميقراطي عريب: يف املسألة العربية). 2008. (بشارة، عزمي -

  . الدميقراطية
. وليد أبو بكر: ترمجة .2000-1948الصراع العريب اإلسرائيلي يف كتب التاريخ املدرسية ). 2006آب . (بوديه، إيلي -

  .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية :رام اهللا
مركز اجلليل : حيفا. برطعة الشرقية/حال برطعة الغربية: التوجهات السياسية يف قرية مقسومة ).1999. (توتري، ماري -

 .لألحباث االجتماعية
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حقوق املركز العريب لل –دراسات : الناصرة. العدد الثالث. كتاب دراسات).  2010. (جبارين، يوسف تيسري -
 .والسياسات

مواطن، : رام اهللا. التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة.. متكني األجيال الفلسطينية ). 2008. (جرباوي، تفيدة وخليل خنلة -
 .املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية

 .ة العربيةمركز دراسات الوحد: بريوت. 1ط .حالة االستثناء واملقاومة يف الوطن العريب). 2010. (حنفي، ساري -
مدى : حيفا. قراءات يف التاريخ، والسياسة واتمع.. الفلسطينيون يف إسرائيل . خوري -روحانا، ندمي وأريج صباغ -

 .املركز العريب للدراسات االجتماعية-الكرمل
مركز .. منظمة التحرير الفلسطينية : بريوت .تعليم العرب يف إسرائيل). 1973يونيو /حزيران. (سرية، صاحل عبد اهللا -

 .األحباث
 .دار املأمون للتراث: بريوت، دمشق. 1ط. معجم بلدان فلسطني). 1987. (شراب، حممد حممد -
 .دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع: ن. م. د. املنهج الدراسي). 2010. (عبد احلميد، عواطف حسان -
 .اية والنشر والعالقات العامةدميا للدع: القدس .األرض واإلنسان: املثلث). 1993. (عبد النور، فؤاد -
 .القدس. 1ط. املفصل يف تاريخ وادي عارة). 1999. (عقل، حممد -
 .عامل الكتب: القاهرة. 1ط. اهلوية والتعليم).  2005. (علي، سعيد إمساعيل -
دار : هللارام ا. 1ط. الذات واآلخر يف املناهج املدرسية.. اإلصالح التربوي يف الشرق األوسط ). 2010. (عليان، مسرية -

 .الشروق للنشر والتوزيع
 .دار الشفق: كفر قرع. ترمجة حممد محزة غنامي. الزمن األصفر). 1988. (غروزمن، دافيد -
 .ن.د.: م.د. القلب املشطور: برطعة. )2003. (كبها، زياد حممد داود -
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، ومل يتح هلم بعد االحتالل، أن ينتسبوا إىل "تارخيهم الذايت"مل يتح للفلسطينيني، قبل احتالل وطنهم، أن يكتبوا "

فلم يعرفوا، قبل االحتالل، سلطة مستقلة، تضع منهجاً تعليمياً وطنياً حيدد معىن فلسطني؛ كان . سياسة ثقافية واحدة
و وتطور املشروع الصهيوين، وكان هناك املشروع الصهيوين الذي أخضع املشرف على من" االنتداب الربيطاين"هناك 

التالميذ "بلغة بعض آخر، فقد خضع " النكبة النكباء"كما يقول البعض، أو " الكارثة"أما بعد . االنتداب لغاياته
وصوالً إىل مناهج إىل مناهج تربوية متعددة، بدءاً من املنهج الصهيوين الذي يستبدل ذاكرة بأخرى، " الفلسطينيون

 " انتقائية متعددة، تذكر فلسطني أو تنساها وفقاً ألحوال السياق
  

  فيصل دراج
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  أسئلة اهلوية الوطنية وأسئلة الكتابة-برطعة اجلسد املشطور: الفصل األول

تركيز خاص  التربوي لقرية برطعة معالسياق االجتماعي والفصل هذا تقدمياً عاماً للسياق التارخيي والسياق  يتناول
فاملدرسة من أهم مكونات جهاز التربية والتعليم، وتعد من أجهزة الدولة . على أسئلة اهلوية يف السياق التربوي

األيديولوجية، والركيزة األساسية اليت حتدد معامل اتمع، وتعترب القضية التربوية والتعليمية قضية أساسية يف ضة 
وتلعب املدرسة متمثلة . يف نقل املوروث الثقايف واحلضاري والتارخيي واحملافظة عليه اتمع والقدرة على االستمرارية

. مبناهجها اليت تعكس رؤى الدولة وأيديولوجيتها تلعب دوراً هاماً وبارزاً يف بلورة وتشكل اهلوية الوطنية لدى طلبتها
يف تشكل " اهج اإلسرائيلية يف برطعة الغربيةاملناهج الفلسطينية يف برطعة الشرقية واملن"والدراسة حتاول فحص أثر 

يتكون الفصل األول من مبحثني أساسيني، يوضح املبحث األول التركيبة األكادميية . وتبلور اهلوية الوطنية الفلسطينية
مقاربة الرسالة لتقسيم برطعة وإقصائها وعزهلا بفعل اجلدار، وكيف أسهم ذلك يف بلورة : ملوضوعة الرسالة، من حيث

وصفاً  فيما يتناول املبحث األخري. بااإشكالية هذه الدراسة؛ وحتديد فرضياا؛ وتطبيق منهجيتها؛ وأمهيتها؛ وصعو
مناهج اإلنسانيات والعلوم االجتماعية يف " :تفصيلياً لألدبيات اليت تناولت موضوعة البحث الرسالة املركزية، وهي

وتغطي هذه املراجعة ثالثة حماور، يتناول احملور . "الوطنية الفلسطينية حتوالت اهلوية: املشطورة مدارس قرية برطعة
األول، األدبيات املرتبطة باملناهج الفلسطينية، فيا يعاجل احملور الثاين، األدبيات املرتبطة باملناهج اإلسرائيلية، ويناقش 

 . احملور األخري، األدبيات اليت تناولت اهلوية الوطنية الفلسطينية
  

 برطعة رهينة التقسيم والعزل واالنفصال: ة أوىلمقارب 1.1
واليت مت مبوجبها تسليم قرى املثلث ومن ضمنها نصف قرية برطعة ) 3/4/1949املؤرخة يف ( تعد اتفاقية رودوس

هبة لليهود بعد عجزهم عن االستيالء عليها بالقوة، تعد هذه االتفاقية من أجلّ احلوادث بعد النكبة؛ غري أن قرية 
كان رزؤها أكرب وأعظم جراء هذه االتفاقية ملا أحدثته من تصدعات يف القرية على مجيع املستويات السياسية برطعة 

، )قرية فلسطينية تقع إىل الشمال الغريب من مدينة جنني(واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية، وقرية برطعة 
عربية فلسطينية يقسمها أعجب خط هدنة يف التاريخ إىل قسمني،  برطعة قرية: "وقد وصفتها اجلامعة العربية بقوهلا

  1".حيتل أحدمها العدو ويقع القسم اآلخر يف اململكة األردنية اهلامشية
 

إسرائيلية واألخرى أردنية، األمر  األوىلاخلط األخضر، وقعت حتت سيطرتني، ب لذلك فالقرية املنقسمة بني شقني
، العام الذي اكتملت فيه سيطرة إسرائيل على 1967جيتني خمتلفتني حىت العام الذي أدي إىل خضوعها أليديولو

. كامل فلسطني، مروراً باالنتفاضة الفلسطينية، مث اتفاقيات السالم وانتفاضة األقصى، وبناء جدار الفصل العنصري
نية الفلسطينية، على يدي باهلوية الوط كليهما وعالقته وعليه فإن البحث سيفحص أثر املناهج يف شطري قرية برطعة

أحد مواطين القرية والذي يعمل معلماً يف إحدى مدارس شطرها الشرقي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ومن 
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خالل ذلك سيلقي البحث الضوء على مضمون املناهج الفلسطينية واإلسرائيلية، وأثر ذلك يف حتوالت اهلوية الوطنية 
 . التقسيم واجلدار يف الوعي الوطينالفلسطينية، باإلضافة ألثري 

  
 أمهية الدراسة 1.2

السمة األوىل، هو أا ستكون الدراسة األوىل اليت  تتناول دور : تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أربع مسات أساسية 
ا بعد لدى طلبة مدارس قرية برطعة بشقيه وتبلورها يف تشكل اهلوية الوطنية") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املناهج 

فرادة على هذه الفرادة هو دراسة منهاجني خمتلفني بأيديولوجيتني خمتلفتني  ولعل ما يزيد .التقسيم وبعد إنشاء اجلدار
 ، فإن هذه الدراسة ستعطي تصوراً واضحاً عن دور املناهج يف بلورة اهلوية الوطنيةوالسمة الثانية .يف القرية ذاا

باإلضافة إىل إبراز أثر تقسيم القرية من جهة، وأثر ). الشرقية والغربية(برطعة  لدى طلبة مدارس شطري قرية وتشكلها
  . أخرىاجلدار من جهة 

 
من خالهلا ميكن العمل على إجياد خطط تربوية هلذه املدارس تقلل من اآلثار النامجة عن كل من ف ،والسمة الثالثة

خالل بناء رؤى تربوية جديدة؛ من خالل تفكيك املنظومة إىل تطوير اتمع من  إضافةً، التقسيم واجلدار واملناهج
من خالل إطارها النظري ونتائجها سينبثق عنها دراسات أخرى تغطي هذا فوتتمثل السمة األخرية  .التربوية السائدة

 .اال
  

  الدراسة إشكالية   1.3
يف تبلور وتشكل ") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(ما أثر املناهج : دف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال املركزي اآليت

؟ كما دف إىل توضيح عالقة التقسيم )الشرقية والغربية(اهلوية الوطنية لدى طلبة املدارس يف شطري قرية برطعة 
وعليه، ولإلجابة عن السؤال املركزي، تسعى الدراسة لإلجابة عن ثالثة من . وتبلورها واجلدار بتشكل اهلوية الوطنية

 :سئلة الفرعية اآلتيةاأل
  

ما هي اخللفيات التارخيية لنشأة قرية برطعة؟ ويتضمن هذا السؤال استدراجاً لتاريخ تقسيم القرية وبعض : أوالً
، وتوحيد القرية، مث 1967، وحرب عام 1956احملطات الرئيسة اليت أعقبت التقسيم، مروراً مبعركة برطعة عام 

  .داراالنتفاضات وما تبعها من وجود اجل
يف الوعي الوطين لدى طلبة شطري القرية؟ مع األخذ بعني االعتبار ) شرقية وغربية(ما أثر تقسيم القرية : ثانياً

  . وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية. االجتماعي والثقايف لطلبة شطري القرية :النسيجني
 .رية؟ وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسيةما أثر اجلدار يف الوعي الوطين لدى طلبة شطري الق: ثالثاً
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  فرضية الدراسة  1.4
إن خصوصية قرية برطعة، نبعت من : تنطلق هذه الدراسة من جمموعة فرضيات ميكن اختزاهلا يف فرضية كربى مفادها

بتقسيمها  ة بدءاًكون القرية خضعت ملنهاجني تعليميني خمتلفني منذ اتفاقية رودوس، فالقرية عصفت ا أحداث مج
ها الشرقي لإلدارة األردنية حىت العام ؤها الغريب لالحتالل اإلسرائيلي، فيما خضع جزم؛ وتسليم جزئ1949عام 

م؛ وبذلك بدأ االنقطاع واالنعزال بني الشقني، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وبقي كل جزء له خصوصيته بفعل 1967
اخلصوصية وأدت  .هذه التفرقة، وكان آخر هذه األحداث عزل القرية بفعل اجلداراالحتالل الذي عزز هذا االنعزال و

التعليمية اليت جعلت القرية الواحدة ختضع لنظامني تعليميني خمتلفني، لتباين يف الوعي الوطين لدى طلبة كل شطر من 
 . شطري القرية

  
  منهجية الدراسة  1.5

هج التارخيي الوصفي التحليلي، باعتباره يتصدى لظاهرة يف فترة تارخيية ستخدم الباحث يف دراسته باإلضافة إىل املنا
وع مع عتمد على أهم املراجع والوثائق اليت تناولت هذا املوضفية حمددة، وبالتايل فإن الباحث احمددة وعلى رقعة جغرا

، ومن مث سيتم ")اإلسرائيلي" والفلسطيين(الدراسة نظامني من التعليم يف شطري القرية  تتتبع. التحليل والتعليق عليها
العلوم االجتماعية للصفوف السادس والتاسع والثاين عشر يف مدارس شطري اإلنسانيات وحتليل مضمون مناهج 

  .2011/2012للعام الدراسي كليهما القرية 
 

وفلسطني على حد  فالباحث استعان بدراسة قوانني التعليم والكتب الرمسية والكتب اليت تبحث عن التعليم يف إسرائيل
سواء، والكتب اليت تبحث عن أحوال العرب يف إسرائيل، والكتب اليت تبحث عن اهلوية واملواطنة؛ وذلك لرسم 

. الصورة الكلية للتعليم الفلسطيين وتعليم الفلسطينيني داخل إسرائيل، ومقاربة ذلك وتأثريه على اهلوية الوطنية
ب اإلنسانيات والعلوم االجتماعية للصفوف السادس والتاسع والثاين عشر يف باإلضافة إىل دراسة حتليلية ملناهج وكت

كال شطري القرية، وذلك ملعرفة املعاين اليت تركزها فلسطني وإسرائيل يف أذهان الطلبة الفلسطينيني يف قرية برطعة اليت 
ديولوجيتني خمتلفتني؛ وذلك بغية بأيشطرا  اتفاقية رودوس إىل شطرين، األمر الذي جعلها ختضع لنظامني تعليميني 

املناهج اليت تفرضها على فلسطينيي  من خالل إسرائيل توجدهالتعرف على صورة املواطن العريب الذي تريد أن 
   .فلسطني جراء مناهجها توجدهالداخل، واملواطن الذي تريد أن 

 
الصف السادس ميثل خمرجات  فيعدالباحث، اليت استهدفها ) السادس والتاسع والثاين عشر(أما يف ما يتعلق بالصفوف 

بتدائية، وهذه املرحلة باعتبارها اال -دنياالساسية األرحلة املاالبتدائية برمته، وهو اية  -تعليم املرحلة األساسية الدنيا
تعليم أما الصف التاسع فهو أيضاً مرحلة انتقالية ليمثل خمرجات . مرحلة مبكرة يف املدرسة تتأثر كثرياً باملناهج

اإلعدادية،  -اإلعدادية برمته، واية املرحلة األساسية العليا -االبتدائية واألساسية العليا -املرحلتني األساسية الدنيا
ومتثل هذه املرحلة بداية املراهقة وعمق التأثر واحلساسية الزائدة، أما الصف الثاين عشر، فيشكل خمرجات نظام التعليم 

خالت األسرية واملدرسية واتمعية بشكل دثناياه املردود التراكمي لطيف املؤثرات وامل ه، وحيمل يفبرمتاملدرسي 
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عام، فضالً عن كوا نقطة حتول اجتماعي جوهري تنقل الطالب من الطفولة يف إطار أسري مدرسي إىل البلوغ 
ية، مبعىن أن هذه الفئة ستنتقل إىل إطار وهذا الصف هو اية املرحلة الدراسية املدرس. واملواطنة يف إطار اتمع الكبري

املواطنة لتنتشر يف شرائح اتمع املختلفة، فمنهم من يلتحق باجلامعات احمللية ومنهم من يلتحق باجلامعات اخلارجية 
    2 .ومنهم من يلتحق بقطاع العمل ومنهم من يتزوج ليكون أسرته اخلاصة

 
  صعوبات الدراسة  1.6

بكون الباحث ال يعرف اللغة العربية؛ األمر الذي جعله يستعني بالكتب املترمجة تارة،  تتجلى صعوبة الدراسة
 .برطعة الغربيةومبساعدة األصدقاء يف بعض الدراسات تارة أخرى، وخاصة مناهج اللغة العربية اليت يتعلمها طلبة 

  
  بنية الدراسة     1.7

  :، وهي)قائمة املصادر واملراجع واملالحق(ة واملرجعية تتشكل بنية الدراسة من مخسة فصول، إضافة إىل املقدم
 

يتناول تقدمياً عاماً لقرية برطعة : أسئلة اهلوية الوطنية وأسئلة الكتابة- مقدمة برطعة اجلسد املشطور: الفصل األول
نظامني مع تركيز خاص على األحداث اليت عصفت بالقرية، خاصة اليت جعلتها ذات  تارخيياً واجتماعياً وتربوياً

سياسيني واجتماعيني خمتلفني، وكموضوع للدراسة األكادميية حتاول فحص أثر التقسيم على هوية القرية الوطنية 
 وضيح التركيبة األكادميية ملوضوعيضطلع املبحث األول بت: يتكون هذا الفصل من مبحثني أساسيني. بشطريها

حتوالت اهلوية الوطنية الفلسطينية يف قرية : العلوم االجتماعيةمقاربة الرسالة ملناهج اإلنسانيات و: الرسالة، من حيث
اليت تتسم بقدر عال من الفرادة؛ وحتديد فرضياا؛ وتطبيق  مقسومة، وكيف أسهمت يف بلورة إشكالية هذه الدراسة

ت اليت تناولت يلية لألدبيافيما يتناول املبحث الثاين مراجعة تفص. منهجيتها، وأمهيتها، وصعوبتها، وحد مصطلحاا
أهم األدبيات املرتبطة باملناهج وقضايا : البحث الرسالة املركزية، وتغطي هذه املراجعة ثالثة حماور، تتناول موضوع

 أهم األدبيات اليت ىلإ إضافةًوقضايا التعليم اإلسرائيلية،  التعليم الفلسطينية، وأهم األدبيات اليت حبثت يف املناهج
  . ةطنياهلوية الو عاجلت موضوع

 
مسحاً شامالً لواقع قرية برطعة يف سياقاا التارخيي واالجتماعي  )القرية املشطورة(برطعة : الفصل الثاينويغطي 

، ويقدم توضيحاً جغرافياً ملوقع برطعة، واهلجرة من املوقع واحلدود: والسياسي والتربوي ضمن سبعة عشر سياقاً عاماً
القرية وسبب اهلجرة إليها من يعبد، ووصف الراف معنديل كوهني قرية  يعبد إىل برطعة، وتناول بدايات تشكل

يقدم وصفاً للرحلة اليت قام ا الراف حبثاً عن مثار الترنج املستخدم يف عيد العرش، وماذا قال الراف عن  ؛ حيثبرطعة
م احمللي، وقدم وصفاً وبرطعة احلكدة تسميات لربطعة مع ذكر سبب كل تسمية، ، ويتناول عوتسمية برطعةالقرية؟، 

لكيفية إدارة شؤون القرية بدءاً مبختار واحد لقرية واحدة ومروراً مبختار واحد لقرية تقبع ضمن سياستني خمتلفتني، مث 
ويغطي خمتار لكل قسم من قسمي القرية، وانتهاًء مبجلسني حمليني، وبرطعة خالل العهدين التركي واإلجنليزي، ويقدم 
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من خالله تبعات النكبة على القرية واليت بقيت  لفني، وبرطعة ونكبة فلسطني، ويتناولحكمني خمت يف ظل تاريخ القرية
من خالله قصة القرية اليت مت  يرويمواصلة التسليم واالنفصال، و: حتت السيادة العربية، وبرطعة واتفاقية رودوس

د، ونصفها ن نصفها الغريب بقي دون مسجتسليم نصفها للعدو الصهيوين؛ لتواجه بذلك عدة إشكاليات من أمهها أ
الشرقي بقي دون مقربة ودون مدرسة، والتعليم يف برطعة، وعاجل من خالله قضية التعليم يف القرية قبل التقسيم، 
والتعليم يف كل شطر منها بعد التقسيم، وبرطعة واالنتفاضة، ويقدم موقف برطعة من االنتفاضة، وبرطعة وجدار 

تبعات اجلدار على القرية، وبنية اجلدار، ويقدم ماهية اجلدار، والرؤية اإلسرائيلية ناقش ية، والفصل وتوحيد القر
للجدار، ويبحث يف الدوافع اإلسرائيلية لبناء اجلدار، وأما احملور األخري فيناقش الرؤية الفلسطينية للجدار، ويبحث يف 

  . تبعات اجلدار على الفلسطينيني سكاناً وأرضاً
 

يعمل يف : وصف، وحتليل مضمون –") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املناهج املدرسية : لثالث والرابعالفصالن ا
هذين الفصلني على توصيف املناهج الفلسطينية واإلسرائيلية وحتليل مضموا، وقد ارتأى الباحث دمج الفصلني 

خالل مثانية حماور وصفاً وحتليل مضمون  وليعطى املوضوع متانة أعلى، يغطي هذا الفصل منحتاشياً للتكرار اململ، 
ومن خالله تناول وصف مناهج التربية اإلسالمية يف مدارس شطري القرية، وذلك مبقابلة كل صف وما للمناهج، 

، "اإلسرائيلي"يقابله يف القسم اآلخر، مث مناهج اللغات، العربية واإلجنليزية، والعربية واليت فقط تدرس يف القسم الغريب 
 ، مبتدئاً باجلغرافيا مث التاريخ، وأخرياً التربية املدنية والتربية الوطنيةذلك مت التعرض ملناهج العلوم االجتماعيةوبعد 

    .ومنهاج املدنيات اإلسرائيلي والقضايا املعاصرة
 

 ىلإ ةًإضافتوصلت إليه الدراسة من نتائج،  ويناقش هذا الفصل أهم ما: نتائج واستخالص الدراسة: الفصل اخلامس
 .اليت يقدمها الباحث والتأمالت بعض املقترحات

  
  حد املصطلحات  1.8

 
الثقافة "ومثة من يطلق عليها  .اللغة العربية واإلسالم: مصدرينتشكلت الثقافة العربية من  :مصادر الثقافة العربية

تدخل ويتدخل يف تشكيلها ويعترب حمدداً الثقافة العربية إذن ثقافة نصية، مبعىن أن الدين وأساطريه ". العربية اإلسالمية
فالثقافة متحركة وتداول النص وتناوله . نظرياً، تكمن خطورة ربط الثقافة العربية وتقييدها بالنص .حلركتها وسكوا

  .ولعل منشأ هذا التعارض ينبع من غياب احلوار وسيادة الفكر اإللغائي وحظر التغاير. على أنه ثابت يحدث تعارضا
عيد املمارسة، ال تسود يف العامل العريب أي حماولة حقيقية للحوار بني االجتاهات املتعارضة اليت تنشطر إىل مؤيد على ص

ال مشاركة، ال مطارحة، : "؛ فمثل هذا احلوار سيبدد قلق أدونيس من الالءات"العقبة الكأداء"ومعارض لكون النص 
موقعه ودوره وتفاعله وإنتاجه : عليه، فثمة انقسام أيضاً يف تقييم الدينو 3".بل احنياز، بل متذهب، ال كتابة، بل إمالء

لصور الذات واآلخر وتشكيله للحرية واالستبداد، فثمة من يرى بأن الدين خبطابه الراهن يقصي اآلخر، ويكفره، 

                                                        
  .42: ص .1998. النهار دار:بريوت. القرن لنهايات فاحتة :أدونيس 3
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. قتراب منهافيوردون كشأن أدونيس ما يدعم توجههم من أن النصوص مقدسة وال ميكن اال. ويشجع على االستبداد
  .أما املعارضون، فيقولون أن النصوص قبلة للتفسري وأن الدين هو الذي ينتج احلرية وال يشطب اآلخر

 
وفيما يتصل بسياسات اهلوية القومية، وصلتها بالذات واآلخر وباحلرية واالستبداد، فإن التفسري  :سياسات اهلوية

ملفكر عزمي بشارة؛ وبفعل أن اهلوية وسياساا ال تكون فقط الراهن الذي ميكن استنتاجه من وحي قراءة أعمال ا
بعدا عقالنياً أو وظيفياً أو كياناً تركيبياً من وظائف اجتماعية وعالقات وأبعاد عاطفية، ولنفي العقالنية الكاملة عن 

علن، بسبب اإلسراف يف فإا ستمارس عملياً نوعاً من إقصاء لآلخر ودرجة من االستبداد غري امل 4".اهلوية وسياساا
متجيدها والتفاخر ا، وهو ما قامت به احلركات الفاشية واجلماعات املستبدة، حىت قبل تبلور سياسات اهلوية 

  .وشيوعه كاصطالح
 

يرى عزمي بشارة أن القومية العربية صريورة مستمرة مبوازاة عملية بناء الدولة العربية واهلويات احمللية  :القومية العربية
وألن اهلوية العربية هوية تشمل أغلبية املواطنني لغة وثقافة وانتماء فإا قادرة على أن تقدم حىت يف كل . بتفاعل معهاو

دولة على حدة وعاء لتأطري اخلالف السياسي يف تيارات ومواقف ومصاحل عند األغلبية، ومن خالل احترام حقوق 
فمن حق مثل هذه اجلماعات بنظر العروبة املنفتحة . هلا حقوقغري العرب املتساوية كمواطنني أفراد وكجماعات 

  5.واإلنسانية احلصول على حقوق ثقافية مجاعية يف حالة تأكيدهم هوية ثقافية غري عربية موروثة أو حىت مصنوعة
 

مسي العريب، أما العروبة القومية فوفق عزمي بشارة نشأت من اإلصالح التعليمي الر :العروبة القومية واهلوية العربية
ومل ينشئها األقليات، ففي مصر مثالً نشأت من وعي الضباط العرب ويتهم العربية مقابل الضباط غري العرب، ومن 
نشوء الوطنية ضد املستعمر، ويرى بشارة عدم الفصل بني العروبة واإلسالم، فالقوميون املسيحيون اعتربوا الرسول 

االً قوميني، وكذلك اعترب املسلمون واملسيحيون العرب صالح الدين بطالً علماً الكرمي واخللفاء الراشدين رموزاً وأبط
ويتفق بشارة مع مفكري النهضة الذين شددوا على اللغة، شرطاً من شروط العروبة، ومل ير  6.بأن أصوله غري عربية

من النهضويني األملان  هذه اخلطوة ابتداعاً عربياً جاء به احلصري، بل سبقه لذلك هريدر ولسنغ وغوته وآخرون
. واإليطاليني من أمثال مازيين الذين ارتبط وعيهم التنويري ضد اجلهل والظالمية بالنهوض القومي وباللغة القومية

فاللغة العربية  7.وهنالك أشكال من التنوير األورويب املتأخر ارتبطت بنهوض الوعي القومي وإحياء وجتديد اللغة
واللغة كمكون للقومية يفترض وجود وكيل اجتماعي،  8البية منظري القومية العربية،خاصية مشتركة للعرب لدى غ

. حركة سياسية هلا إرادة سياسية وأهداف وطموحات سياسية حيوهلا من جامع ثقايف مثالً إىل مكون جوهري للقومية

                                                        
رام اهللا، : سؤال اهلوية يف خطاب ثقايف مقارن، مؤسسة القطان: ري منشورة، قًدمت يف ندوة، خمطوطة غاحلالة الفلسطينية منوذجاً: تنوعات اهلوية. عزمي بشارة 4

  .2006أيار 16
  .مصدر سبق ذكره: تنوعات اهلوية. عزمي بشارة 5
  .131-130: ص.ص. 2008 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. مقدمة لبيان دميقراطي عريب: يف املسألة العربية. عزمي بشارة 6
  .182: املصدر السابق، ص 7
  .91- 87: ص. ص. 1960. دار العلم للماليني: بريوت. سلسلة الدراسات القومية: اجلذور التارخيية للقومية العربية. عبد العزيز الدوري 8
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وأن هنالك لغات مشتركة  فحسب ندمي البيطار فإن اإلرادة السياسية هي اليت حتول اللغة إىل عامل وحدة قومية،
وال ميكن حتديد اهلوية العربية من دون أن تدخل  9.تستخدمها شعوب خمتلفة مل تتحول إىل عامل قومي سياسي موحد

اللغة يف صلب هذا التحديد، هذا ما اتفق عليه مجيع منظري القومية العربية، وأشار إىل ذلك التشديد على اللغة جاك 
 .لت العالقة باللغة العربية لدى أدونيس وحممود درويش يف متاهيهم وانصهارهم بتلك اللغةبريك، وألربت حوراين، وجت

10  
 

كما حدث حتول . مفهوم حديث للغاية، كما أن االنشغال به انشغال حديث Identity ووفق عزمي بشارة فإن اهلوية
قاب ايار وحتلل أوهام اليسار يف ثورة حاد فيه، بعد أن برز يف الغرب اصطالح سياسات اهلوية يف السبعينيات، يف أع

 11." من موقف أيدلوجيا وحركة إىل هوية نسوية Feminismالطالب، ويف أعقاب التحول الذي طرأ النسوية 
هلذا، ميكن القول أن اهلوية ليست فيما يثبت بل ."وحبسب أدونيس، فإن اهلوية تأيت جراء التفاعل بني الداخل واخلارج

وال تتطابق مع أي جتربة ..أو هي، بشكل أدق، معىن يف صورة متحركة دائماً-وية معىن ال صورة لهاهل..فيما يتغير
إا يف التفتح ال يف التقوقع، يف " يف العودة إلـى"، ال "االجتاه حنو"إا تتجلى يف . حمسوسة، كما يعبر ليفي شتراوس

  12.." التفاعل ال يف العزلة، يف اإلبداع ال االجترار
 
األمر املتعقل من "هناك عدة تعريفات متقاربة يف التراث الفكري العريب للهوية، إذ اعتربها اجلرجاين : وية الوطنيةهلا

هوية الشيء عينيته ووحدته وتشخصه وخصوصيته ووجوده املنفرد "واعترب الفارايب  13".حيث امتيازه عن األغيار
 15".بالترادف على املعىن الذي يطلق عليه اسم املوجود"تقال  أما ابن رشد فقد اعتربها 14".الذي ال يقع فيه اشتراك

داللة على انتفاء " لكل شيء طبيعة ختصه: "ويعد ابن خلدون من استطاع اجلمع بني تلك املقوالت الفلسفية بقوله
مى هي حقيقة الشيء من حيث متيزه عن غريه وتس Identityوفلسفياً اهلوية  16.خصوصية الشيء تعين انتفاء وجوده

، واليت مت )اللغة واألرض والتاريخ(وقد مت االكتفاء بتحديد املفهوم باختزال وتكثيف عناصره 17.أيضاً وحدة الذات
على أرض الرساالت السماوية إىل البشر، على أرض : "اإلشارة إليها من خالل وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيين

أبدع وجوده اإلنساين والوطين عرب عالقة عضوية، اليت ال انفصام فلسطني ولد الشعب العريب الفلسطيين، منا وتطور، و
  .فيها وال انقطاع بني الشعب واألرض والتاريخ

                                                        
  .28: ص. 1982. دار الوحدة: بريوت. نقد عام: حدود اهلوية القومية. ندمي البيطار 9

- 65: ص. ص. 2000. مركز دراسات الوحدة العريب: بريوت. 1ط. حبث يف تغري األحوال والعالقات: اتمع العريب يف القرن العشرين. بركاتحليم  10
66.  

  .تنوعات اهلوية، مصدر سبق ذكره. بشارة 11
  .134: ص. مصدر سبق ذكره. يف املسألة العربية. بشارة 12
 .22: ، ص1998، جامعة بريزيت، رام اهللا، )رسالة ماجستري غري منشورة. (اخلطاب يف أدب حممود درويش، وحتوالت )اآلخر(. عبد الرحيم الشيخ 13
 .23: ص. 2005. عامل الكتب: القاهرة. 1ط. اهلوية والتعليم. سعيد إمساعيل علي 14
 .24-23: املصدر السابق، ص ص 15
 .22: الشيخ، مصدر سبق ذكره، ص 16
 .24: علي، مصدر سبق ذكره، ص 17
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بالثبات امللحمي يف املكان والزمان، صاغ شعب فلسطني هويته الوطنية، وارتقى بصموده يف الدفاع عنها إىل مستوى 
ة وموقعها احليوي على حدود التشابك بني القوى واحلضارات، املعجزة؛ فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه األرض القدمي

من مطامح ومطامع وغزوات كانت تؤدي إىل حرمان شعبها من إمكانية حتقيق استقالله السياسي، إال أن دميومة 
التصاق الشعب باألرض هي اليت منحت األرض هويتها، ونفخت يف الشعب روح الوطن، مطعماً بسالالت 

الثقافات، مستلهماً نصوص تراثه الروحي والزمين، واصل الشعب العريب الفلسطيين عرب التاريخ  احلضارة، وتعدد
تطوير ذاته يف التوحد الكلي بني األرض واإلنسان، وعلى خطى األنبياء املتواصلة على هذه األرض املباركة، أَعلَى 

 18".مة الرمحة والسالمعلى كل مئذنة صالة احلمد للخالق، ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترني
  

يتجلى من الفقرة السابقة مقومات اهلوية الوطنية اليت أشارت إليها وثيقة إعالن االستقالل، وهي الشعب واألرض 
وقد عرفها عزمي . والتاريخ، واليت ال ميكن الفصل بني هذه العناصر الستحالة استغناء أي عنصر منها عن اآلخر

ولكنها ليست متشكلة ومتغرية من الشيء . بل نتاج اجتماعي ثقايف متشكل ومتغري ليست معطى أبدياً،"بشارة بأا 
وهذه العناصر القائمة هي اللغة والتاريخ ممثلة النتاج الثقايف باإلضافة إىل األرض باعتبارها   19".بل من عناصر قائمة

حدث الثقافة (، والتاريخ )مادة الثقافة( اللغة: "واعتربت هذه العناصر مرجعيات اهلوية الثقافية بـ. نتاجاً اجتماعياً
، واألمة بوصفها كياناً اجتماعياً تؤلف بني هذه العناصر املرتبط )"ميدان احلدث واملغامرة(، واألرض )ومغامرا

    20.وجودها بوجود الكيان االجتماعي
 

 22فاهلويات الناجزة ميتة، وهي دائبة ودائمة التشكل، 21فيما يراها أدونيس دائمة التكون وليست كينونة مكتملة،
عقيدة وتراث وقومية وتربية وثقافة ونضال وذكريات ووجدان وأخالق وأخوة "وعرفتها بيان نويهض احلوت بأا 

بامل فهوية اإلنسان انتماؤه إىل إطار اجتماعي معني أو دولة معينة، وهذا يعين انتماؤه إىل اجلغرافيا 23".وبنوة وحب
لتكتمل بذلك العناصر األساسية الثالثة املكونة للهوية الوطنية واليت بدورها ال . والتاريخ) فةالثقا(واللغة ) األرض(

فهي كل ما مييز الذات ويشخصها وتعين التفرد، وجوهرياً تعين ثقافة أمة أو جمتمع معني، . ميكن الفصل فيما بينها
  .ومفتوحة مع املستقبل والواقع واملاضيوهي ليست جاهزة وائية، بل دائمة التطور والتشكل، وهي متشابكة 

 
مل تكن اهلوية الفلسطينية ردة فعل على احلركة الصهيونية كما ادعى رواد األخرية، بل هلا  :تاريخ اهلوية الفلسطينية

دم جذورها وتارخيها، وقد لعبت قلة النصوص املركزية املهمة أو انعدامها بشأن اهلوية دوراً هاماً وبارزاً يف إشكالية ع
وهناك من يعيد بذور تبلور اهلوية الفلسطينية إىل بدايات القرن الثامن عشر مرتكزاً على خطاب حممد علي . دراستها

                                                        
18 www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741  
 .18: ص. 2008. مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت. 3ط. العرب يف إسرائيل رؤية من الداخل. عزمي بشارة 19
 .23: الشيخ، مصدر سبق ذكره، ص 20
 .67: ص. 2009. يين ومجعية إنعاش األسرةمركز دراسات التراث واتمع الفلسط: البرية. اهلوية الفلسطينية إىل أين؟. شريف كناعنة 21
 .90: ص. 2008. مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. إشكاالت اهلوية واملواطنة: املنهاج الفلسطيين .عبد الرحيم الشيخ 22
 .68: كناعنة، مصدر السابق، ص 23

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
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يا أبنائي إننا مجيعاً أمة : "قائالً 1839متوز /يوليو 9باشا بعد انضمام األسطول العثماين إىل األسطول املصري، يف 
فلنا مجيعاً عقيدة واحدة ورأس . أنا مصري، أو أنا فلسطيين: أحد منامن اآلن فصاعداً جيب أن ال يقول . واحدة

فهذا النص ال يشري فقط إىل هوية فلسطينية منذ ذلك الوقت املبكر،   24".واحد، وتلزمنا الوحدة لنعيد للسلطة منعتها
طاب على أهم عنصرين يف بل أيضاً إىل وعي للفلسطينيني ألنفسهم بأم فلسطينيني، ولو ال ذلك ملا مت التركيز يف اخل
وهذا ال يشري إىل . 1834إمرباطورية حممد علي باشا داعياً بينهما، انطالقاً من ثورة الفلسطينيني الكربى ضده العام 

  25.تبلور اهلوية الفلسطينية عرب االنتفاضات الفاشلة فقط، بل أيضاً إىل متاسكها وتصاعدها
 

ذع جتاه فكرة تاريخ اهلوية املرتكزة على خطاب حممد علي باشا، ومقابل ذلك هناك من يوجه سهامه ونقده الال
وهناك يف  26مؤكداً ارتباط اهلوية باحلركة الصهيونية باعتبارها أهم عنصر عمل على تشكل وتبلور اهلوية الفلسطينية،

ضح يف إبراز فقد كان للصراع دوره اجللي والوا ."تعرف األشياء بأضدادها" :املنطق واحلكمة قاعدة معروفة وهي
وتنوير وإيقاظ اهلوية الوطنية الفلسطينية وهذا ما أثاره فيصل دراج وارتكز عليه زكريا حممد يف رفضه أن اهلوية 

  27 .الفلسطينية خلقتها احلركة الصهيونية، معترباً أن اهلوية موجودة وتأيت اهلوية املضادة إلنارا وبعثها وإيقاظها
 

منذ اتفاق وقف إطالق النار مت تقسيم القرية سياسياً إىل قسمني، فصل  :كبة يف برطعةازدواجية اهلوية واهلوية املر
حداً طبيعياً دون األخذ بعني االعتبار الظلم الذي " اخلط األخضر"بينهما واد شق القرية إىل جزأين؛ إذ اختذه واضعو 

يكن مرضياً لسكان القرية، وبذلك حلق بأبناء القرية جراء تفريق العائالت، بسبب التقسيم القسري، الذي مل 
أصبحت القرية بفعل التقسيم تابعة سياسياً لنظامني خمتلفني متاماً، وبقي التنقل بني جزأي القرية حراً بشكل ما حىت 

، العام الذي حصلت يف أحداث تطورت إىل مواجهة بني اجليشني األردين واإلسرائيلي؛ نتيجة لذلك أقام 1956العام 
ومنذ ذلك الوقت بدأ اجلانبان بالتطور . راً حدودياً فاصالً؛ وبذلك منع االنتقال ائياً بني اجلانبنياألردنيون جدا

  28 .كمجتمعني منفصلني الواحد عن اآلخر
 

قبل التقسيم كانت القرية على ضفيت الوادي متجانسة اجتماعياً واقتصادياً وتارخيياً ولغوياً وثقافة ووعياً قومياً، ولكن، 
تقسيم تالشى التجانس بني أبناء القرية؛ حيث أصبحت القرية املتجانسة قريتني متمايزتني خمتلفتني، حىت بعد وبعد ال
بقي االختالف جلياً، وبقي اجلانبان يسريان يف مسارين خمتلفني   29 ، العام الذي وحد القرية كولونيالياً،1967العام 

  .سياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وغريهامتاماً من التطور والنمو يف ااالت املختلفة ال

                                                        
 .36 :ص. 2002. مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. 1ط. يف قضايا الثقافة الفلسطينية. زكريا حممد 24
 .36: املصدر السابق، ص 25
26 www.ajras.org/?page=show_details&Id=48&table=studies إشكالية التفكيك برسم النظام: اهلوية الوطنية الفلسطينية بعد أوسلو.  
 .41- 33: مصدر سبق ذكره، ص. زكريا حممد 27
 .9-8: ص ص. 199. مركز اجلليل لألحباث االجتماعية: حيفا. برطعة الشرقية/حال برطعة الغربية: التوجهات السياسية يف قرية مقسومة. ريماري توت 28
 .9: املصدر السابق، ص 29

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=48&table=studies
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أحدث قيام دولة إسرائيل شرخاً عميقاً يف املبىن االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي يف اتمع الفلسطيين يف إسرائيل، 
لدولة احملتلة األمر الذي جعلهم متعلقني قسراً با. فقد حتول الفلسطينيون من جمموعة أغلبية إىل أقلية يف دولة يهودية

وبسبب  30 .ومت عزهلم عن العامل العريب الذي ميثل انتماءهم ثقافياً واجتماعياً. اقتصادياً ومؤسساتياً وسياسياً وقانونياً
احتكاك الفلسطينيني املباشر وعالقام اليومية املستمرة مع اتمع اليهودي باعتمادهم على السوق اإلسرائيلية، بدأت 

لية واللغة العربية تتغلغل يف اتمع الفلسطيين، وحتول الفلسطينيون إىل فلسطينيني خمتلفني عن بقية الثقافة اإلسرائي
األمر الذي أدى إىل ازدواجية اهلوية والسلوك السياسي واليت ال تعترب شكالً من أشكال األزمة . الشعب الفلسطيين

يعيشون واقعاً معقداً ومركباً من صراع  1948لسطينيو وبذلك أصبح ف 31.النفسية، بل تتعداه لتغدو صدعاً يف الواقع
  32 .الوالء وازدواجيته، الوالء واالنتماء إىل األمة العربية وطلب األمان يف إسرائيل

 
يف تلك الفترة بدأت اهلوية القومية والتوجه السياسي عند الفلسطينيني يف إسرائيل بالتبلور وبدأ الفلسطينيون باستيعاب 

مقابل ذلك . املركب املركزي يف هويتهم القومية" الفلسطينية"وليس " العروبة"قلية يف الدولة، وكانت حقيقة كوم أ
ذلك فقد كان العامل  ىلإ إضافةًت سلطة تقليدية يف مميزاا، بقي فلسطينيو الضفة الغربية جمموعة متشاة يف مبناها حت

وبذلك حافظ الفلسطينيون  .سات اجتماعية وقيادة دينية وثقافيةوبقوا جمتمعاً كامالً مع مؤس. العريب مفتوحاً أمامهم
يف الضفة على األمناط االجتماعية والثقافية واللغوية التقليدية مما أدى إىل عدم التغيري يف تقاليدهم وعادام وطابعهم 

  1948.33العريب اخلالص كما حدث مع فلسطينيي 
 

إن اجلنسية اإلسرائيلية عند سكان برطعة الغربية هي اليت فرقت بينهم ووفق املبحوثني على جانيب احلدود يف برطعة ف
وقد أشار املشتركون يف البحث من برطعة الغربية أم إسرائيليون يف . باعتبارها متنح حامليها حقوقاً وامتيازات كثرية

مقابل . ذلك قيمة حبد ذااهويتهم، ولكوم مواطنني إسرائيليني فهم مستعدون لالنصياع لقوانني الدولة ويرون يف 
إسرائيليني وليسوا مستعدين لالنصياع لقوانني ث من سكان برطعة الشرقية أنفسهم ذلك ال يرى املشتركون يف البح

ويعرفون أنفسهم مبصطلحات فلسطينية فقط ويرون يف منظمة التحرير . الدولة وال يعتقدون أن من واجبهم ذلك
   34.الفلسطينية ممثلهم الوحيد

 
م، برزت الفوارق يف اهلوية اجلماعية للسكان 1996فق البحث الذي أجراه الباحثان سفيان كبها وحممد أمارة عام وو

يف شطري القرية، ففي برطعة الشرقية كانت اهلوية اإلسالمية هي األهم، تليها اهلوية الفلسطينية، مث القروية، فالعائلية، 
أما يف برطعة الغربية فقد بقيت اهلوية . سرائيلية اختياراً ممكناً بالنسبة هلموأخرياً احمللية، يف حني مل تكن اهلوية اإل

  . اإلسالمية هي األهم تليها اهلوية العربية فالفلسطينية، مث العائلية، وأخرياً اهلوية اإلسرائيلية والقروية كاختيار أخري

                                                        
 .10: املصدر السابق، ص 30
 .36: بشارة، مصدر سبق ذكره، ص 31
 .47: املصدر السابق، ص 32
 .11- 10: توتري، مصدر سبق ذكره، ص ص 33
 .20: املصدر السابق، ص 34
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افقه الفصل اجلغرايف واالقتصادي م، الذي ر1949وسبب هذا االختالف مرده التقسيم السياسي للقرية عام 
واالجتماعي والسياسي، حيث مت ضم برطعة الغربية للحكم العسكري اإلسرائيلي، وبرطعة الشرقية للملكة األردنية 
اهلامشية؛ لذا يالحظ تأثري العوامل السياسية يف بلورة اهلوية الذاتية واجلماعية ألبناء البلد الواحد والعائلة الواحدة، 

الفلسطينية مثالً كانت بالنسبة ألهايل برطعة الغربية هوية رمزية ولكنها ألهايل برطعة الشرقية هوية سياسية فاهلوية 
    35.ووطنية

 
تعد العوملة من أخطر التحديات اليت تواجهها التربية، فالعوملة وما حتمله من ديد كبري لكل اتمعات وما  :املواطنة

قافية واجتماعية وأيديولوجية تعمل على تذويب احلدود الثقافية مما يسمح بتسلل يصاحبها من تداعيات اقتصادية وث
األفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد، واليت بدورها تعمل على تالشي اخلصوصية يف اتمعات مما يؤدي إىل غياب 

املواطنة اليت تعين تأدية . واطنة والوالءأثر املكان والتاريخ يف ظل عوملة التربية، وهلذا تأثريه وخطورته على مقومات امل
  .الواجبات وااللتزامات، وجين مثارها حبقوق ورفاه وصحة وتعليم وطرق وجماري وبيئة نظيفة وأمن وقضاء

 
وحىت تكون املواطنة مبنية على وعي البد أن تتم بتربية مقصودة تشرف عليها الدولة، يتم من خالهلا تعريف الطالب 

مفهوم الوطن، واحلكومة، والنظام السياسي، واتمع، : من مفاهيم املواطنة وخصائصها، مثل املواطن بالعديد
والشورى، واملشاركة السياسية وأمهيتها، واملسؤولية االجتماعية وصورها، والقانون، والدستور، واحلقوق والواجبات، 

  36 .وغريها من مفاهيم املواطنة وأسسها
 

يت تشكل املواطنة وتنميها عند الفرد، ومنها األسرة، واملؤسسات الدينية، والرفاق، وهناك العديد من املؤسسات ال
وجمموعة العمل، واملدرسة اليت تنفرد عن غريها باملسؤولية الكبرية يف تنمية املواطنة، وتشكيل شخصية املواطن 

وتنجز املدارس تلك املسؤولية من خالل والتزاماته، ويف تزويده باملعرفة واملهارات الالزمة من أجل املواطنة الصاحلة، 
  37.املناهج الدراسية اليت تبدأ يف مراحل العمر الصغرى، وتستمر حىت بقية املراحل العمرية

 
واملواطنة يف اللغة العربية منسوبة إىل الوطن، وهو املرتل الذي يقيم فيه اإلنسان، واجلمع أوطان، ويقال وطن باملكان 

ويف اللغة  38 .اختذه وطناً، وأوطن فالن أرض كذا أي اختذها حمال ومسكناً يقيم فيه وأوطن به أي أقام، وأوطنه
ويقصد به غرس السلوك االجتماعي املرغوب حسب قيم ) Citizenship(االجنليزية تأيت املواطنة ترمجة ملصطلح 

ملية املواطنة بأا اصطالح يشري وتعرف املوسوعة العربية العا Good Citizen. 39اتمع، من أجل إجياد املواطن الصاحل 
إىل االنتماء إىل أمة أو وطن، ويعرفها قاموس علم االجتماع بأا مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بني فرد طبيعي 

                                                        
 .118: ص. 1996. مركز دراسات السالم: جيفعات حبيبة. }باللغة العربية{. هوية مقسومة. حممد أمارة وسفيان كبها 35
36 azefalharf.com/vb/showthread.php?t=3557 دور املناهج الدراسية يف حتقيق أهداف تربية املواطنة.  
  .املصدر السابق 37
  .451: ص. 1997. دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت. الد الثالث عشر. 6ط. لسان العرب. ل مجال الدين ابن منظورأيب الفض 38
39 azefalharf.com/vb/showthread.php?t=3557 دور املناهج الدراسية يف حتقيق أهداف تربية املواطنة.  
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تعبري قومي يعين حب الفرد وإخالصه لوطنه الذي : "بأا الوطنية املوسوعة العربية العاملية وتعرف. وجمتمع سياسي
ويوحي هذا املصطلح . إىل األرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاين يف خدمة الوطن يشمل االنتماء

الشعور اجلمعي الذي يربط بني أبناء اجلماعة وميأل قلوم حبب " :وتعرف الوطنية أيضاً بأا 40".بالتوحد مع األمة
 41".ئهما، واالستعداد للموت دفاعاً عنهماالوطن واجلماعة، واالستعداد لبذل أقصى اجلهد يف سبيل بنا

  
اخلطة املرسومة، : واملنهاج). لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً: (املنهاج هو الطريق الواضح؛ ويف الترتيل :املنهاج

ليت تكسبها املدرسة واملنهج مبفهومه القدمي هو جمموع املعلومات ا 42 .منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم وحنومها: ومنه
وتتضمن هذه املعلومات جمموعة متنوعة من األفكار واحلقائق واملفاهيم والقوانني . لتالميذها دف إعدادهم للحياة

والنظريات يف جماالت املعرفة املختلفة وتقدم هذه املعلومات من خالل املواد الدراسية؛ إذ خيصص كتاب مدرسي لكل 
جمموعة اخلربات املربية اليت يؤها املدرسة للتالميذ داخلها وخارجها بقصد : هوأما مفهومه احلديث ف 43.مادة

فيما  44.مساعدم على النمو الشامل، وحبيث يؤدي ذلك إىل تعديل السلوك والعمل على حتقيق األهداف التربوية
يأ للمتعلم واليت تستهدف  يراه فوزي طه إبراهيم ورجب الكلزة أن املنهج مبفهومه احلديث هو جمموعة اخلربات اليت

يعرف فيما  45 .مساعدته على النمو الشامل املتكامل لكي يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين
ريتشارد برينغ املنهاج أنه الطريقة املخصصة ملساعدة األطفال على التعلم؛ فهو حيدد نوعية املهارات واملعارف 

ويف املقابل يغيب املنهاج ويقصي ما ال يراد من  46. املوضوعات الدراسية املختلفةوالتصورات اليت ينبغي تعلمها يف
 .الطفل تعلّمه أو معرفته

  
  مراجعة األدبيات  1.9

معظم هذه الدراسات مل تعاجل ارتباط املناهج  لكن املناهج الدراسية، واهلوية الوطنية، الدراسات من العديد تناولت
ية من جهة، ومقارنتها مبا يتعلمه فلسطينيو الداخل وارتباطه باهلوية الفلسطينية من جهة الفلسطينية باهلوية الوطن

 تناول بعض إىل إضافةً ارتباط املنهاج باالستعمار أو بالسلطة وفرض أجندات أجنبية، زاوية من أخرى، وإمنا عاجلته
االستعمار وسيطرة ثقافة األغلبية، لتعمل على  زوايا منطية تشري وتبني هيمنة أيديولوجية من املناهج واهلوية الدراسات

ميش وإقصاء األقلية ونفي اآلخر، بفرض منهاج يفتقر إىل املضمون الثقايف، دف جتهيل السكان األصليني وغسل 
 .الدراسي احلقل هذا جوانب لبعض مغايرة إضاءات قدمت أخرى دراسات أن بيد أدمغتهم، وفساد أفكارهم،

  

                                                        
  .املصدر السابق 40
41 www.albyan.com  
 .997: ص. 1972. د ن: القاهرة. 2ط. املعجم الوسيط. وآخرون إبراهيم أنيس 42
 .9: ص. 2010. دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع: ن. م. د. املنهج الدراسي. عواطف حسان عبد احلميد 43
 .10: املصدر السابق، ص 44
 .11: املصدر السابق، ص 45
 .36: ص. 2001. مركز القطان للبحث والتطوير التربوي: فلسطني. 1ط. ترمجات يف الفضاء التربوي. عبد الرحيم الشيخ 46

http://www.albyan.com
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متعلق الثاين  م الذي يتعلق باملناهج الفلسطينية، والقسمقسال: قسامثالثة أتقسيم الدراسات إىل  وقد اعتمد الباحث
ويتناول القسم األخري . باملناهج اإلسرائيلية، واليت فرضتها وزارة املعارف اإلسرائيلية ليدرسها فلسطينيو الداخل

اسات كل قسم من هذه األقسام زمنياً من األحدث إىل وسيتم سرد در. الدراسات املرتبطة باهلوية الوطنية الفلسطينية
  .األقدم

 
  الدراسات املرتبطة باملنهاج الفلسطيين: أوالً

على جمموعة من الدراسات اليت تطرح إشكاليات  47"اإلصالح التربوي يف الشرق األوسط"وقد اشتمل كتاب 
تقييم "ضمن هذه الدراسات دراسة مسرية عليان وكان من . السياسات املتعلقة بالكتب املدرسية يف دول عربية خمتلفة

، ركزت الباحثة على "على طريق بناء هوية وطنية مقابل جودة التعليم: مناهج وكتب التاريخ املدرسية يف فلسطني
يف مناطق السلطة الفلسطينية من ) 12-11(والثانوية ) 10-7(دراسة كتب التاريخ املدرسية للصفوف األساسية 

هل استطاعت كتب التاريخ املدرسية يف مناطق السلطة الفلسطينية أن تطور هوية : ن السؤال اآليتخالل اإلجابة ع
  وطنية فلسطينية وأن حتافظ يف الوقت ذاته على جودة التعليم؟

 
لقد استطاعت الباحثة عليان من خالل مقاربة حتليلية ملضامني الكتب املدرسية يف مادة التاريخ أن تدرس صورة 

عن نفسه وعن اآلخر وأن تكشف مضامني اهلوية الفلسطينية ودالالا بالكشف عن تاريخ الفلسطينيني  الفلسطيين
معتمدة ملزيد إضاءة حتليالا على جمموع الوثائق الصادرة عن وزارة التربية . وقضيتهم وصراعهم ضد الصهيونية

. على إعداد مناهج التاريخ يف الوزارة نفسهاوالتعليم الفلسطينية وعلى مقابالت مع أصحاب القرار وطاقم اإلشراف 
  .كما نبهت الباحثة إىل بعض النقائض يف الكتب املدرسية الفلسطينية ملادة التاريخ وطرق تدريسها

 
ووفق الباحثة فإن هذه الدراسة تدل على أن وزارة التربية والتعليم قد جنحت يف العمل على تقدمي مضامني للطالب 

لذات وتصور اآلخر يف كتب التاريخ، فمن خالل هذه املضامني يستطيع الطالب بلورة وتطوير الفلسطيين عن تصور ا
وتبني الدراسة أنه مت تناول القضية الفلسطينية من منظور فلسطيين واضح ومميز، وعكست . هويته الوطنية والقومية

الفلسطينية، وأظهرت بأن الصراع اإلسرائيلي من وجهة النظر - صورة اآلخر يف الكتب، وركزت على الصراع العريب
هو ضد الفكر الصهيوين وليس ضد اليهودية كديانة، وكشفت الدراسة أيضاً أن كتب التاريخ املدرسية حاولت تقدمي 
مضامني علمية ذات جودة عالية للطالب الفلسطيين، ولكن هذه املضامني تناسب يف أغلب الفصول خنبة الطالب 

املستوى التحصيلي والعلمي العايل، وأا متركز عملية التعليم عند املعلم وليس عند األقوياء يف احلفظ والتذكر و
  . الطالب

 

                                                        
 .2010 .دار الشروق للنشر والتوزيع: رام اهللا. 1ط. الذات واآلخر يف املناهج املدرسية.. اإلصالح التربوي يف الشرق األوسط . مسرية عليان 47
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بشكل أساسي إىل تقدمي قراءات نقدية يف مناهج العلوم  48"إشكاالت اهلوية واملواطنة: املنهاج الفلسطيين"وهدف 
وتركزت . ناهج يف وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةاالجتماعية والتربية الوطنية واللغات واألديان اليت أجنزها مركز امل

لفلسطينيتني يف إطار التربية على ثقافة بلورة مفهومي احلبكة التارخيية ل حماوره حول املناهج الفلسطينية ودورها يف
ستعمارية املواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل تأثر أطراف املؤسسة التربوية الفلسطينية كافة باحلالة اال

وبين املؤمتر على أربعة حماور، فتناول احملور األول السياسات التربوية املقارنة، الذي اشتمل على مداخالت . اإلسرائيلية
فكرية مفتاحية تناولت دور املناهج الوطنية يف اإلسهام حبالة وعي مجاعية حول مفهومي اهلوية واملواطنة ضمن شرط 

خالت هذا احملور على مفاهيم التربية والسلطة، وسياسات التأديب واإلكراه، ومت التركيز يف مدا. استعماري
امتثال يف سياقات حضارية خمتلفة، مركزاً على خصوصية احلالة الفلسطينية يف املناهج -وممارسات املقاومة والال

  .وقراءات متباينة هلا
 

الت تقييمية للمناهج الفلسطينية يف مباحث السياسات والفحوى، مداخ-املنهاج الفلسطيين: احملور الثاينوتضمن 
، والتربية الوطنية واألديان، واللغات، ومقاربة )التاريخ واجلغرافيا والتربية املدنية والقضايا املعاصرة(العلوم االجتماعية 

  .ريةمضموا إىل الرؤيا الفلسطينية فيما يتعلق باهلوية واملواطنة مقارنة بتجارب عاملية مرت حباالت استعما
مبادرات تطبيقية، جتارب تطبيقية يف تصميم مواد تعليمية ومناهج رديفة من قبل -املنهاج الرديف: وقدم احملور الثالث

تربويني أفراد، أو مؤسسات أهلية تم بالشأن التربوي، وذلك بغرض نقاشها، ومقارنتها باملناهج الرمسية، وإمكانيات 
  .املنهاج الرمسي وإدخاله إىل فضاء التنوع تعميمها أو تعميم آليات إنتاجها لردف

 
التربية واحلداثة، مداخالت تبحث يف تأثر املؤسسة التربوية مبشروع احلداثة املمركزة أوروبياً، : وتضمن احملور األخري

 تنتهجها وما كان له أثر يف بلورة بيئات اجتماعية وسياسية حتكمها ثنائية الكره والتسامح تبعاً للسياسات التربوية اليت
وتناولت أيضاً بعض املداخالت تربية املؤسسة ومؤسسة التربية يف املدرسة . الفواعل األقوى يف معادلة السلطة

  .واجلامعة
 

موضوع التربية من  49"التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة.. متكني األجيال الفلسطينية "فيما تناولت دراسة 
ث الثقافة ونقل املعارف واملهارات عرب األجيال، دف متكينها، وذلك من منظوره التنموي الواسع الذي يتضمن توار

وهدف  .خالل التعليم اتمعي بشقيه النظامي وغري النظامي، مع التأكيد على العالقة التفاعلية والتكاملية فيما بينهما
وثقافية يف بعض ااالت  هذه الدراسة فحص مدى استجابة التعليم الفلسطيين إنتاج إنسان ميتلك خربات معرفية

احملددة، مع ضرورة احلفاظ على الوجود الفلسطيين وصموده على أرضه، واليت تتعزز باحلفاظ على اهلوية الثقافية 
وكذلك هدفت الدراسة إلخضاع جتربة التعليم . واملسامهة يف إنتاج املعرفة عوضاً عن االستمرار باستهالكها

                                                        
 .2008 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. إشكاالت اهلوية واملواطنة: املنهاج الفلسطيين. الشيخ عبد الرحيم 48
 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا. التعليم والتعلم حتت ظروف قاهرة.. متكني األجيال الفلسطينية . تفيدة جرباوي وخليل خنلة 49

2008. 
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مدى استجابتها لترسيخ وتعميق اهلوية الوطنية واالنتماء القومي، ومن أجل تطوير الفلسطينية للتحليل من أجل فحص 
  .الفكر التحليلي والناقد، وإنتاج املعرفة

 
إىل استكشاف وعي خرباء ومعلمي وطالب اللغة اإلجنليزية، يف السياق  50يف دراستهارجاء الربغوثي وهدفت 

ها عليهم عوملة اللغة اإلجنليزية، وعالقتها بلغتهم األوىل وثقافتهم التربوي الفلسطيين التحديات احلقيقية اليت تفرض
باإلضافة إىل كشفها وبشكل نقدي، عن طبيعة احملتوى الثقايف املوجود يف منهاج اللغة اإلجنليزية،  .الوطنية والقومية

بأن تعليم اللغة اإلجنليزية  جتادل الربغوثي يف دراستها هذه. كما يدركه ويعيه خرباء ومعلمي وطالب اللغة اإلجنليزية
يف السياق التربوي الفلسطيين، مل يبدأ كضرورة وحاجة تربوية فقط، بل كهيمنة لغوية فرضتها ثقافة االستعمار، 

  .وعززا متطلبات العوملة الثقافية واالقتصادية
 

لظاهرة عوملة اللغة اإلجنليزية،  توصلت الربغوثي يف دراستها إىل جمموعة من النتائج، من ضمنها، أن هناك فهماً خمتلطاً
كذلك بينت الدراسة أن هيمنة اللغة اإلجنليزية، يف السياق التربوي . وتأثريها على اللغة والثقافة األوىل للمتعلمني

الفلسطيين، مت تعزيزها من خالل االحتالل املتواصل واملتعاقب لفلسطني، ومن خالل الدور الرمسي للمؤسسة التعليمية 
. نية، باإلضافة إىل مؤسسات حملية أخرى، مثل اجلامعات، واملدارس اخلاصة، واملنظمات غري احلكوميةالفلسطي

. وضحت الدراسة أيضاَ، أثر اهليمنة الثقافية، وعالقتها بارتباط منهاج اللغة اإلجنليزية وية املتعلمني الثقافية والوطنيةو
ن أن اللغة اإلجنليزية وصفها املشاركون باللغة اجلذابة ولغة العلوم من جهة أخرى، بينت نتائج الدراسة بأنه وبالرغم م

املتطورة، إال أن ضعف وجني اللغة والثقافة العربية، فُهمت كنتائج مباشرة هليمنة اللغة اإلجنليزية يف السياق 
ليزية يف السياق التربوي هذه الدراسة عكست بعض األبعاد االجتماعية والثقافية هليمنة وعوملة اللغة اإلجن .الفلسطيين
  .الفلسطيين

 
  الدراسات املرتبطة باملنهاج اإلسرائيلي: ثانياً

حماولة نقدية ومشولية  51"تعليم الفلسطيين يف إسرائيل بني الضبط وثقافة الصمت"يعرض ماجد احلاج يف دراسته 
ذي حتول إىل أقلية قسرية يف دولة لفهم الدور الذي ميثله التعليم الرمسي لدى اتمع الفلسطيين يف إسرائيل، ال

هل يشكل التعليم آلية للتغيري االجتماعي بالنسبة إىل األقلية، : والسؤال املركزي الذي تناولته الدراسة هو. إثنوقراطية
أم أنه على العكس آلية للضبط االجتماعي والسياسي تستخدمها اموعة املهيمنة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال رصد 

تعليم لدى الفلسطينيني على مدى قرن واحد، أي من العهد العثماين إىل العهد اإلسرائيلي مروراً باالنتداب الباحث ال
  . الربيطاين

وكان من نتائج الدراسة التناقضات حول دور التعليم الرمسي، ففي حني نظر إليه الفلسطينيون كمصدر للتنمية 
لية سيطرة اجتماعية، وبالتايل سلب وطنية العرب املقيمني يف االجتماعية والسياسية، استخدمه النظام املهيمن آ

                                                        
 GLOBAL ENGLISH HEGEMONY AND THE QUESTION OF   CULTURE IN THE.رجاء الربغوثي 50

PALESTENIAN EDUCATIONAL CONTEXT. )2008، جامعة بريزيت، رام اهللا، )رسالة ماجستري غري منشورة.    
 .2006يناير /كانون الثاين .مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت .تعليم الفلسطيين يف إسرائيل بني الضبط وثقافة الصمت. ماجد احلاج 51
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فلسطني وإسرائيل الحقاً، وحرمام من أي سيطرة على مضامني نظامهم التعليمي، وبذلك مت تفريغ التعليم الفلسطيين 
عي اجتماعي بديل من مضامينه القومية، بل مت استخدام النظام التعليمي وسيلة لتشريع عقائد اموعة املهيمنة وخلق و

  .ال يتوافق واإلرث الثقايف الوطين للفلسطينيني
 

 بينت ،52"اإلسرائيلية التعليم ومناهج األدب يف العرب" كتاب مجعها الباحثني من لعدد مقاالت عدة خالل ومن
 الرقي إىل دف اأ ويزعمون يدعون من مع املتنافية العريب التعليم جتاه اإلسرائيلية املعارف وزارة سياسة الدراسة هذه

 اإلسرائيلية، املطامع ألسنة تتجاذبه واقع إسرائيل، يف العريب التعليم فواقع بصلة، للتعليم متت ال فهي العريب، بالتعليم
 التعليمية، الساعات عدد يف أم املنهاج، أم املعارف، وزارة سواء العريب، ينشدها ضالة إىل التعليم بتحويل تقضي اليت
  . املادية داملوار يف أم
 

 احلكومة يف املسؤولني ممارسات إىل باإلضافة الفلسطينيني، العرب غياب ظل يف تصاغ العريب التعليم أهداف ولكون
  .واألقليات األصليني للطالب منفر تعليم توفري ذلك عن نتج التربوية؛ وسياسام

 من اهلدف إن" إسرائيل، لدولة التعليمي القانون إىل باالستناد وصهينتها التربوية العملية ويد تأكيد ذلك إىل يضاف
 للدولة والوالء الوطن حمبة وعلى العلم، ومنجزات اليهودية الثقافة أسس على التربوية األسس إرساء هو الرمسي التعليم

  ".اليهودي وللشعب
 

 واملنعزلون اهلمجيون فوناملتخل الفقراء أم العربي األدب فصورهم العربي، األدب يف العريب صورة الدراسة وبينت
 الذي وحقهم أرضهم هي اليت امليعاد أرض على وختلف؛ ظالم يف يعيشون احلضارة، عن واملنقطعون العامل، عن

 ظلم من وخيرجهم املر، الواقع هذا من سيخلصهم الذي املخلص ينتظرون الذين البؤساء هم والعرب منهم، اغتصب
 اإلنسانية باحلركة وتصويرها الصهيونية للحركة الترويج مقابل. وتنويرهم يهودال عدالة إىل واإلجنليز، األتراك وجور

  . والتخلف والتأخر العبودية من املخلص فهي التنويرية،
 

حاول الباحث خالد أبو عصبة الوقوف على حمطات عديدة متعلقة باجلهاز  53،"جهاز التعليم يف إسرائيل"ويف كتابه 
فبني أن التعليم العربي بدأ قبل قيام دولة . أهم جماالت اتمع اإلسرائيلي بعد اال األمينالتربوي والتعليمي، باعتباره 

وقد عاجل الباحث بإسهاب من خالل ستة فصول اخليارات التربوية ومرجعياا وجتلياا، وما واكبها من . إسرائيل
ل يف اجلو التعليمي من خالل شعار إحياء جدل واستقطاب، وما أسفرت عنه من نتائج، فيربز الباحث كيفية التواص

، الوقوف "جهاز التعليم العريب يف إسرائيل"وقد حاول الباحث ومن خالل الفصل املوسوم بـ . وضة اللغة العربية
وحاول رصد وتشخيص . على البيئة السياسية واالجتماعية اليت يعمل يف كنفها جهاز التعليم العريب يف إسرائيل

وقد أكد الباحث أن إسرائيل تعمل على توسيع فجوات الالمساواة بني . ات اليت تعيق تطور هذا اجلهازالعوامل والعقب

                                                        
 .2006نيسان  25 .مركز الدراسات املعاصرة: أم الفحم .العرب يف األدب ومناهج التعليم اإلسرائيلية. سعد إمساعيل أبو 52
 .2006حزيران  .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية: رام اهللا .البنية، املضامني، التيارات، وأساليب العمل.. جهاز التعليم يف إسرائيل . خالد أبو عصبة 53
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املركز والضاحية، وبني األغنياء والفقراء، وبني العرب واليهود من خالل جهاز التعليم والتربية، الذي كان من 
وقد أكد الباحث أن غياب املساواة . لة الواحدةاملفترض أن يقوم على تقليص الفجوات بني أفراد اموعات يف الدو

 يف االستثمار، وعدم املساواة يف التعامل واالهتمام، وكذلك عدم إشراك العرب يف وضع املناهج؛ أدى إىل تدين النتائج 
  .ومستوى التحصيل التعليمي وبالتايل عدم شعور اجلمهور العريب بالرضا، وشعورهم بالغربة إزاء اجلهاز التعليمي

 
وحبسب أبو عصبة فإن املواطنني العرب مل يعترف م كأقلية قومية منذ قيام دولة إسرائيل، بل وضعت السياسة 

مل . التربوية على إضعاف، وكبت وميش اهلوية الفلسطينية لدى الطلبة العرب وتتجاهل خصوصيتهم القومية والدينية
التركيز والتأكيد على اهلوية القومية للطالب الفلسطيين، بل إىل ، يهدف جهاز التعليم العريب املسيطر عليه إسرائيلياً

  . عمل على التركيز على مضامني قومية يهودية، والتنكر للهوية الفلسطينية
 

-1948الصراع العريب اإلسرائيلي يف كتب التاريخ املدرسية اإلسرائيلية "وتناول إيلي بوديه يف دراسته 
يف جهاز التعليم العربي منذ إنشاء ) التربية املدنية أو كتب املوطن(وكتب املدنيات كتب التاريخ املدرسية  54"2000

: وقد ميز بوديه بني ثالثة مراحل يف قضية تقييم جهاز التعليم حيال الصراع. 2000حىت العام  1948إسرائيل عام 
، )انينات القرن العشرينمنتصف مث-1967(، والثانية، مرحلة املراهقة )1967-1920(األوىل، مرحلة الطفولة 
، الذي عقبته تغيريات سياسية عميقة انعكست )2000منذ منتصف الثمانينات حىت العام (واألخرية، مرحلة البلوغ 

مرحلة (وادعى الباحث أن صورة العريب يف املرحلة األخرية . سلباً على مضامني املناهج وأولوياا بشكل كبري
ليه يف املرحلتني األوىل والثانية؛ إذ بدأ التطرق ملوضوعات أكثر سياسية تتناول ليست عدائية، كما كانت ع) النضوج

  .الصراع بنظرة خمتلفة وأكثر واقعية للطالب، وبدأت يف هذه املرحلة تذكر فلسطني وليس العرب
 

تعليم العريب يف وقفة مع التربية وال"وعن تاريخ مسار جهاز التربية والتعليم لدى األقلية العربية مت سرده من خالل 
، هذه الدراسة تعترب توثيقية تارخيية شاهدة على الدور الذي قام به جهاز التعليم العريب بعد قيام دولة  55"إسرائيل

من خالل هذه الدراسة انتقد الباحث السياسة املسيئة للطلبة يف منوهم  .2005حىت العام  1949إسرائيل من عام 
ل ذلك االنتقاد يؤيد هذه السياسة إذا سارت باالجتاه السليم حنو النمو القومي الوطين واالجتماعي والعلمي، مقاب

رغم كل اجلهود اليت بذهلا املربون يف إيصال أكرب عدد ممكن من الطلبة إىل يؤكد الباحث أنه و .لألجيال القادمة
ع أكثر فأكثر؛ وذلك لعدة عوامل مقاعد الدراسة العليا إال أن اهلوة بني جهازي التعليم العريب والعربي آخذة بالتوس

تعد هذه التجربة والشهادة والوثيقة التارخيية  .متعلقة مبكانة املواطنني العرب يف البالد من منظور السلطة املركزية
مدعومة بالنظرية التربوية والفكرية، وقد أبرزت هذه الوثيقة التارخيية الرؤيا الشمولية يف طرح املواضيع التربوية 

                                                        
 .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية: رام اهللا. وليد أبو بكر: ترمجة .2000-1948الصراع العريب اإلسرائيلي يف كتب التاريخ املدرسية . ديهإيلي بو 54

  .2006آب 
  .2006 ..ض.دار األماين للطباعة والنشر م: عرعرة. 1ط .وقفة مع التربية والتعليم العريب يف إسرائيل. وجيه حممد عيسى كبها 55
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لقد تناول الكاتب بشكل موضوعي وموسع، السياسة التربوية والتعليمية يف فترة  .ية اليت مت تداوهلا يف الدراسةوالتعليم
  .56احلكم العسكري الذي فرض على األقلية العربية الفلسطينية منذ قيام دولة إسرائيل وحىت منتصف الستينات

 
إنه توصل إىل أن األقلية العربية تعيش يف صراع ف Arab education in Israel" "57وحسب سامي مرعي يف دراسته

لتشكيل هويتها، فهم عرب يف قوميتهم وإسرائيليون يف مواطنتهم، وقد قام الباحث يف هذه الدراسة بتحديد 
املسوغات النظرية والسياق العام جلهاز التعليم العريب يف إسرائيل من خالل تقدميه خللفية سياسية واجتماعية وثقافية 

العريب واليهودي يف  ية لتشكيل جهاز التعليم العريب، ومن خالل حتليل إحصائي، وضح اهلوة بني جهازي التعليموتارخي
 .حتليله للعالقة بني املدرسة واتمع، مبيناً دور األكثرية يف التأثري على جهاز التعليم ىلإ إضافةًإسرائيل، 

  
كانت موجودة، ومن يصممها؟ وملصلحة من؟ وما الفرق بينها  ويتساءل الباحث عن أهداف جهاز التعليم العريب إذا

وبني جهاز التعليم اليهودي؟ وناقش أيضاً سياسات التعليم العريب، وتوجه إدارته، مستنتجاً أن السياق التربوي هو 
ك قدم امتداد للسياسات الكولونيالية، وبني تأثري األيديولوجيات يف صناعة األهداف والسياسات التربوية، وكذل

 .البدائل للتغيري اإلجيايب جلهاز التعليم العريب
  

وناقش أيضاً املناهج ومضموا، ومضمون جهاز التعليم العريب، واستنتج أن هذه املضامني واملناهج امتداد للفكر 
درسة من األصيل، الذي حيصل عليه الطالب خارج امل –السياسي يف الدولة، وبالتايل تعارضها مع التعليم غري املنهجي 

اتمع، ويعمل على تعميق اهلوية الوطنية والقومية، ليعيش الطالب العريب حالة من الصراع واالنفصال يف مسريته 
التربوية، وبذلك يفقد النص املدرسي صداه ووقعه لدى الطالب، النص الذي يعكس ويشكل ارتداداً لتهويد مناهج 

  .األصيلالتعليم العريب وإفراغها من مضموا العريب 
 

الحظ الباحث التمييز الذي مارسته الدولة بني العرب واليهود، فكان  58"تعليم العرب يف إسرائيل"ويف دراسته 
املشرف على النظام التعليمي العريب شخص يهودي، ونتيجة لذلك فقد حرم العرب من العديد من أنواع التعليم 

وبذلك كان هناك نظامني تعليميني خمتلفني متام . يف مستوى التعليمواخلدمات التعليمية املختلفة مما أدى إىل االخنفاض 
وبعد دراسة حتليلية للكتب اليت تدرس للطلبة العرب يف . االختالف، نظام ألقلية خادمة، ونظام آخر ألكثرية خمدومة

باع سياسة التجهيل الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وهي كتب املطالعة واالجتماعيات والدين، الحظ الباحث ات
  .جتاه األمة العربية واإلسالمية، مقابل تقدمي معلومات مضخمة عن اليهود وإسرائيل والعامل الغريب

 
أما املعلومات القليلة عن األمة العربية واإلسالمية اليت تقدمها الكتب، كانت تركز على إبراز املساوئ والتغاضي عن 

على عكس املعلومات اليت قدمت عن اليهود والغربيني حيث ركزت  .احلسنات، وتفسر احلسنات وكأا مساوئ
                                                        

  .اجلهاز إىل يومنا هذا تعترب فترة احلكم العسكري أساسية يف توجيه سياسة وأيديولوجية جهاز التعليم العريب، حيث أن آثار ومسات تلك الفترة ما زالت فاعلة يف 56
57 Mari', Sami Khalil. (1978). Arab education in Israel. New York: Syracuse University Press. 
 .1973يونيو /حزيران .مركز األحباث.. منظمة التحرير الفلسطينية : بريوت .تعليم العرب يف إسرائيل. بد اهللا سريةصاحل ع 58
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وصورت هذه الكتب الدول املؤيدة إلسرائيل بصورة متقدمة مقابل وصفها . على إبراز احملاسن والتغاضي عن املساوئ
لطالب العريب وبذلك ترمي السياسة التعليمية اإلسرائيلية ذه الصورة إىل إشباع ا. الدول املؤيدة للعرب باملتخلفة

باجتاهات الود واإلعجاب حنو اليهود ودولة إسرائيل، واجتاهات االحتقار وعدم الثقة باألمة العربية والرضا باملقسوم 
وبذلك تنتج جيالً ذليالً خيدم السياسة الصهيونية . وعدم الطموح باملراكز العالية واالجتاه حنو أعمال اخلدمة البسيطة

  .دون إبداء معارضة
 
  الدراسات املرتبطة باهلوية الوطنية الفلسطينية وفلسطينيي الداخل: اًثالث

جمموعة مقاالت ودراسات مت رصد العالقة اجلدلية بني ثالث  59"دراسات يف الثقافة والتراث واهلوية"اشتمل كتاب 
كن تناول أحد هذه ظواهر إنسانية متداخلة ال ميكن الفصل بينها إال حتليلياً ولغرض الدراسة والتنظري، وأنه ال مي

املواضيع دون التطرق إىل املوضوعني اآلخرين، واعتربت هذه املواضيع املختلفة ثالثة نظم جتريدية للواقع اإلنساين 
  .نفسه

 
واعترب الباحث أن الثقافة هي األساس، فالثقافة هي اليت متيز اإلنسان عن بقية الكائنات احلية، وهي يف الوقت نفسه 

مث يأيت التراث . يت حتتوي يف داخلها على كل جوانب وعناصر وجماالت الواقع اإلنساين املعاشاحللقة األوسع ال
كعنصر مالزم للثقافة ينتجها وينتج عنها، وهو ذاك العنصر الذي يعطي للثقافة جتسيداً وفاعلية من جهة، وثباتاً 

التراث ميكن فهم اهلوية، فاهلوية هي وعلى هذا األساس من فهم الثقافة و. واستمرارية عرب الزمن من جهة أخرى
من خالل انتمائه إىل الوحدات املختلفة اليت تكون املبىن االجتماعي ) وتعريف اآلخرين له(تعريف اإلنسان لذاته 

للمجتمع الذي هو عضو فيه، يف حني أن الثقافة هي اليت حتدد املبىن االجتماعي مبختلف وحداته ومستوياته، وهي اليت 
أما التراث فهو جممل الرموز اليت . األفراد يف شبكة العالقات االجتماعية اليت تكون نظامه االجتماعي حتدد مواقع

وذا املعىن . اهلوية ومتثلها وجتسدها وتعرب عنها، وهذه الرموز تستمد معانيها وشحناا العاطفية من الثقافة" حتمل"
د من الثقافة أشكاله ومعانيه، فتستمد اهلوية منه حدودها فإن التراث يتوسط ما بني الثقافة واهلوية، فهو يستم

  .ومضامينها
  

أهم قضايا اتمع العريب الفلسطيين؛ ليس باعتبارها  60"سياقات وحتديات.. اللغة العربية يف إسرائيل "تناول مؤلف 
باحث اللغة العربية يف وقد تناول ال . لغته األم فحسب، بل كوا أحد أهم املركبات يف هويته القومية والثقافية

إسرائيل من باب علم اللغة االجتماعي، ساعياً إىل إلقاء الضوء مبنهجية ومشولية على الواقع اللغوي لدى األقلية العربية، 
وصوالً إىل سياسات لغوية حتفظ وتعزز وتطور اللغة العربية يف ظل التحديات الداخلية، ويف ظل اإلسقاطات الثقافية 

  .للعوملة

                                                        
 .2011 .مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية: رام اهللا .دراسات يف الثقافة والتراث واهلوية. شريف كناعنة 59
 .2010 .املركز العريب للحقوق والدراسات-دراسات: الناصرة .سياقات وحتديات..  اللغة العربية يف إسرائيل. حممد أمارة 60
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اإلسرائيلي - هذه الدراسة لتلقي الضوء على واقع اللغة والعربية وحتدياا يف إسرائيل يف ظل الصراع العريبجاءت 
الفلسطيين يف البالد، من ناحية اهلوية  -وفحص وضعية اللغة العربية بعد قيام إسرائيل لسرب عالقتها بالوجود العريب

وقد ألقى الباحث الضوء  .ئيل تواجه حتديات كبرية وعراقيل مجةفاللغة العربية يف إسرا. الفردية واهلوية اجلماعية
مبنهجية على جوانب خمتلفة هلذه الظاهرة، للوصول إىل سياسة لغوية أكثر وعيا وقابلة للتطبيق، وذلك من أجل احلفاظ 

من تأثري اللغة العربية  أو رمبا. لغة أم ولغة اهلوية والثقافة، ولغة احلفاظ على اجلماعة من االنصهاروا على العربية ك
حبث هذه الدراسة ماهية العالقة بني اللغة واهلوية يف  ىلإ إضافةً .املهيمنة على كثري من جماالت حياة األقلية الفلسطينية

فقد شكلت مسامهة جدية إلعادة اللغة العربية إىل مكانتها وتعزيز هوية أبنائها يف ظل حتديات . حاالت صراعية
  .الثقافية يف زمن العوملة الصراع والتحديات

  
كيف : مت اإلجابة عن السؤال اآليت 61"اهلوية الفلسطينية إىل أين؟"ومن خالل جمموعة حبوث حول اهلوية الفلسطينية 

هم على أرضهم؟ ومن خالل تلك البحوث مت رصد كل ئيتمكن الفلسطينيون من محاية هويتهم وتارخيهم وبقا
  . و تشكل ديداً للهوية الفلسطينيةاملخططات اليت من شأا أن تؤثر أ

  
، ويتعرض 1948أوضاع عرب فلسطني احملتلة عام  62"رؤية من الداخل.. العرب يف إسرائيل "يعاجل مؤلَّف و

الكاتب للعالقة بني اهلوية واملواطنة، فيطرح مشروعاً سياسياً ذا جوانب ثقافية واجتماعية ونفسية واقتصادية حلل 
يتلخص يف مطلب املساواة الكاملة، واعتبار الفلسطينيني متمتعني حبقوق  1948ني احملتلة عام معاناة العرب يف فلسط

وحيلل وينتقد الباحث سياسة التمييز اإلسرائيلي، من حيث اخللفية واآلثار االقتصادية، ويدرس إشكالية  .قومية مجاعية
لبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية واحلقوقية، موضوعية نامجة عن ا" أسرلة"متحدثاً عن عملية " الدولة اليهودية"

ثقافية تؤدي إىل تشويه الثقافة العربية، كما يتجلى يف حتويل االندماج إىل مطلب، " أسرلة"وأن هذه العملية تولد 
  .وذلك على هامش دولة تعرف نفسها كدولة يهودية، وال تقبل بدولة مواطنة اندماجية

  
، إىل فحص 63"التوجهات السياسية يف قرية مقسومة"دراستها امليدانية املعنونة بـ  فيما هدفت ماري توتري يف

العالقة اليت تطورت بني جمموعيت السكان على جهيت اخلط األخضر يف قرية برطعة املقسومة، والتوجه السياسي 
ئ بتقارير كالمية عن هوية باإلضافة إىل ذلك هدفت الدراسة إىل تزويد القار. الثقايف لكل واحدة منهما-واالجتماعي

وقد استنتجت الباحثة حمافظة فلسطينيي برطعة  .وواقع الفلسطينيني يف إسرائيل مقابل الفلسطينيني يف املناطق احملتلة
اللغوية التقليدية، وكذلك حمافظتهم على طابعهم العريب اخلالص، وكون  –الثقافية  –الشرقية على األمناط االجتماعية 

مقابل ذلك كان من نتائج . أكثر تطوراً؛ بسبب قرم من العامل العريب، وسياسة األردن الدمج الثقايفوعيهم القومي 
عزل فلسطينيي الداخل عن العامل العريب وعن أشقائهم يف الضفة الغربية أن تأثروا بنمط حياة اتمع اليهودي بفعل 

ة واللغة العربية، وكانوا يرون أنفسهم عصريني ومنفتحني االحتكاك م وليس دجمهم؛ وبذلك تبنوا الثقافة اإلسرائيلي
                                                        

 .2009 .مركز دراسات التراث واتمع الفلسطيين، مجعية إنعاش األسرة: البرية .اهلوية الفلسطينية إىل أين؟. شريف كناعنة 61
 .2008 .ات الوحدة العربيةمركز دراس: بريوت .رؤية من الداخل.. العرب يف إسرائيل . عزمي بشارة 62
 .1999 .مركز اجلليل لألحباث: حيفا .برطعة الشرقية/حال برطعة الغربية.. التوجهات السياسية يف قرية مقسومة . ماري توتري 63
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أكثر، وهذه التجزئة السياسية أدت إىل تغيريات مؤسساتية واقتصادية وسكانية واجتماعية لكال اجلانبني، فأصبحا 
عاملينن منفصلي.  

  
، وحتول االشتياق يف 1967حرب ؛ نتيجة وتشري الباحثة يف دراستها إىل جتدد العالقات مع األقارب بني شقي القرية

سنوات الفصل إىل عداوة وغربة ورفض كل شق اآلخر؛ بسبب الفوارق الثقافية الكبرية اليت تعززت بفعل الفروق 
  .السياسية واإلدارية، وازدياد الوعي الوطين يف الشق الشرقي، مقابل تعزيز األسرلة يف الشق الغريب
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 برطعة القرية املشطورة: الفصل الثاين
  

م، مع تركيز خاص 1840ا يف العام يتناول هذا الفصل تقدمياً عاماً للسياق التارخيي والتربوي لقرية برطعة منذ نشأ
لى أهم املآسي اليت على احملطات الرئيسة اليت أسهمت يف تقسيم القرية، ومنح شطرها لليهود هبة، ومن مث الوقوف ع

الذي عزل شطري القرية عن بقية العنصري صل  التحدث عن جدار الفىلإإضافة أذاقت شطريها املر جراء التقسيم، 
 .ية، بل وجعل قسمها الشرقي أشبه بسجن أو معزل أو حىت جيتومدن وقرى الضفة الغرب

  
 املوقع واحلدود  2.1

قرية فلسطينية تقع إىل الشمال الغريب من مدينة جنني، وهي قرية تعد من قرى املثلث، وتبعد عن البحر هي   برطعة
منها، أما عن مدينة جنني فتبعد كيلو متراً  6وتقع للشمال من يعبد وعلى مسرية . املتوسط مخسة عشر كيلو متراً

حيدها من اجلهة اجلنوبية بلدة قفني وظهر العبد، ومن اجلهة الشمالية قرييت عارة وعرعرة، ومن اجلهة . ثالثني كيلو متراً
الذي  65وتبعد القرية سفراً يف السيارة عن شارع  64.الشرقية بلدة يعبد وزبدة، ومن اجلهة الغربية قرية أم القطف

  65 .الشوارع ازدحاماً يف إسرائيل، أقل من مخس دقائق يعد أكثر
  

نشأت القرية فوق رقعة منبسطة من أراضي سهل مرج ابن عامر اجلنوبية الغربية ااورة ألراضي السهل الساحلي، 
 ومير وادي املاء بوسط القرية، وتوجد عني برطعة الغزيرة يف وادي املاء،. م عن مستوى سطح البحر200وترتفع حنو 

وهذا املوقع أعطى القرية أمهية إستراتيجية، فهي تقع على منخفض واسع حتيط ذا املنخفض  66شرقي البلدة،
  67.السالسل اجلبلية والوديان

  
  اهلجرة من يعبد إىل برطعة  2.2

بدأت هجرة الكبها من بلدة يعبد إىل الشمال الغريب من أراضي اخلطاف وتوغلت فيها، حىت استطاعت أن جتد هلا 
وباعتبار بلدة يعبد ال يوجد فيها ينابيع مائية، وتعتمد على اآلبار  68 .مستقراً ثابتاً، حيث املاء والكأل واحلياة اهلادئة

وكثرياً ما تنفذ هذه اآلبار من املياه قبل قدوم فصل الشتاء فيضطر . اليت حتفر يف األرض وجتمع ا مياه األمطار الشتوية
  69.حبثاً عن املاء من أجل سقي مواشيهم الكثري من الناس إىل التنقل

                                                        
. 1ج. بالدنا فلسطني. وانظر أيضاً مصطفى مراد الدباغ. 237: دار أسامة، ص: عمان. 1ط. 1ج. موسوعة املدن والقرى الفلسطينية. آمنة أبو حجرانظر  64
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وعائلة الكبها من العائالت العريقة اليت سكنت يف بلدة يعبد ومتلك الكثري من املواشي اليت هي مصدر رزقهم، 
فاضطروا للبحث عن املاء لسقي مواشيهم، حيث وصل احلاج إبراهيم املدجل وأخوه حممد املدجل مع مواشيهما إىل 

  70فأخذت مواشيهما ترعى يف جبل اخلطاف وترد بعيداً إىل عيون األساور. يوم وسكنا فيهاموقع خربة برطعة ال
     71.غرباً، وتعود ثانية لتنام يف خربة برطعة

  
كانت األراضي اليت حتيط عني األساور قد متلكها الكبها من دار عبد اهلادي، مقابل مساعدم يف حرب الصفوف 

وبذلك أصبحت عني األساور . م1858عركة الفاصلة يف حروم مشال جنني عام ضد دار جرار، وآل طوقان بعد امل
  72.ملكاً هلم يسرحون وميرحون هم وحالهلم فيها، ويعودون يف الشتاء للسكن يف مغر وكهوف يف موقع برطعة اليوم

 على دفع م؛ حني أجرب احلكم التركي الفالحني1866بقيت هذه األراضي وعني األساور ملكاً للكبها حىت سنة 
الضرائب عن األراضي، وبذلك اضطر أكثر الفالحني إىل تسجيل أراضيهم على أمساء عائالت غنية، وهلا مكانة 

أفراد عشرية الكبها سجلوا قسماً من أراضيهم يف . مرموقة يف البالط التركي، حىت ال يتحملوا مسؤولية دفع الضرائب
زال قسم من أراضي وادي عارة ملكاً ألفراد من عشرية الكبها، منطقة وادي عارة على اسم دار عبد اهلادي وما 

  73.ويقطن قسم منهم فيها حىت اآلن
  

ومبرور الزمن اكتشف األخوان إبراهيم وحممد مدجل الدرباس النبعة صدفة عن طريق احليوانات الربية اليت كانت متأل 
للنبعة، فأحرق كل العليق الكثيف املنتشر يف املنطقة يف ذلك الوقت، فوجد آثار طني على العليق الكثيف املغطي 

يف مكاا احلايل يف منتصف القرن التاسع عشر، وبعد ذلك سكنوا يف املغارة احملاذية للنبعة،  ةاملنطقة فوجدت النبع
  74 .وبنوا بيوتاً صغرية بالقرب منها

  
ا آثار املاء والعشب األخضر؛ وهناك رواية أخرى حول اكتشاف النبع عن طريق إحدى املواشي اليت وجد على فمه

فبدأ صاحباها األخوان إبراهيم وحممد مدجل درباس البحث عن املاء حىت وجدا النبعة حتت شجريات الغار والعليق يف 
منتصف الوادي من اجلهة الشمالية الشرقية، وهلذا مسيت القرية برأس العني نسبة إىل عني املاء اليت وجدت فيها، 

واشي بتنظيفها وإحاطتها باحلجارة وسقوا مواشيهم منها بعد أن كانوا يقطعون مسافات كبرية وبعدها قام أصحاب امل
   75.لسقي مواسيهم

  
وجرى املاء إىل حوض مكشوف، وأخذ األهل املاء من احلوض، وسقوا مواشيهم .. وبنوا حول النبع جداراً وفوهة 

 وسط القرية، وصبت يف بركة، بنوها خصيصاً جلمع وبعد مدة، جروا املاء عن طريق قناة من مصدر النبع حىت. منه
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وبذلك أصبحت احلارة الشمالية تسمى وادي املية، واحلارة اجلنوبية تسمى احلنانة،  76".احلناين"املياه دعيت باسم 
وبقي األمر كذلك حىت دخول اإلجنليز إىل فلسطني فسميت برطعة نسبة إىل مقام الربطعاوي ودونت يف سجالت 

  77.الدولة
  

وأخذ األهل يف واد املي، كما مسوا التجمع السكين يف البداية، ومن مث احلناين بعد بناء الربكة وسط القرية خلدمة 
اجلميع، أخذوا يعمرون األرض ويزرعوها بأشجار احلمضيات، وخاصة الترنج والزيتون واللوزيات والكرمة وأشجار 

ين والسمسم، بعد أن قسموا األرض فيما بينهم، كل حسب وزرعوا أيضاً احلنطة والقطا. الفاكهة على اختالفها
واستعمل أهايل برطعة املاء لغايات متعددة، منها ري البساتني املوجودة حتت القناة يف سفح اجلبل، . مسامهته يف الشراء

وذا 78.وري املواشي والشرب، وزرع املنحدرات بأشجار الربتقال والترنج واألشجار األخرى واخلضروات
م؛ وذلك عندما بدأت هجرة عائلة الكبها من بلدة يعبد إىل 1840جدت القرية تارخيياً يف مكاا احلايل منذ سنة توا

  79.الشمال الغريب، حىت استقرت العائلة؛ حيث املاء والكأل واألمان للمواشي واحلياة اهلادئة
  

  وصف الراف معنديل كوهني قرية برطعة  2.3
ديل كوهني لشراء مثر الترنج من بستان برطعة، الستعماله يف املواسم الدينية يف عيد م زار الراف معن1878ويف سنة 

وأتى : وقد وصف الراف معنديل كوهني الذي زار برطعة هو ومخسة من أصحابه من القدس رحلته قائالً 80.العرش
عاليم التوراة، واملشروط فيها موعد عيد العرش عند اليهود، ومبا أن اليهود يستعملون يف هذا العيد مثر الترنج حسب ت

واستأجرنا خيالً وخرجنا من القدس قاصدين يافا لكننا مل جند مثر . دون تركيبأن يكون مثراً من شجر ترنج أصلي 
الترنج األصلي فيها، فتوجهنا حنو كفر سابا فقلنسوة ومل جند ضالتنا، فاجتهنا مشاالً حىت وصلنا برطعة؛ إذ علمنا أن يف 

ترجناً أصلياً دون تركيب، ويف طريقنا إىل برطعة الحظنا أرضاً بوراً وحجارة سوداء وكأن الشمس قد هذا البستان 
ومن . ألقت أشعتها عليها واسودت من شدة احلرارة، وأشجاراً عالية خضراء ملتفة ومتشابكة مع بعضها البعض

وكدنا ال نرى الشمس من . يب اخليولالصعب السري يف املمر الضيق بني األشجار دون عرقلة أغصان األشجار لراك
وما كادت قوانا تغور وتتعب من . خالل سرينا، وقد حجبت هذه األشجار أشعة الشمس من الوصول إلينا لكثافتها

واستبشرنا  .السري املضين يف هذا الطريق حىت مسعنا فجأة خرير املياه يرتل من عل، ويسري كاألفعى يف قاع الوادي
وفجأة رأينا أنفسنا أمام بستان برطعة، ومل نشك للحظة أن ضالتنا املنشودة . الت تترنح من التعبخرياً، وخيولنا ما ز

واستقبلنا أصحاب البساتني بالتأهيل . قد وجدناها، وأن شجر الترنج واملوجود يف البستان مل تصله يد مركب
قرية رأوا يف جتمع اخليالة اخلمسة شيئاً مثرياً إال أن أبناء ال. والتسهيل والترحيب والتحيات، كما هي عادة أبناء الشرق

للتساؤل، إال أننا استطعنا إقناعهم أن نيتنا شراء مثر الترنج من بساتينهم، لكن نظرات أصحاب البستان يف هذا املكان 
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عرفهم، البعيد عن الناس واألماكن املأهولة نظرام مؤثرة جداً، وتلقي هذه النظرات اخلوف والرعب يف قلوب من ال ي
وبعد نزولنا عن اخليل لنحل ضيوفاً جتاراً عليهم، طلب الراف معنديل  .وكأم ذئاب مفترسة يف جبال وعرة املسالك

من أحدهم أن حيضر له ماء من رأس العني ليشرب هو واخليالة اخلمسة، وما كان منه إال أن أحضر املاء البارد الصايف 
لسنا حتت شجرة ظليلة ومعمرة من البطم، ملتفة األغصان واألوراق حاجبة من رأس العني وشربنا من املاء بعد أن ج

اعترض  . أشعة الشمس، وبعد استراحة قليلة بدأنا بفحص الترنج فيما إذا كان صاحلاً وحسب مواصفات التوراة
شجار الترنج غري أصحاب البستان على فعلتنا، لكننا أغريناهم بأسعار مضاعفة للترنج، وفعالً مت ذلك ووجدنا مطلبنا أ

  81.فاشترينا الترنج ووضعناه يف خروج على ظهور اخليل ودفعنا مثنه. املركبة
  

  تسمية برطعة  2.4
م من خربة برطعة، واليت حتد القرية من الناحية الشرقية، 1924عام " برطعة"وقد أخذ اإلجنليز اسم القرية القانوين 

من قمته، ويقال حسب الروايات أن شيخاً جليالً وقائداً مغواراً  على رأس جبل شاهق االرتفاع، يرى البحر املتوسط
. من رجال صالح الدين األيويب، كان يسكن قمة اجلبل، للمراقبة العسكرية واحلراسة يف طريق وادي عارة واألساور

ري السريع دعي ونتيجة للربطعة، واجل. وكان كلما رأى شيئاً مشبوهاً يركض جرياً، ويربطع مسرعاً إلخبار املسؤولني
  83.فالتسمية تعود لوجود أثر مقام الشيخ الربطعاوي شرق البلدة 82.بالربطعاوي، وحمل سكنه خربة الربطعاوي

  
نسبة إىل الوادي الذي جيري شتاء من منتصفها، " واد املية"وهلذه القرية أمساء أخرى تدل عليها، وقد ومست بـ 

نسبة إىل " احلنانة"باإلضافة لتسميتها بـ . اء املكتشفة شرقي القريةنسبة إىل عني امل" رأس العني"وكذلك مسيت بـ 
  84.كيلو متر تقريبا1.5ًبركة جتميع املاء يف منتصف القرية اليت مت نقل املاء إليها من النبعة مسافة 

  
  برطعة احلكم احمللي  2.5

وسى خلف خمتاراً هلا، وأصبح بذلك برطعة قرية رمسية، عينوا هلا الشيخ إمساعيل م 1924عندما ثبت اإلجنليز سنة 
إبراهيم املدجل من برطعة، أمحد وخلفه احلاج .. م 1940مسؤوالً عن التجمعات السكنية يف جبل اخلطاف حىت سنة 

م بدالً من أبيه، وبعد تقسيم برطعة حسب 1946وكان يقوم بالصالحيات الرمسية ابنه حمفوظ الذي أصبح خمتاراً سنة 
م، إثر احلرب العربية اإلسرائيلية، بقي حمفوظ خمتاراً على القسمني 3/4/1949عة مع األردن يوم اتفاقية رودوس املوق

م، عندما امت السلطات 1955حىت سنة " األردنية"وبرطعة الشرقية " اإلسرائيلية"يف القرية الواحدة، برطعة الغربية 
فحوكم ونفي إىل . رفضه الشهادة ضد أحد أقاربهاألردنية املختار حمفوظ يف حينه بعدم مساعدم ضد املهربني، و

وعلى إثر ذلك عينت السلطات األردنية السيد حممد إمساعيل يعقوب خمتاراً يف . الصحراء شرق عمان ملدة ستة شهور
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وهو األخ األصغر للسيد حمفوظ، ليكون خمتاراً يف برطعة ) أبو رياض(برطعة الشرقية، وعني السيد كامل احلاج أمحد 
  85.يةالغرب

  
وهنا بدأ االنقطاع الكلي بني شطري القرية الواحدة والعائلة الواحدة والبيت الواحد، حىت أن األب سكن يف القطاع 

وجتزأت األسر وتشتتت وتفرقت الروابط االجتماعية . األردين، بينما سكن االبن يف القطاع اإلسرائيلي وبالعكس
لتعيد بذلك توحيد القرية  86ما احتلت إسرائيل الضفة الغربية،م عند1967والعائلية، وبقي هذا احلال حىت سنة 

احتاللياً أي أن شطري القرية أصبحا حتت حكم إسرائيل، واليت بدورها أبقت القرية قريتني وكل شق له إدارته 
أخرى يف  اخلاصة وخمتار يف كل قسم، وأصبحت إدارة برطعة الشرقية تتبع لإلدارة املدنية شأا شأن أي مدينة أو قرية

م بعد تسلم السلطة احلكم يف الضفة الغربية، عينت جلنة من القرية إلدارة بلدة 9/1996ومنذ شهر  .الضفة الغربية
شخصاً؛ وذلك خلدمة القرية يف شىت ااالت وخاصة التطوير واالنفتاح وتنفيذ  13برطعة الشرقية مكونة من 

  87.املشاريع
  

م دون تعاون األهايل يف تشكيله حىت 1992رة الداخلية اإلسرائيلية جملساً عام أما يف برطعة الغربية فقد فرضت وزا
جملس طلعة عارة  قرى يف وادي عارة إىل جملسني، لس اإلقليمي الذي كان يشمل سبعم، إذ مت تقسيم ا1997عام 

 7000ه القرى يشمل ثالثة قرى منها برطعة وعني السهلة ومعاوية حيث يبلغ عدد سكان هذ وجملس بسمة الذي
بيت يدفعون ضريبتها للمجلس، أما يف برطعة الغربية واليت يبلغ عدد سكاا حوايل  1200نسمة وعدد البيوت 

دومن يف نطاق اخلارطة اهليكلية، أما األراضي احملتلة فتبلغ  680نسمة مقيمون على أراضي مساحتها  3000
  88.دومن 10000مساحتها حوايل 

  
انتخابات دميقراطية، ويتكون الس من عشرة أعضاء باإلضافة إىل الرئيس، ويتكون من  م جرت أول2001ويف عام 

، 2009م و2005ويف عامي  89.جلان تعىن كل واحدة منها بقطاع، وتبقى قرارات التنفيذ من صالحيات الرئيس
سهلة ومعاوية، وتعد الذي ضم القرى الثالث برطعة وعني ال" بسمة"جرت انتخابات دميقراطية يف الس املذكور 

  .هذه االنتخابات دميقراطية شكالً وعائلية مضموناً
  

م أسست وزارة احلكم احمللي اليت نظمتها السلطة الوطنية عند قدومها إىل أرض الوطن جملس برطعة 1998ويف عام 
ع اليت كانت عينتها الشرقية، وعينت االس احمللية بدل نظام املخترة الذي كان قائماً، وليحل حمل جلنة املشاري

ويتكون . 2كم3نسمة مقيمني على أرض مساحتها حوايل  4000يبلغ عدد السكان حوايل . السلطات اإلسرائيلية
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الس من تسعة أفراد مع الرئيس الذي عينته وزارة احلكم احمللي دون انتخاب، وتأسس يف خربة برطعة جملس مشتق 
ستة مع الرئيس؛ واهلدف من تأسيس جملسني حىت يتمكن كل منهما  من جملس برطعة يف العام نفسه وعدد أفراده

   90.احلصول على مشاريعه اخلاصة به
  

  برطعة خالل العهدين التركي واإلجنليزي  2.6
نشأت برطعة يف الفترة اليت كانت تعاين الدولة العثمانية من كثرة احلروب واملشاكل، التحق قسم كبري من أبناء القرية 

ضه األتراك على رلك اجليش التركي، وذلك عن طريق فرض التجنيد اإلجباري الذي كان يفواخنرطوا يف س
وبعد انتهاء احلرب زمية الدولة العثمانية على يد اإلجنليز، بدأت فلسطني متر حبقبة تارخيية جديدة  91.األهايل

رورا بالوعد املشؤوم، وشعار وبأحداث مجة عصفت بالتاريخ الفلسطيين، ليس فقط بدءاً باالنتداب الربيطاين وم
الصهيونية أرض بال شعب لشعب بال أرض، والثورات املختلفة، والنكبة والنكسة، وغريها من األحداث اهلامة اليت 

  .غريت مسار التاريخ
  

كان . م1922بيتاً، وبعض املساكن الصغرية املنتشرة يف مجيع أحناء القرية عام  19كانت قرية برطعة تتكون من 
 .لقرية عبارة عن غابات كثيفة من زرد وسنديان وغريها؛ والذي يؤدي إىل صعوبة التنقل بني البيوت يف القريةموقع ا

ومن املعارك اليت شارك فيها أفراد من برطعة ضد اإلجنليز معركة . وقد كان للقرية دور يف إيواء ومساعدة الثوار 92
ى طريق وادي عارة، بقيادة الشيخ عطية أمحد عوض م، بالقرب من الكسارة عل1936آب  20وادي السمنطار يف 

وهو من أتباع الشيخ عز الدين القسام، وتعترب هذه املعركة من املعارك العنيفة اليت خاضها العرب ضد اإلجنليز يف 
  93.ساعات 9فلسطني؛ حيث استمرت 

  
م، اليت 13/2/1939هـ املوافق 1357ذي احلجة  23، فوقعت يف )برطعة(ومعركة عني السهلة ووادي املية 

وقد كان اإلجنليز يدامهون القرى ومن ضمنها برطعة ويعتقلون 94 .استمرت من التاسعة صباحاً إىل ما بعد الغروب
، بأن السلطة الربيطانية 1938متوز  23الشباب، ويعيثون يف البيوت خراباً، ففي تقرير يفيد من طولكرم يف تاريخ 

شخصاً وسجنتهم يف سجن نور مشس دون طعام  650وعددهم ) برطعة(انة اعتقلت مجيع سكان عرعرة وقفني واحلن
الشباب يف سجن كركور للعمل يف تعبيد الطرق ورصفها وينامون  ونوكان اإلجنليز أيضاً يعتقل. أو شراب وبال فراش

   95.يف السجن املذكور دون فراش وال غطاء
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  برطعة ونكبة فلسطني  2.7
م بنكبة ال مثيل هلا يف التاريخ، جال أكثر من مليون فلسطيين من قراهم ومدم 1948بعد انتهاء حرب فلسطني عام 

م وأمواهلم إثر اازر واملذابح البشعة اليت ارتكبتها قوات االحتالل الصهيوين يف عدة قرى من خملفني وراءهم بيو
متدة من مدينة حيفا حىت منطقة وقد وصل برطعة الكثري من الالجئني من القرى والبلدان الفلسطينية امل .فلسطني

وادي عارة، وقد استقبلهم أهايل القرية وقدموا هلم املساعدات الالزمة وأسكنوهم يف بيوم وتقامسوا معهم لقمة 
فمن هؤالء الالجئني من استقر داخل القرية ومنهم من توجه إىل مدن الضفة الغربية، وبعضهم استقر داخل . العيش

   96.الدول العربية
  
ستقر الالجئون يف اجلهة اجلنوبية من القرية اليت أطلق عليها أحد الالجئني من مدينة حيفا اسم حواسة، نسبة إىل وا

اسم منطقة يف حيفا تعرف ذا االسم، فأنشأ الالجئون بيوتاً صغرية متالصقة مع بعضها إليوائهم من املطر وحر 
إىل منطقة املثلث الذي اختذ من مدرسة عرعرة مقراً له،  وكان من تداعيات النكبة وصول اجليش العراقي 97.الشمس

وقد قام اجليش العراقي بتدريب وجتنيد األهايل، للدفاع وإرجاع األرض إىل أصحاا، وإزاء هذا العمل كثفت القيادة 
يف برطعة العراقية جهودها لدفع األهايل لالنضمام إىل اجليش، وفتحت هلم مراكز للتدريب حىت يف القرى الصغرية، و

، وبدأوا بتدريب أبناء القرية على محل السالح وإرساهلم إىل )القسم الغريب(اختذ اجليش العراقي مقراً له يف املدرسة 
م أرسلت القيادة العراقية من 25/9/1948يف : ورد يف تقرير للجيش اإلسرائيلي. احلراسة يف اجلهة الغربية من القرية
عقدة لتدريب املسلحني يف قرية برطعة، وقد جنح  3ثة رشاشات برن ومدفع عيار عرعرة بقيادة مالزم عراقي مع ثال

كانوا حيرسون أطراف القرية وخربة املدورة، كان فصيل فصيلة . رجالً 35هؤالء يف تأسيس فصيلة بلغ عدد رجاهلا 
ف معاد يونس ونائب برطعة حتت قيادة خليل جاسم وكان املسؤول عنها يف القرية ممدوح احلاج سعيد يونس والعري

العريف دواس حسن ضعيف واجلندي حممد صاحل أبو عقل، يرافقهم مدرب عراقي باإلضافة إىل أبناء القرية املقيمني 
  98.حتت التدريب

  
  مواصلة التسليم والتقسيم واالنفصال: برطعة واتفاقية رودوس  2.8

احلكم األردين؛ وذلك لعدم سيطرة  بقيت برطعة كغريها من مدن وقرى املثلث حتت 1948بعد النكبة عام 
االستعمار الصهيوين عليها آنذاك، ولكن، وبعد اتفاقية رودس بني اململكة األردنية اهلامشية والكيان املستعمر املؤرخة 

، مت تسليم قرى املثلث اآلتية إىل الكيان املغتصب، وهذه القرى 27/4/1949واليت مت تنفيذها يف  3/4/1949يف 
، كفر قرع، كفر برا، جلجولية، الطرية، الطيبة، جت، باقة الغربية، ميسر، أم القطف، عني السهلة، كفر قاسم: هي

العريان، املعلقة، وادي القصب، مصمص، مشريفة، زلفة، سامل، أم الفحم، عني إبراهيم، صندلة، معاوية، عراق 
، العرايش، بري السكة، الطرية، قلنسوة، ميا، الشباب، البياضة، البيار، خربة صاحل اخلطيب، املرجة، مقيبلة، الشرايع
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والذي أصبح يعرف باسم برطعة الغربية، أما  99عارة، عرعرة، دار احلنون، ومن ضمن تلك القرى نصف قرية برطعة،
ومن اجلدير ذكره أن هناك واد يقسم . الشطر اآلخر الذي بقي حتت احلكم األردين فقد عرف باسم برطعة الشرقية

وقد وصفته اجلامعة العربية بأنه  100.مني غريب وشرقي، هو الذي أصبح حداً فاصالً بني جزئي القريةالقرية إىل قس
أعجب خط هدنة يف التاريخ؛ إذ يقسم قرية فلسطينية إىل قسمني، حيتل أحدمها العدو ويقع القسم اآلخر يف اململكة 

انفصاالً تاماً؛ حيث قام اجلنود األردنيون  وبقيت القرية مقسومة ومنفصلة عن نصفها اآلخر 101.األردنية اهلامشية
م عام النكسة؛ ليوحدها االحتالل 1967واإلسرائيليون على حد سواء مبنع التنقل احلر بني جزئي القرية، حىت عام 

، وبذلك جتددت العالقات بني الربطعتني، الشرقية والغربية، ولكن بقي كل شطر من شطري "سياسياً"اإلسرائيلي 
  . صوصياته االجتماعية والسياسية والتعليميةالقرية له خ

  
ففي املقابلة اليت أجراها فؤاد . وقعت اتفاقية رودوس بني إسرائيل واألردن، واليت مت مبوجبها تسليم قرى املثلث لليهود

ية، ومن م، الذي كان خمتاراً للقرية وقت توقيع االتفاق1993عام  )متوىف اآلن( عبد النور مع احلاج حمفوظ أبو الوليد
قال سأحكي لك حكاية مؤملة ال تزال حتز يف  :صهاينةم أن قرى املثلث سوف تسلم للالذين ذهبوا إىل القدس إلعالمه

نفسي رغم مرور أكثر من أربعني سنة عليها، وكأا حصلت البارحة، خاصة ألا من الناس الذين توقعنا أم جاءوا 
ملا وضحت النية على تسليم قرانا هذه، اليت . نا، ال أن خيتموا على ضياعناملساعدتنا، توقعنا منهم أن يكونوا جندة ل

أصبحت تدعى قرى املثلث، طلب خماتري القرى مقابلة أمحد بك اخلليل يف القدس، كنا نعرفه عندما كان حاكم صلح 
خاتري الذين حضروا كانوا من أم امل .يف حيفا، جلأ إىل امللك عبد اهللا رجالً قانونياً مطلعاً فعينه امللك حاكماً عسكرياً

إىل برطعة، اجتمع معنا  إضافةً كفر قاسم، رية،الفحم، عارة، عرعرة، كفر قرع، باقة، جت، قلنسوة، الطيبة، الط
ضابط ارتباط امسه صاحل الشرع، طلب أن يتحدث واحد منا باسم املخاتري كنا قلقني من الدعوة، ولكنا غري 

أخربنا صاحل الشرع أن قرانا ستسلم لليهود مبوجب اتفاقية رودوس،  .ن أحتدث بامسهممتأكدين، وانتخبين املخاتري أ
رغبوا يف أن نعرف باألمر قبل أن ينشر اخلرب، فردوا اخلارطة أمامنا، كانت اخلارطة باإلجنليزية وأنا أعرف بعض 

أنت يا أبا : "طيبة بين صعب قال يلخمتار . اإلجنليزية، أخذنا يف دراستها وصاحل الشرع يشرح يف اخلط اجلديد للحدود
الواقع أن مصيبته كانت : قال أبو الوليد". الوليد مصيبتك نصف مصيبتنا، نصف بلدك ستسلم، أما حنن فكل بالدنا

ال : أهون، مل يكن يعرف شيئاً عن وضع قرية مقسمة، وال أنا كنت أعرف، املهم وقفت وحتدثت أمام اجلميع وقلت
صاحل  .تسلمونا لليهود، هكذا مثل شربة املاء، يف الوقت الذي عجزوا فيه عن أخذنا بالقوة أدري بأي حق تريدون أن

هذا خارج عن أيدينا، ووفودنا يف رودوس اتفقت مع اليهود، واحلكومة صادقت على االتفاق وظيفتنا أن : الشرع قال
 إىل نقطة القيادة، أريد أن أتفاهم معك، بعد قليل اقترب مين وقال يل هامساً تعال عندي إىل رام اهللا. خنربكم مبا مت

انتبه يا خمتار، أنا : ذهب معي خمتار كفر قرع أمحد العبد اهللا، ذهبنا ملركز القيادة وكان غريب رام اهللا على تلة، قال يل
أقدم لكم نصيحة لوجه اهللا ال تقاوموا تسليمكم، ال يوجد لكم أي أمل، من يوجد له صاحب يهودي فليذهب 

عليه، ويتفاهم معه، ال تنتظروا أي مساعدة من الدول العربية، ال تنتظروا أي مساعدة منا، إن قمتم بأي شغب  للسالم
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بعد أن رجعنا إىل بالدنا، أرسل يف طليب القائد العراقي خليل جاسم إىل  .لن ينجدكم أحد، سالحكم سلموه لليهود
لتنا أوامر باالنسحاب، هذا أمر خارج عن إرادتنا، ال حول وص: مقره يف عارة، واهللا إنه كان يبكي مثل النساء، قال

أخربنا األردنيون أن الذي يرغب يف تصفية أراضيه ويريد أن يقدم إليهم فليفعل، حنن مستعدون . وال قوة إال باهللا
نعذره لو أن موالنا قاتل وهزم فإننا : تابع قائالً .الستقباله، اليهود مستعدون أن يعطوكم تعويضات حسنة عنها

عندما دخل اليهود، . ونقول معليش الدنيا غالب ومغلوب، لكن يسلمنا هكذا دون مقاومة وبالرخص هذا عتبنا عليه
عرضوا تصاريح على . كل من كان ميتلك قطعة سالح سلمها، مل يسيئوا إلينا ومل يقتلوا أحداً منا، وال نسفوا دوراً لنا

شر البلية ما يضحك، واهللا واهللا يف هذا البيت الذي أنت جالس  :الصدق الذي ق. من يرغب يف اللجوء إىل األردن
يا مجاعة عملتم لنا : فيه اآلن، اجتمع ضابطا ارتباط اثنان أردين وهو صاحل الشرع، ويهودي مل أذكر امسه، قلت هلما

املاء يف اجلهة اإلسرائيلية مشكلة كبرية، املقربة اليت ندفن فيها موتانا يف اجلهة اإلسرائيلية، والعني اليت نشرب منها 
تخلص من هذا أفضل حل أن تكون خمتاراً على القريتني، وهكذا ن: كذلك، كيف نشرب؟ وأين ندفن موتانا؟ فقاال

وحل لنا املشاكل، وامنع االعتداءات، وهكذا أصبحت خمتاراً على القريتني رغماً عين، فلنا  اإلشكال، كن خمتاراً
جب أن حيلها شخص ما، تراهم يف حالة عداء ظاهرياً ولكن احلقيقة أنه كان بينهما مصاحل مشتركة كثرية، من الوا

أنا . اتقوا مواطن الشبهات: اتفاق تفاهم كامل، وأصبحت أنا كبش الفداء، معرض لالشتباه واالام، والنيب يقول
أصبحت . عاً عشرية واحدةوقسم من أوالدي حتت احلكم األردين، وبقية األوالد حتت احلكم اإلسرائيلي، وحنن مجي

م 1955أخدم القسمني وأعطيت تفويضاً رمسياً من احلكومتني، ولكن املسألة مل تنته عند هذا احلد، يف شهر أيار سنة 
اعتقلتين إسرائيل، كان الناس إىل ذلك احلني يقدرون أن يتسللوا يف السر، لنا أقارب، وطلبوا مين يف احملكمة أن أشهد 

اإلسرائيلية بأم مهربون، قلت هلم واهللا لن يرتاح ضمريي أن أجلس يف شرفة بييت وأرى نساء  على أناس من برطعة
مل يكفين هذا، بعد أن  .حافيات، وأطفاالً عراة وأعلم أين أنا الذي جنيت على رب بيتهم ومعيلهم وأدخلته السجن

 وأتستر عليهم وأين أتقاضى أمواالً من أطلقت إسرائيل سراحي، امين متصرف نابلس احلسيين بأين أساعد املهربني
املهربني، وأقدم رشوة إىل قائم مقام جنني وإىل الشرطة، فعلى إثر هذا االام سجنت يف األردن سنتني، بعد ذلك 
: طالبت إسرائيل يب، ألين كنت أمحل جواز سفر أردين وهوية إسرائيلية فسألين قائد املقاطعة وأنا مسجون فقال يل

ال أريد أن أرجع خمتاراً عند أحد، أمضي فترة : الب فيك يا خمتار، هل ترغب يف أن نسلمك إليها؟ قلتإسرائيل تط
    102.سجين وأعود إنساناً عادياً

  
ومن املآسي اليت واجهت القرية جراء التقسيم، انقطاع الطالب يف برطعة الشرقية عن التعليم يف املدرسة؛ كون 

وبذلك أصبح الطالب يتعلمون يف املسجد، وكذلك انقطع املعلمون من الوصول  املدرسة أصبحت يف اجلهة الغربية،
وأيضاً انقطاع أهايل القسم الغريب من الصالة يف املسجد؛ بسبب وجوده يف اجلهة الشرقية، األمر الذي . إىل املدرسة

رقية؛ حيث أصبحت وكذلك مشكلة دفن املوتى يف اجلهة الش. اضطرهم إىل الصالة يف أحد البيوت ويف الساحات
أما مشكلة األراضي فهي أكربها، فاألرض املوجودة يف . ووجود عني املاء يف القسم الغريب. املقربة يف اجلهة الغربية

يف برطعة اليت وقعت حتت  ن كان يف برطعة الشرقية وله أراضالغرب صودرت وأقيمت فيها حماجر ضخمة، وم
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ومن أصبح يف برطعة اليت تقع حتت االحتالل الصهيوين، وله أرض . نياالحتالل الصهيوين أصبحت أرضه أمالك غائب
  103.يف برطعة الشرقية اليت تتبع للحكم األردين اعتربت أرضه أمالك عدو

  
وهكذا أصبحت القرية الواحدة قريتني، بل تشتت األسرة الواحدة وتشظت بفعل هذا التسليم الذي أسفر عن تقسيم 

حداً فاصالً، بني جزأي اجلسد الواحد أصبح مفعماً وحافالً باملناسبات االجتماعية من  أما الوادي الذي أصبح. القرية
أفراح وأحزان، فكانت احلفالت تقام جبانبه، وكذلك صالة اجلنازة؛ ليتمكن الطرفان من املشاركة ذه املناسبات، 

ض، وبقيت القرية على هذا احلال وأصبحت األعياد مناسبة لبكاء األهايل نظراً لعدم متكنهم من وصل بعضهم البع
  104.م، الذي كان من تبعاته توحيد القرية1967حىت اجتياح إسرائيل للضفة الغربية عام 

  
عن عرس أقيم يف برطعة، اشترك فيه السكان من اجلانبني، فقد " القرى احلدودية"وقد كتب أبراهام كوهني يف كتابه 

لوادي الفاصل، وجلس املدعوون من برطعة الشرقية على السفح كان العرس مقاماً على سفح األرض الصاعدة من ا
الغريب من الوادي؛ وإلمتام ذلك وليغض -الشرقي الصاعد من الوادي واملدعوون من برطعة الغربية على السفح-اجلنويب

م، 1972ويف العام  105.حرس احلدود البصر عن العرس واختالط أهل الفرح، فقد مت إرسال جدياً حمشياً هلم
وهي  106.مريية تعود يف ملكيتها لسكان القرية ألغراض أمنية يقضي مبصادرة أراضدرت حمكمة إسرائيلية قراراً أص

  .م2002األراضي ذاا اليت أقيم عليها اجلدار يف العام 
  

م أقيمت مستوطنة رحيان إىل الشرق من القرية وعلى جزء من أراضيها؛ حبيث صودر يف تلك 1977أما يف العام 
وبذلك أصبحت القرية  107م مستوطنة كتسري إىل الشمال من القرية،1982دومناً، كما أقيمت يف العام  260 الفترة

حماصرة من ثالث جهات، من الغرب اخلط األخضر، ومن الشرق مستوطنة رحيان، ومن الشمال مستوطنة كتسري، 
  .ومن اجلنوب جدار الفصل العنصري

  
من العام نفسه، قدمت ) مارس(آذار  12م، ففي 1956بة معركة برطعة عام ومن احلوادث املهمة يف برطعة بعد النك

دورية إسرائيلية مؤلفة من مخسة جنود الساعة الثانية عشرة ظهراً إىل القسم احملتل من القرية، واختذوا مواقعهم، مث 
ها داخل املنطقة العربية، فتحوا نريام على القرويني العرب، وعلى إحدى الدوريات األردنية اليت كانت تقوم بواجب

فأجابت الدورية باملثل واستمر تبادل إطالق النار من األسلحة اخلفيفة مدة ربع ساعة، انسحبت بعدها الدورية 
. اإلسرائيلية إىل إحدى التالل احمليطة بالقرية من اجلهة الغربية، حيث استمرت يف إطالق النار على األراضي األردنية

يزات جديدة تقدر بسرية اختذت هلا مواقع يف املرتفعات غريب القرية واالت على املواقع وما لبث أن جاءها تعز
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ولكن القوات األردنية ردت باملثل واستمر تبادل إطالق النار حىت . األردنية بقنابل املورتر ونريان الرشاشات والبنادق
وقد استشهد . ن الوصول إىل وقف إطالق النارالساعة السادسة إال عشر دقائق مساء حني استطاع املراقبون الدوليو

ويعد هذا االعتداء ضمن سلسلة اعتداءات . نتيجة هذا االعتداء امرأة عربية وجرح ثالثة من رجال احلرس الوطين
  108.أكتوبر على مصر 29إسرائيلية قبل هجوم 

  
  التعليم يف برطعة  2.9

خضوعها لنظام تعليم اإلمرباطورية العثمانية، اليت اعتمدت  خضعت فلسطني لنظام تعليم دولة االنتداب الربيطاين، بعد
كانت برطعة ضمن القرى اليت وصلها مشايخ األزهر لتعليم أبنائهم،  1913.109اللغة التركية يف التدريس حىت العام 

م، ومل يكن هلم مبىن خاص للتعليم، بل كانت شجرة اخلروب هي 1920حيث بدأ التعليم يف هذه القرية سنة 
كان الطالب جيتمعون يف وقت مبكر مع شيخهم فيقوم بتعليمهم القراءة والكتابة واحلساب والقرآن . درسة األوىلامل

عندما أقام . م1937وقد اهتم األهايل بالتعليم، وبقي التعليم بدائياً حتت شجر اخلروب حىت سنة  110.والتجويد
ربعة صفوف من األول وحىت الرابع، يف حني عينت األهايل غرفة تدريسية على حسام، ليتعلم يف هذه الغرفة أ

حكومة االنتداب مدرساً ليقوم بالتعليم الرمسي داخل الغرفة لغرض التربية والتعليم؛ وذلك بعد أن تعهد ممثل التربية 
ط مالنوالتعليم يف حكومة االنتداب بدفع أجرة املعلم الشهرية، أثناء زيارته ملختار القرية آنذاك، وظل التعليم على 

  . سنة التسليم والتقسيم 111.م1949نفسه يف غرفة واحدة ومعلم واحد حىت سنة 
  

  التعليم يف برطعة الشرقية: أوالً  2.10
األمر الذي أرغم طالب " اإلسرائيلية"م، أصبحت املدرسة ذات الغرفة الواحدة ضمن احلدود 1949بعد التقسيم سنة 

دين على ترك مقاعدهم يف املدرسة ليعودوا إىل بيوم، مما محل األهل برطعة الشرقية واليت أصبحت ضمن احلكم األر
على استئجار غرفة لتكون مركزاً لتعليم أبنائهم، وبذلك عني مكتب التربية والتعليم يف جنني التابع للقطاع األردين 

برطعة الشرقية، ومسيت  م بنيت وأسست بناية املدرسة يف مكاا احلايل جنوب قرية1953ويف عام . معلماً يف القرية
وقد زاد . م، مسيت  مدرسة برطعة االبتدائية للبنني1966م حىت سنة 1957ومن سنة . مبدرسة برطعة األمريية

دعيت املدرسة مبدرسة ) 1992-1967(ويف فترة االحتالل اإلسرائيلي . الطالب وزادت الغرف وكثر املعلمون
ومنذ سنة .  حىت الصف العاشر مث مبدرسة برطعة األساسية من األول. عبرطعة اإلعدادية للبنني من األول وحىت التاس

األوىل، أساسية من الصف : أما اآلن فيوجد مدرستني. أصبحت املدرسة ثانوية، الشتماهلا املرحلة الثانوية 1995
  . ثانوية من السابع حىت الثاين عشر: األول حىت السادس، واألخرى
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م 1995/1996رطعة الشرقية غري خمتلط، غري أنه مت افتتاح مدرسة أساسية خمتلطة سنة وجدير بالذكر أن التعليم يف ب
أما مدرسة البنات يف برطعة  .أخذت بالنمو والتطور لتصل صفوفها من األول حىت العاشر 112يف خربة برطعة،

لطالبات م؛ إذ تستقبل ا1995/1996م فقد تطورت حىت أصبحت ثانوية سنة 1956الشرقية واليت تأسست سنة 
  113 .من الصف األول وحىت الثاين عشر

  
طرأت حتوالت ملموسة على مؤسسات التنشئة االجتماعية كافة، وخباصة يف حميط  1967-1948ويف الفترة ما بني 

األسرة واملدرسة والعمل واملؤسسات الثقافية واألندية واجلمعيات اخلريية واحلزبية واألطر الطالبية واالحتادات العمالية 
وقد كان هلذه املؤسسات دورها البارز يف تعزيز الثقافة واهلوية . لثقافية واحتادات املرأة واحلركات السياسية واحلزبيةوا

الفلسطينية، وتعميق االنتماء الوطين والقومي، وعملت بكثافة من أجل حترير فلسطني، وخباصة بعد قيام منظمة 
  114 .1964التحرير الفلسطينية يف العام 

  
ناهج فقد اتسمت بضعف صلتها مع الفلسفة التربوية املعلنة، واملتعلقة بتحسني النوعية وربط حاجات التعليم أما امل
تركيزها على النظرية أكثر من التطبيق، وأغفلت التكامل بني املباحث  ىلإإضافة . تمع ومراعاة الفروق الفرديةبا

ت التربوية لذكر فلسطني والفلسطينيني حىت العام وثقافياً افتقرت املناهج إىل االستراتيجيا. املختلفة
1966/1967.115  

  
، استمر النظام التعليمي األردين يف الضفة الغربية، 1967وبعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 

  116.ة املدنية الحقاًوالنظام املصري يف قطاع غزة، وأصبحت إدارة التعليم بيد اجليش اإلسرائيلي، قبل أن تديره اإلدار
وخضعت الكتب املدرسية يف ذلك الوقت للحذف والتعديل فيما يتصل باهلوية الوطنية الفلسطينية والقضية 

، يف أعقاب التوقيع 1994وقد استلمت السلطة الوطنية مجيع مؤسسات التعليم العام من إسرائيل؛ سنة . الفلسطينية
  117.ينية وإسرائيلعلى اتفاق النقل بني منظمة التحرير الفلسط

  
وقد استبدل نظام التعليم املزدوج بنظام تعليم فلسطيين على مراحل مقدماً أول مناهج فلسطينية، واستمر استخدام 

، حيث مت توحيد املناهج يف 2000الكتب املدرسية املصرية واألردنية يف املدارس الفلسطينية بشكل مؤقت حىت العام 
  118.الضفة وغزة
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  تعليم يف برطعة الغربيةال: ثانياً  2.11
، وبذلك مت أول "اإلسرائيلية"بعد التقسيم أصبحت املدرسة اليت كان يتعلم فيها مجيع الطالب ضمن احلدود والسيطرة 

وأهم فصل بني اجلانبني الشرقي والغريب؛ إذ ليس الوادي والذي يعترب حداً طبيعياً سياسياً هو الذي جعل أبناء العائلة 
عون التواصل مع بعضهم بعضاً بشىت أضرب التواصل، بل األخطر من ذلك سيتعلم أبناء كل شطر الواحدة ال يستطي

ضمن أيديولوجية معينة وبالطريقة اليت ستفرضها دولة االحتالل يف اجلانب الغريب، وبأسلوب أردين يف اجلانب 
  . الشرقي

  
عاماً؛ سبباً يف معاناا شىت أنواع التفرقة  18مدة  يعترب خضوع األقلية العربية الفلسطينية للنظام العسكري اإلسرائيلي

وتتلخص األوضاع السياسية واالجتماعية اليت سادت يف تلك الفترة مبصادرة احلكومة . والتعسف على األصعدة كافة
حماصرة اإلسرائيلية لألراضي، ومصادرة املياه الفلسطينية، وباإلجراءات القمعية والتعسفية الظاملة ضد الفلسطينيني، و

النشطاء السياسيني منهم، وتفكيك املنظمات األهلية الفاعلة، وغرس التفرقة الطائفية واإلثنية، إضافة إىل تدخالت 
سلطات األمن اإلسرائيلية الالمتناهية يف نواحي احلياة اليومية كافة، مبا فيها، وبشكل رئيسي، نظام التعليم، ومن ذلك 

والًء لشعبهم وألمتهم، وحتريض املديرين والطلبة على اإلخبار عن زمالئهم يف رفض تعيني املعلمني الذين يظهرون 
وفوق هذا كله، وجدت تلك األقلية الفلسطينية نفسها منعزلة متاماً عن . املدرسة، وتعيني خمربين وعمالء كمعلمني

  119.بقية الشعب الفلسطيين والشعوب العربية
  

ملتابعة تعليم السكان العرب، واختذت عدة إجراءات قانونية وإدارية  ومنذ إنشاء الدولة اإلسرائيلية مت وضع خطة
لتضمن بقاء تعليم العرب الفلسطينيني حتت السيطرة اليهودية املباشرة؛ للحيلولة دون تزويدهم بتعليم علمي حديث، 

  120.األخرى من جهة، واحلد من الشعور القومي لديهم وغرس مواقف القبول بدولة إسرائيل كأمر حتمي من اجلهة
السياسي إطالقاً، بل مت النظر إليه كمشكلة جيب معاجلتها /ومل يرتكز تعليم العرب على املضمون الديين، املدين

الباقية، إىل ثالث أقليات على أساس االختالف " احمللية"ومتثلت إحدى وسائل املعاجلة بتفتيت األقلية . والسيطرة عليها
وكان هذا التركيز على اهلوية الدينية . سيحيني ومعظم املسلمني، والدروز والبدوالطائفي والنمط االجتماعي؛ أي امل

ومن خالل سعي سياسات الدولة املمنهج والدؤوب  121.يهدف إىل إضعاف اهلوية القومية الشاملة" لألقليات"
لب هذه األقلية من ، مت س)عرب فصل جمموعيت الدروز والبدو(إلضعاف األقلية األصلية الفلسطينية من خالل التفريق 

  122 .معظم حقوقها السياسية والثقافية اجلماعية واملادية
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فألسباب دعائية أو مراعاة للرأي العام العاملي كان ال بد من تعليم العرب، تعليماً عقيماً ذا طبيعة إستراتيجية مناسبة، 
لى لسان املسؤولني فيها عدم تستغله إسرائيل لتحصل على نتائج عكسية على شباب العرب؛ إذ تتمىن إسرائيل ع

يف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي  1963-1960فقد حتدث مستشار الشؤون العربية . وجود تعليم للعرب أصالً
فلو ظل العرب قطاع حطب . لعله من األفضل أال يكون هناك طالب عرب: "يف حماضرة له قائالً) أوري لوبراين(

   123".ك أموراً يتمناها املرء وال يستطيع نيلهاولكن هنا... لكان من السهل تدمريهم 
  

ومبا أن تعليم العرب ال بد منه فقد تعهدت إسرائيل بذلك يف كل القرى العربية، وبعد تنفيذ قانون التعليم اإللزامي يف 
، مت مجع التربعات لزيادة الغرف الصفية لتصبح مخس غرف، وأربع غرف مستأجرة، وبقيت 1953إسرائيل من سنة 

  124.تستقبل الطلبة من صف البستان وحىت التاسع 1993درسة املختلطة يف تنامي مستمر إىل أن أصبحت يف عام امل
األوىل، ابتدائية من : أما اآلن وبازدياد السكان ازداد عدد املدارس؛ إذ وصل عدد مدارس برطعة الغربية ثالث مدارس

  . التاسع، أما األخرية ثانوية من العاشر حىت الثاين عشرالصف األول حىت السادس، والثانية، إعدادية من السابع حىت
يشار إىل أن العديد من الطلبة من برطعة الشرقية يتعلمون يف مدارس برطعة الغربية، حلصول هؤالء الطلبة على اهلوية 

بية وقرى وبلدات عر 125اإلسرائيلية؛ وذلك بعد أن تزوج شباب من برطعة الشرقية من بنات من برطعة الغربية،
  .فلسطينية داخلية، فهؤالء األبناء يتبعون حسب القانون اإلسرائيلي ألمهام، ولذلك يتعلمون يف املدارس اإلسرائيلية

  
  برطعة واالنتفاضة   2.12

بعد اندالع االنتفاضة  126.م، وقد اعتقل وجرح العديد من الشبان1987-شارك سكان القرية باالنتفاضة الفلسطينية
عة الغربية، ونشاط ثوري يف برطعة الشرقية، وكثرياً ما امتد إىل أبعد من حدود القرية إىل هدوء ونضج يف برط

كما وشارك سكان القرية آالم الشعب الفلسطيين يف انتفاضة   127.أقربائهم يف برطعة الغربية محلة اهلوية اإلسرائيلية
انتهت ببناء اجلار يف  128رى حبواجز عسكرية،األقصى؛ حيث تعرضت القرية للحصار تارة بالسواتر الترابية، وتارة أخ

م، وإعطاء تصاريح جتدد باستمرار للسماح هلم بالدخول إىل أرضهم وبيوم وذلك منذ العام 2002العام 
ومل يكتف االحتالل بإلزامه سكان القرية احلصول على التصاريح، وإمنا ألزمهم بوجوب احلصول على  129.م2003

  .ريح، يتم جتديدها كل سنتنيبطاقات ممغنطة تكون مع التص
  
  
  

                                                        
 .21- 20: ص. أبو سعد، مصدر سبق ذكره، ص: ، وانظر أيضا50ً: ، صسرية، مصدر سبق ذكره 123
 .159- 158:مصدر سبق ذكره، ص ص. وجيه كبها 124
 .161:املصدر السابق، ص 125
 .162:زياد كبها، مصدر سبق ذكره، ص 126
 .196: عبد النور، مصدر سبق ذكره، ص 127
 .180-179:ص. زياد كبها، مصدر سبق ذكره، ص 128
 .9: قرار إسرائيلي حيظر على سكان برطعة التنقل دون احلصول على تصاريح، ص. 25/10/2003جريدة القدس،  129
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  جدار الفصل وتوحيد القرية: برطعة  2.13
عام النكسة، وهم يتبعون سياسات مصادرة -م1967منذ أن احتل اإلسرائيليون الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

فكار األراضي حبجج أمنية، وأخرى قانونية، ومن ضمن هذه السياسات، سياسة جدار الفصل العنصري الذي مر بأ
الساسة اإلسرائيليني، ألون ورابني وانتهاًء بسياسة شارون؛ وذلك بغية قبول الفلسطينيني بسياسة األمر الواقع حبيث 

  .يقوم اجلدار ليس فقط بإقصاء وعزل الفلسطينيني، وإمنا أيضاً ليصبح اجلدار حداً سياسياً وقانونياً لدولة إسرائيل
  

م، وذلك بعد فشل قواا يف عملية السور الواقي اليت 2002ان من العام شرعت إسرائيل يف السادس عشر من حزير
شنتها على األراضي الفلسطينية، دف ضرب البنية التحتية للمقاومة اليت اخترقت العمق اإلسرائيلي مستخدمة 

العديد من  مسميات متعددة من السياج األمين إىل السور الواقي، دف تقدمي األمن ملواطنيها واالستيالء على
كم  730وامتد اجلدار على شكل سياج يلف منطقة الضفة الغربية بطول  130.األراضي مبا فيها من مصادر املياه

وبارتفاع مثانية أمتار، ماراً بالعديد من احملافظات الفلسطينية، جنني وطولكرم وقلقيلية وسلفيت والقدس وبيت حلم، 
جدار أمين على احلدود  ىلإكم، إضافة  6مناطق الضفة مسافة تزيد عن  مليار شيقل، داخالً يف 5.6بتكلفة تصل إىل 

    131.املصرية الفلسطينية مبحاذاة مدينة رفح، ليشكل شريطاً حدودياً
  

مل تكن فكرة اجلدار جديدة داخل إسرائيل، بل هي فكرة قدمية متجددة، فقد عمل االحتالل ومنذ احتالله الضفة 
صادرة وسلب األراضي الفلسطينية وجتريفها وتقطيع أشجارها وسلب مياهها بغية م على م1967الغربية إبان حرب 

تفريغ األرض؛ فهذا ألون يتحدث عن جيوب عازلة من سكاا كي تصبح الفرصة مواتية لتوسيع ممتلكات الدولة 
  132.اإلسرائيلية

  
جديداً يتسبب مبصادرة األراضي ويشكل مساره خطاً حدودياً . املناطق الفلسطينية من جهة الغرب"وخيترق اجلدار 

ومبوازاة ذلك، يرسم . الفلسطينية، وبإعادة إنتاج ودعم السيطرة اإلسرائيلية، وباحلد من النمو احلضري الفلسطيين
اجلدار ويدعم مفهوم التقسيم الذي شرعت إسرائيل يف تنفيذه عن طريق عناصر أخرى للسيطرة، وخصوصاً الطرق 

ميكن فهم اجلدار على أنه التجسيد األبلغ، على املستوى املادي ملنطق حالة استثناء و. االلتفافية واملستوطنات
  133".دائمة

  
كما أن موشي ديان نادى بسد الثغور األمنية اليت حتدد األمن االستراتيجي اإلسرائيلي يف الضفة، وأيضاً راودت فكرة 

م نتنياهو جبدار فاصل، ولوح ذا احللم أيهود باراك م، وبعده حل1993العزل رابني قبل توقيع اتفاقية أوسلو يف العام 
إىل أن جاء شارون وطبق احللم ليحوله إىل حقيقة، وكل ذلك من أجل عزل اتمعات الفلسطينية من خالل وضعها 

                                                        
 .35: ص: 856. جملة البيادر، ع. "هل سيهدم الفلسطينيون اجلدار كما هدم األملان جدار برلني؟"). 5/6/2004(ـ  130
 .142: ص. 2004. دار السعيد: رام اهللا. راضيجدار الفصل العنصري وقضم األ. أمحد حممود القاسم 131
 .19: املصدر السابق، ص 132
 .240: ص. 2010. مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت. 1ط. حالة االستثناء واملقاومة يف الوطن العريب. ساري حنفي 133
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يف سجن كبري وتضييق اخلناق عليها حىت يقبل الفلسطينيون بشروط التسوية اليت حددها اإلسرائيليون يف 
   134.خمططام

  
  بنية اجلدار  2.14

ض أربعة أمتار وعمق مخسة أمتار يلي ذلك شارع ريتكون اجلدار الفاصل من أسالك شائكة لولبية يليه خندق بع
م دف املراقبة، يليه شارع مغطى بالتراب والرمل بعرض أربعة أمتار لكشف املتسللني مث اجلدار 12مسفلت بعرض 
م، وكامريات وأجهزة إنذار وأضواء كاشفة، 200قبة يبعد كل برج عن اآلخر أمتار مع أبراج مرا 8اإلمسنيت بارتفاع 

   135.كم 8-3واألراضي الواقعة بني اجلدار واخلط األخضر تعترب منطقة عسكرية مغلقة يتراوح عرضها بني 
  

  الرؤية اإلسرائيلية للجدار  2.15
يف واحد، واليت يصعب حتقيقها لو ال وجود يرى اإلسرائيليون يف اجلدار الفاصل أنه إجناز حيقق هلم عدة أهداف 

  :تلخيصها كما يأيتاجلدار، وهذه األهداف ميكن 
  

البعد األمين، دف حتقيق األمن من خالل وضع حواجز مادية وإلكترونية وبشرية؛ ملواجهة املقاومة وملزيد من : أوالً
   .الضغط النفسي ضد الشعب الفلسطيين إلضعاف معنوياته ودفعه لالستسالم

  
مصادرة األراضي واالستيالء عليها، إن إسرائيل وقبل إقامة كياا بدأت وبشكل جشع باالستيالء على األراضي : ثانياً

ليكون ذريعة  إسرائيل سياسة فرض األمر الواقع؛ الفلسطينية بعدة طرق، فاألرض جوهر الصراع وحموره؛ لذلك تنتهج
  .البتالع املزيد من األرض

  
ستيطاين، فمسار اجلدار مل تفرضه الضرورات األمنية فقط، بل أيضاً فرضته االعتبارات االستيطانية وهذا البعد اال: ثالثاً

  .ما أثبته املسار املتعرج ليحتوي عدداً كبرياً من املستوطنات
  

يفرضها اجلانب تمثل بقبول شروط التسوية اليت امل األمر الواقع البعد السياسي، ميثل اجلدار حالً سياسياً بفرضه: رابعاً
  .من مساحة الضفة الغربية% 30اإلسرائيلي، وبذلك يكون اجلدار مبثابة حداً سياسياً ابتلع أكثر من 

  
لَا : "تصديقاً لقوله تعاىل 136البعد األيديولوجي، املتمثل بعقلية اجليتو الصهيونية جمسدة بسور وبرج،: خامساً

ى مي قُرا إِلَّا فيعمج كُملُونقَاتي مهبِأَن كى ذَلتش مهقُلُوبا ويعمج مهبسحت يددش مهنيب مهأْسرٍ بداء جرن وم أَو ةنصح
  137".قَوم لَّا يعقلُونَ

                                                        
 .21-20:ص. القاسم، مصدر سبق ذكره، ص 134
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ليهودية البعد الدميوغرايف، اعتمدت الدولة اإلسرائيلية على املعطيات الدميوغرافية والسعي إىل وجود الدولة ا: أخرياً

بطبيعتها اليهودية، واجلدار من وسائل التهجري الطوعي الذي يوفر فرصة ملصادرة األرض وإفراغها من سكاا، فلو 
  138.كان هدف اجلدار أمنياً الكتفوا ببنائه على طول اخلط األخضر

  
ل ضم املستوطنات، ووفق هذه الرؤية فإن اجلدار يساهم يف إغالق أكرب امللفات تعقيداً؛ ملف االستيطان من خال

ع حدودها وعزهلا عن حميطها العريب الفلسطيين، وملف احلدود من خالل فرض شروط يوملف القدس من خالل توس
من مساحة % 30التسوية أحادية اجلانب وفرض سياسة األمر الواقع، وبذلك تكون قد ضمت من خالل بناء اجلدار 

وال عاصمة وال  ،)كينتونات متفرقة(ية عليه حيث ال تواصل جغرايف الضفة الغربية، والباقي سيتم إقامة دولة فلسطين
حدود مستقرة، فالدولة املنتظرة ضمن هذا املخطط ستكون فاقدة السيادة وتابعة لدولة إسرائيل، وهذا ما دف إليه 

ها احلكومة اإلسرائيلية إسرائيل من عملية بناء اجلدار، عالوة على ما مت ذكره من أبعاد واليت متثل أهدافاً حقيقية وضعت
   139.وبلورا وصاغتها بذرائع أمنية ارتبطت حسب تلك الرؤية بفشل عملية السور الواقي السالفة الذكر

  
ضمن هذه الرؤية تشكل املوقف اإلسرائيلي من اجلدار حبيث انقسم املوقف إىل مؤيد ومعارض، أما املؤيد فقد استند 

باملد والدعم الشعيب املطالب باألمن، مقابل املوقف املعارض الذي ارتكز على أن على األبعاد السالفة الذكر مستعيناً 
اجلدار ال يوفر األمن إلسرائيل كون املقاومة ستتبع أساليب جديدة ختترق من خالهلا العمق اإلسرائيلي، كما أن 

   140.ه العاليةللمقاومة عالوة على تكلفت سهلةً اًاملستوطنات اليت ستبقى خارج اجلدار ستكون أهداف
  

  الرؤية الفلسطينية للجدار  2.16
مثل اجلدار حالة اهلزمية والعجز  ،بالغة األمهية، فعلى الصعيد األمين وسياسيةً محل اجلدار يف طياته أبعاداً أمنيةً

دار فقد مثل اجل ،اإلسرائيلي يف التصدي للمقاومة وخصوصاً بعد فشل عملية السور الواقي، أما على الصعيد السياسي
خط انسحاب، وهذا حبد ذاته انتصار للمقاومة، وعلى الرغم من هذه األبعاد فإن املوقف الفلسطيين الرمسي والشعيب 

اجلغرايف بني أجزاء الدولة  لرفض مشروع اجلدار باعتباره يعمل على تقسيم الضفة الغربية إىل كنتونات، ومينع التواص
خطرياً للحقوق األساسية الفلسطينية وتوسعاً استيطانياً ووسيلة من وسائل  الفلسطينية املنتظرة، كما أنه يعد انتهاكاً

مصادرة األرض، متجاوزاً يف بنائه كل القوانني واالتفاقيات الدولية املوقعة بني السلطة واحلكومة اإلسرائيلية، كما أنه 
االجتماعية واالقتصادية : هاتساهم يف إجياد كارثة إنسانية ارتبطت ا مشاكل وآثار سلبية على مجيع االجتا

لذا تشكلت جلان شعبية دف الوقوف أمام التحدي اجلديد املتمثل باجلدار، كما قامت أجهزة السلطة . والعمرانية
املختلفة مبحاولة إلغاء صفة الشرعية عن هذا اجلدار بإفراغ هذا املشروع من مضمونه األمين والسياسي، باعتبار اجلدار 

                                                                                                                                                                 
 .14:آية. سورة احلشر. القرآن الكرمي 137
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النتقايل البعيد املدى من خالل رفع القضية إىل أعلى املستويات الدولية املتمثلة يئة األمم وحمكمة يركز على احلل ا
   141.العدل الدولية يف الهاي

  
متثل املوقف العريب بصفة رمسية وشعبية برفض فكرة اجلدار باعتباره انتقاصاً للحقوق املشروعة؛ لذا حاول العديد من 

والرمسية منع إسرائيل من بناء اجلدار باتباع الطرق الدبلوماسية، من خالل التأثري على قرار القيادات العربية الشعبية 
واشنطن باعتبار أن اجلدار يسهم بشكل مباشر بايار عملية السالم، وحيول دون قيام دولة فلسطينية كاملة 

  142.السيادة
  

دولية للجدار، فاعترب مبعوث االحتاد األورويب من جانب آخر متثل املوقف الدويل بانتقاد العديد من الشخصيات ال
للشرق األوسط مارك أوتا اجلدار يساهم يف إرغام الفلسطينيني على الرحيل عن ديارهم بسبب اشتداد ظروفهم 
املعيشية، كما أصدرت هيئة األمم العديد من التقارير اليت تعترب اجلدار يساهم يف إحداث عواقب إنسانية متس حبقوق 

ألف فلسطيين ميثلون ثلث سكان الضفة الغربية، وأن اخلسائر اليت نتجت عن اجلدار ال ميكن التغاضي  680أكثر من 
عنها باعتبارها تعيق قدرة الفلسطينيني على التغلب على آثارها، وأن اجلدار سيعرض املقيمني خلفه إىل خماطر احلرمان 

جلمعية العامة بوقف بناء اجلدار كونه خيالف القواعد من احلصول على اخلدمات التعليمية والصحية، لذا طالبت ا
الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة وأصدر جملس األمن قراراً يدين اجلدار، لكن الواليات املتحدة استخدمت حق نقض 
الفيتو وحاولت جادة منع القرار من الوصول إىل حمكمة العدل الدولية باعتبار أن القضية ليست من اختصاصاا، 

اعتربت الواليات املتحدة القرار غري مناسب  ،وحىت عندما أصدرت حمكمة العدل الدولية قراراً يعترب اجلدار غري قانوين
كونه وحسب الرؤية اإلسرائيلية جتاهل قضية اإلرهاب الفلسطيين، يف الوقت الذي اعتربه الفلسطينيون انتصاراً للقانون 

ثل موقف االحتاد األورويب باإلدانة خلطة الفصل مع حتفظ لقرار حمكمة العدل الدويل وضربة حقيقية إلسرائيل، بينما مت
  143.الدولية

  
  إشكاليات اجلدار الفاصل  2.17

  : واجهت احلكومة اإلسرائيلية العديد من اإلشكاليات املتعلقة ببناء اجلدار الفاصل واليت تدور يف عدة حماور، أمهها
  .سكان املستوطنات املوجودين خارج حدود اجلدارحبماية كاليات األمنية املتعلقة اإلش: أوالً
  .دمج السكان العرب واليهود واألحياء العربية باليهودية يف مدينة القدس: ثانياً
قرية داخل حدوده، مثل قرية برطعة، " 22"سيعزل اجلدار مدينة قلقيلية عن األراضي الفلسطينية، كما سيضم : ثالثاً

  .ستغالل أراضيهم الزراعيةوهذا سيحرمهم الحقاً من ا
  .مليار شيقل 5.6الكلفة العالية للجدار اليت ستبلغ حوايل : رابعاً

                                                        
مركز دراسات : عمان. 1ط". اجلدار الفاصل بني الكيان الصهيوين والضفة الغربية" .علي الشرعة وآخرون: وأيضاً. 178- 168: ص. املصدر السابق، ص 141

  .45: ص. 2002. الشرق األوسط
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حيول دون إقامة دولة  اًاستيطاني اًاملوقف الفلسطيين الشعيب والرمسي الرافض لفكرة اجلدار باعتباره مشروع: خامساً 
  .فلسطينية

جلدار؛ باعتباره أداة ضغط سياسية واقتصادية على الشعب املوقف الدويل املتمثل برفض وانتقاد فكرة ا: أخرياً
   144.الفلسطيين

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                        
 .129: القاسم، مصدر سبق ذكره، ص 144



43 
 

  

  وصف، وحتليل مضمون –") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املناهج املدرسية : الفصالن الثالث والرابع

  
  منهاج التربية اإلسالمية  3.1
  مناهج اللغات  3.2
  منهاج اللغة العربية  3.3
  غة اإلجنليزيةمناهج الل 3.4
  اإلسرائيلي -منهاج اللغة العربية  3.5
  منهاج اجلغرافيا   3.6
  منهاج التاريخ  3.7
  مناهج التربية املدنية والتربية الوطنية والقضايا املعاصرة الفلسطيين واملدنيات اإلسرائيلي  3.8

  
  
  
فور تعلن أحقيتها املطلقة، ولرمبا تفردها، يف لعل أبرز ما مييز السلطة يف صورا التقليدية، هو سفورها، إذ هي، بالس"

غري أن ميشيل فوكو، . سياسة الناس أىن كان موضعهم يف بىن اتمع، وحيثما كان موقعهم يف تراتبية مؤسساته
يف الكوليج دي فرانس، متكن من طرد هذه " تاريخ أنظمة الفكر"من على كرسي  1973وخباصة يف دروسه للعام 

سلطة يف اتمعات اليت نعتها إطارها السهل، وذلك عرب حبثه يف أشكال أخرى، مضمرة، من ال الصورة للسلطة من
حبث من خالهلا " مثالية"على السجون ومصحات األمراض العقلية كنماذج  صحيح أن اعتناءه انصب". التأديبية"بـ

ا، غري أن املدرسة كانت، الحقاً، ضروب التأديب الناتج عن عالقات اجلرب واالمتثال بني فواعل السلطة ومفاعيله
لبحث طبقات اخلفاء يف هوية السلطة نتيجة النتشارها، وتذررها يف فواعل عدة " مثالية"واحدة من املؤسسات األكثر 

  ".ليس أوهلا اإلدارة املدرسية، وال آخرها املعلمني الذين تتحقق فيهم هجنة الريس واملرؤوس
  

  عبد الرحيم الشيخ
  

  

  

  



44 
 

  وصف، وحتليل مضمون –") اإلسرائيلية"الفلسطينية و(املدرسية  املناهج: والرابع الثالث نالفصال

إىل حتليل مضمون  إضافةًكليهما،  برطعة قرية شطري يف املستخدمة املدرسية للمناهج وصفاً الفصالن هذان يتناول
، للصفوف السادس والتاسع االجتماعية العلومو اإلنسانيات وقد استهدف الباحث يف حبثه هذا مناهج كل منهما،
  .والثاين عشر

  
  منهاج التربية اإلسالمية 3.1

 األمة هذه أبناء تربية يف عليه يعتمد الذي األساس فهي الطالب؛ يدرسها اليت املواد أهم من اإلسالمية التربية مادة تعد
 الدين أصول على جمتمعه دمةوخ وطنه بناء يف يسهم صاحلاً إنساناً ليكون وجسمه؛ وروحه اإلنسان عقل تبين تربية

: املختلفة جوانبها يف التلميذ شخصية بناء يف الكبري بدورها اإلسالمية التربية أمهية وتتجلى .الشرعية وقواعده احلنيف،
 الذي الصاحل، اإلنسان ذلك عن لينتج ومقاصده، احلنيف الدين أحكام مع ينسجم مبا واالجتماعية والنفسية العقلية
  .وأمته شعبه مستقبل بناء يف يسهم

  
 املتعلم ينهجه سلوكي واقع إىل واملعلومات األفكار هذه تتبلور أن اإلسالمية التربية جمال يف إليه ويهدف يرمى ما إن
 التعامل جمال يف التعليمية للعملية نتيجة املمارسة تكون وأن وتطبيق، عمل إىل املعارف تترجم وأن العملية، حياته يف

  .األخالقو بالقيم والتمسك
  

 اجلزء يف وحدات أربع -املنهاج الفلسطيين – السادس األساسي للصف اإلسالمية التربية كتاب وقد تضمن
 تفسرياً الكرمي القرآن حيث من ومتعلقاته اإلسالم قضايا مشلت 146الثاين، اجلزء تناوهلا وحدات ومخس 145األول

والتهذيب، واليت يتم تناوهلا من  والفكر واألخالق ة،والسري والفقه، والعقيدة الشريف، النبوي واحلديث وحفظاً،
 النصوص تقسيم مت كما العملية، الطلبة وحياة التشويقي، األسلوب املؤلفون راعى وقد .خالل أربع حصص أسبوعية

 من والشواهد باألدلة مدعمة معرفية علمية الكتاب مادة وتعد .حفظها ليسهل موقع من أكثر على حفظها املراد
 والسنة القرآن نصوص مع والتوجيهات واإلجراءات واملفاهيم األفكار ربط دف وذلك نبيه، وسنة الكرمي هللا كتاب
  .واملراجع املصادر قائمة إثبات دقيقة الكتاب مادة جيعل ومما .الشريفة النبوية

  
 تنمية على يعمل كي الفاعلة، املشاركة حنو الطالب تدفع ونشاطات وفقرات ومناقشات أسئلة الكتاب تضمنقد و

 هذه خيدم مما ذلك وغري املشكالت وحل واالستنباط، والتركيب، التحليل،: مثل العليا العقلية وقدراته مهاراته

                                                        
وزارة التربية : البرية رام اهللا .3ط. 1ج .التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي. محزة ذيب مصطفى وبركات فوزي القصراوي وعلي يوسف أبو زيد 145

 .2001. مركز املناهج/ والتعليم
وزارة التربية : البرية رام اهللا. 2ط. 2ج .التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي. محزة ذيب مصطفى وبركات فوزي القصراوي وعلي يوسف أبو زيد 146

  .2002. مركز املناهج/ والتعليم
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 أتعلم، أفكر،: عنوان حتت النشاطات على التركيز وكان ذاته، على اعتماده ويعزز والغايات والتوجهات األهداف
  .لذاته وبانياً بارزة شخصية املتعلم من لجيع حىت. اخل...  أستنتج مناقشة، نشاط،

  
 درساً، وعشرين سبعة على وزعت سورة عشر أحد اشتمل فقد -املنهاج الفلسطيين - 147التالوة والتجويد مقرر أما

 إذا إال ذلك يتأتى وال وعمالً، قوالً به والتمسك الكرمي، القرآن حول همفوالتفا بعقيدم املتعلمني إميان تعميق دف
 التجويد حكم فتكرر التطبيقية، العملية الناحية على التجويد دراسة وارتكزت .آياته فهم وأحسنوا قراءته الطلبة أتقن

 املطلوب األحكام على تطبيقية تدريبات درس كل يف وورد .كلها الدراسة سنوات مدار وعلى درس من أكثر يف
 التدريبات هذه وكل بإتقان، تالوا املتعلمني من يطلب أخرى آيات وإضافة املقررة، اآليات تالوة خالل من إتقاا،
  . بيتية تدريبات إطار يف فيندرجان البييت والواجب التقومي أما صفية،

  
 مشلت فصول، ستة على فقد اشتمل -املنهاج اإلسرائيلي - 148السادس للصف اإلسالمية والتربية الدينكتاب  أماو

 والسرية والتهذيب، والعبادات، والعقيدة، الشريف، واحلديث الكرمي، قرآنال حيث من ومتعلقاته اإلسالم قضايا بعض
 موضوعاً عشر ثالثة ،"الكرمي القرآن" األول الفصل ضم وقد .النبوية، واليت يتم تناوهلا من خالل حصتني يف األسبوع

 إضافة القرآن، جلمع عنه اهللا رضي بكر أيب ودافع القرآن مجع عبارة معىن فيه تناول الذي ونسخه، القرآن مجع: وهي
 بني: املسلمني حياة منهاج والقرآن. وملاذا القرآن نسخ عثمان أرسل أين وإىل اجلمع صحة يف ثابت بن زيد دور ىلإ

 وبني السابقة السماوية الرساالت بني الفرق تناوله ىلإ إضافة الكرمي، القرآن أحكام وبعض الرسل وظيفة خالله من
 الالم تفخيم سبب وكذلك التفخيم، حروف املوضوع هذا يف تناول وقد: التجويد امأحك ومن. r حممد رسالة
 سورة-الوالدين وبر ،)153-151( األنعام سورة-العشر والوصايا). 255( البقرة سورة-الكرسي وآية. والراء

 ،)186-182( البقرة سورة-الصيام وآيات ،)19-12( لقمان سورة-لقمان ووصايا ،)34-23( اإلسراء
-26( احلج سورة-احلج وآيات ،)36-30( فصلت سورة-واالستقامة ،)26-23( إبراهيم سورة-الطيبة الكلمةو

 احلديث" الثاين الفصل أما ).3-1( اإلسراء سورة-واملعرج واإلسراء ،)40-33(النور سورة من وآيات ،)30
 عن والنهي باملعروف واألمر اللسان، وحفظ األمانة، وحفظ العلم، طلب: تناولت أحاديث سبعة فضم ،"الشريف

 أربعة ،"العقيدة" الثالث الفصل وعاجل .والتقوى بالعهد، الوفاء على واحملافظة الكبار، وتوقري العلماء وتوقري املنكر،
 فضل: موضوعاً عشر مخسة ،"العبادات" الرابع الفصل وناقش .والنفاق والشرك، والكفر، باهللا، اإلميان آثار: مواضيع
 وصالة االستسقاء، وصالة املياه، وأنواع األقصى، املسجد وفضل الشريف، النبوي املسجد وفضل ام،احلر املسجد

 النقدين، وزكاة والزكاة، الصالة، وقضاء السفر، وصالة املريض، وصالة املسبوق، وصالة اجلنازة، وصالة اخلوف،
 والتقوى، الرب على التعاون: عن ،"التهذيب" اخلامس الفصل وحتدث .الزكاة تعطى وملن التجارة، عروض وزكاة

 األخري الفصل أما .األرحام وصلة والتدبري، االقتصاد-والقناعة ينفع، مبا الوقت على واحملافظة والصرب، اخللق، وحسن
 بكر وأبو األول، اخلليفة واختيار ،r الرسول ووفاة الوداع، حجة: موضوعاً عشر ستة فضم ،"النبوية السرية"

                                                        
/ وزارة التربية والتعليم: البرية رام اهللا. 2ط .التالوة والتجويد للصف السادس األساسي. القصراوي وعلي يوسف أبو زيدمحزة ذيب مصطفى وبركات فوزي  147

  .2001. مركز املناهج
  .1998. دار النهضة للطباعة والنشر: الناصرة. الدين والتربية اإلسالمية للصف السادس. حممود مصاحلة وآخرون 148
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 ومعاذ مسعود، بن اهللا وعبد الغفاري، ذر وأبو طالب، أيب بن وعلي عفان، بن وعثمان اخلطاب، بن وعمر الصديق،
 بن وخالد املطلب، عبد بن ومحزة وقاص، أيب بن وسعد اجلراح، بن عامر عبيدة وأبو األشعري، موسى وأبو جبل، بن

 والشواهد باألدلة الكتاب مادة دعمل باإلضافة التشويقي، القصصي األسلوب روعي وقد. العاص بن وعمرو الوليد،
 القرآن نصوص مع والتوجيهات واإلجراءات واملفاهيم األفكار ربط دف وذلك نبيه، وسنة الكرمي اهللا كتاب من

 الكتاب ينته ومل. املكتبة يف للبحث حتتاج وأخرى مباشرة، أسئلة ايته يف درس كل وتضمن .الشريفة النبوية والسنة
  .واملراجع صادربامل خاصة بقائمة

  
وحدات  ست -املنهاج الفلسطيين – التاسع األساسي للصف التربية اإلسالميةكتاب  من 149األول اجلزء واشتمل

 قسمت وقد تناولتها، اليت الشرعية لألحكام وبياناً وحتليالً، تفسرياً حممد سورة تناولت اليت الكرمي القرآن وحدة :هي
 تعريفاً وتضمنت: النبوي احلديث وحدة .الدراسي الفصل مدار على بتوزيعها ماملعل يقوم أجزاء ثالثة إىل السورة
 غزوة أحداث وتناولت: النبوية السرية وحدة .املختارة األحاديث من حديثني شرح وتناولت األربعة، السنن لكتب

 رسول حمبة تعزيز إىل دف حتليلية قصصية بطريقة ذلك وكل احلديبية، صلح عن حتدثت كما. قريظة وبين اخلندق،
 يف ودورها املرأة مكانة إلبراز" سلمة أم" املؤمنني أم عن حتدثت كما العطرة، بسريته االقتداء وحسن النفوس، يف اهللا

  .اإلسالم
  

 واخلرائط الصور من أمكن ما عرض مع ما، يتعلق وما والعمرة احلج بأحكام الطالب عرفت اليت: الفقه وحدة
 العقيقة وأحكام والصيد، بالذبائح املتعلقة األحكام بعض الوحدة تناولت كما العبادة، أحكام فهم يف للطلبة املساعدة
 لبعض شرحاً وتضمنت: والتهذيب األخالق وحدة .اإلسالم يف باألوقاف املتعلقة األحكام بعض إىل إضافة واملولود،

  .العدل وحيكمه الفضيلة تسوده سكاًمتما جمتمعاً ليبقى عليها؛ وحض ا اإلسالم أمر اليت اإلسالمية القيم
  

 عن فتحدث القرآن، أساليب بعض تناولت اليت: الكرمي القرآن وحدة :هي وحدات ست فتضمن 150الثاين اجلزء أما
 عليه عيسى وقصة الكهف، سورة يف اجلنتني صاحب قصة ذلك بعد وعرضت الكرمي، القرآن يف واحلوار القصة
 ا يعتقد اليت واألباطيل اخلرافات بعض وضحت كما احلياة، يف اإلنسان وظيفة تناولت وقد: العقيدة وحدة .السالم

 خمتارة، أحاديث ثالثة شرح وتناولت: النبوي احلديث وحدة .واتمع الفرد على وآثارها خطرها وبينت الناس، بعض
: النبوية السرية وحدة .ةالطلب لدى اإلجيايب السلوك تعزيز شأا من اليت التربوية القيم على الشرح يف وركزت
 املسلمني قادة أحد عن حتدثت كما ومؤتة، خيرب غزويت عن وحتدثت واألمراء، امللوك إىل الرسول رسائل وتناولت

 بعض بأحكام الطلبة عرفت اليت: الفقه وحدة .اإلسالم نشر يف دوره وبينت الوليد، بن خالد وهو العسكريني،
 لبعض شرحاً تضمنت وقد: اإلسالمي الفكر وحدة .واللقطة والرهن ةوالوديع اهلبةو كالعارية اإلسالم، يف املعامالت

  .الفكرية االحنرافات بهمنوجت الطلبة، أمام الطريق لتنور وأحكامه؛ اإلسالم أفكار من تنبع اليت الفكرية املفاهيم

                                                        
  .2004. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 1ج. األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. نوآخرو ذيب مصطفى محزة 149
  .2004. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 2ج. األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. وآخرون مصطفى ذيب محزة 150
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  :اآلتية األمور مراعاة مت الكتاب مادة عرض وعند

 .أمكن ما املذهبية اخلالفات ذكر عن لبعدوا الطرق، بأيسر املعرفة تقدمي -1
 .املعريف اجلانب إىل باإلضافة والسلوكي، الوجداين باجلانب والعناية واالجتاهات، بالقيم االهتمام -2
 حمور وجعلها األخرى، عيةالتشر املصادر وبقية والسنة، الكتاب من الشرعية بالنصوص الدروس إثراء -3

 .منها واالستفادة لفهمها منها، االستنباط على الطلبة ليتدرب الدرس،
 .العليا التفكري مستويات من األسئلة وبعض األنشطة، خالل من اإلبداعي التفكري على الطلبة أذهان حتفيز -4
 .الدروس تضمنتها اليت املختلفة األنشطة خالل من باملكتبة الطلبة ربط -5
 .وإمكانام قدرام مع لتتالءم املختلفة الطلبة مستويات مراعاة -6
 مادة عرض يف العلمية الدقة توخي مت وقد .اإلسالمية والتربية والتجويد التالوة كتايب بني التكامل مراعاة -7

  .والطالب املعلم يغين مما الثاين؛ جزئه اية يف واملراجع املصادر قائمة رصد مت إذ الكتاب؛
  

 أربعة على قسمت الكرمي القرآن نم سور سبع اشتمل فقد -املنهاج الفلسطيين - 151والتجويد التالوة مقرر أما
 إىل الكتاب ويهدف .والتجويد التالوة أحكام من السابقة الصفوف يف تعلمه مت ما ويكمل  ليتمم درساً؛ وعشرين

 ال وهذا واآلخرة، الدنيا يف سعادم ومصدر شريعتهم، ومنطلق عقيدم أصل هو الذي بقرآم الطلبة إميان تعميق
 أحكام وتوضيح شرح مع تالوا، املراد السور الكتاب تضمن وقد .فهمها وأحسن آياته، الوةت أتقن إذا إال يتأتى

 املعىن فهم للمتعلم يتسىن كي فيها، الواردة األفكار بعض وذكر واملفردات، املعاين وتوضيح اجلديدة، والتجويد التالوة
 الطرق بأيسر والتجويد التالوة أحكام عرض مت وقد .الطلبة على تسهيالً وذلك املقررة والسور لآليات اإلمجايل

 فهم يف تساعد اليت واألمثلة واألشكال واجلداول التوضيحية بالصور االستعانة ومت التفصيالت، عن بعيداً وأسهلها،
 بعض على التنبيه أو التفكريية األسئلة بعض بطرح وتشويقهم، الطلبة عند اإلبداعي التفكري إثارة ومت .لألحكام أفضل

وتتم تغطية هذه املواضيع من خالل أربع حصص . والتقومي وأفكر، أالحظ،: عناوين حتت وذلك الحظات،امل
     .أسبوعية

  
 قضايا حول -املنهاج اإلسرائيلي - 152التاسع للصف اإلسالمية والتربية الدين تعليم كتاب مواضيع متحورت
 حتت فكان .ملواضيع من خالل حصتني أسبوعياًومتعلقاته وذلك من خالل ستة فصول، تتم مناقشة هذه ا اإلسالم

 التجويد، وعلم الكرمي، القرآن يف واألمثال واحلكم أمثلة، تطوره، نشأته، التفسري، علم": الكرمي القرآن علوم" عنوان
 هعلي وموسى والقرآن الرسالة نعمة تناولت اليت إبراهيم وسورة والتفسري، والتالوة والتنوين، الساكنة النون أحكام
 اخلليل إبراهيم ودعاء الباطل وكلمة احلق كلمة ومثل النار أهل بني وحوار السابقة األمم أنباء وبعض قومه مع السالم

 يوم وأهوال العباد على الباهرة اهللا نعم تعداد فتناولت الرمحن سورة أما 153. القيامة مبشاهد وموعظة السالم عليه
                                                        

  .2004. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. األساسي التاسع للصف والتجويد التالوة. وآخرون مهنا الكرمي عبد 151
  .1993. العربية الشرق مطبعة: القدس. اإلسالمية والتربية الدين تعليم. وآخرون علي حيدر 152
  .59-34: ص ص املصدر السابق، 153
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 املواضيع غيباً حفظها املراد اآليات تناولت حني يف 154. اجلنة ونعيم آلخرةا يف املتقني ومآل ارمني وحال القيامة
 املؤمنني وصفات) 158-156: األعراف( حممد الرسول وصفات) 24-21:البقرة( الكرمي القرآن إعجاز: اآلتية

-11: ءالنسا( واملواريث) 24-18: (احلشر سورة وخواتيم) 59-56: النساء( األمانة وأداء) 11-1: املؤمنني(
 القدسي، واحلديث الشريف، احلديث أنواع: مواضيع أربعة فتناول" الشريف احلديث" الثاين الفصل أما 155).13

 الصدق، خلق تناولت األحاديث وهذه غيباً، واحلفظ والشرح للدراسة خمتارة وأحاديث املشهورة، احلديث وكتب
 احلج يف والترغيب الزكاة، مانع وإمث االحتكار، ميوحتر املعاملة، يف والتساهل والتسامح األمانة، أداء ووجوب
 تعاىل، اهللا ومراقبة واملراقبة، التفكري طريق عن تعاىل اهللا معرفة ،"العقيدة" الثالث الفصل وناقش .الظلم وحترمي والعمرة،

 يؤيد العلمي والكشف خالدة، معجزة والقرآن األنبياء، ومعجزات واملعجزات، صفاته، طريق عن اهللا ومعرفة
 الصالة،" العبادات" الرابع الفصل وعاجل .والسحر املعجزة بني والفرق والكرامة، املعجزة بني والفرق املعجزات،

 الكذب، وحترمي الصدق، ووجوب واحلرام، احلالل: عن" التهذيب" اخلامس الفصل وحتدث .والعمرة واحلج والزكاة،
- واألمانة التعزية، وآداب التهنئة، وآداب التثاؤب، وآداب عطاس،ال وآداب والسباب، الشتائم وحترمي السرقة، وحترمي
: والغزوات والسرايا اهلجرة، بعد بالقتال األمر نزول": النبوية السرية" األخري الفصل وتناول .اإلسالم يف العمل إتقان
 بكر أيب صالة الرسول، ومرض الوداع، وحجة حنني، وغزوة مكة، وفتح احلديبية، وصلح تبوك، أحد، مؤتة، بدر،

 لدعم باإلضافة التشويقي، القصصي األسلوب روعي وقد .اخلالفة وأمر ساعدة بين وسقيفة الرسول، ووفاة بالناس،
 املفردات وتوضيح اآليات بعض تفسري وكذلك نبيه، وسنة الكرمي اهللا كتاب من والشواهد باألدلة الكتاب مادة

 .الشريفة النبوية والسنة القرآن نصوص مع والتوجيهات اإلجراءاتو واملفاهيم األفكار ربط دف وذلك اجلديدة،
  .واملراجع باملصادر قائمة أو بأسئلة الدروس تضمني يتم ومل
  

 تقدمي على املادة عرض يف -املنهاج الفلسطيين - 156التربية اإلسالمية للصف الثاين عشركتاب  مؤلفو حرص وقد
 املوضوعات تكون أن على حلرصهم باإلضافة املختلفة، اإلسالمية الثقافة جماالت يف الفاضلة والقيم الصحيحة املعارف

 الكتاب، تناوهلا اليت ااالت تعددت وقد .سلساً واضحاً العرض ويكون وواقعهم، الطلبة احتياجات مع منسجمة
 التحدث ومت الكرمي، آنالقر مع التعامل يف مراعاا ينبغي اليت املهمة األسس بعض تناول مت: الكرمي القرآن جمال ففي
 اتمعات حتكم اليت االجتماعية للسنن وصفه وعن العقيدة، عرض يف منهجه وعن البشرية، على الكرمي القرآن أثر عن

 اهلامة األسس بعض الكتاب عرض السنة جمال ويف .والتجويد والتالوة التفسري يف متعددة دروس إىل باإلضافة البشرية،
 كما واملسؤولية، اإلدارة جمال يف هديه وتناول والتعليم، التربية يف النيب منهج عن وحتدث لنبوية،ا السنة مع التعامل يف

 ويف .الشريفة النبوية األحاديث بعض شرح مت كما حماربته، يف العلماء ومنهج أسبابه مبيناً احلديث، يف الوضع تناول
 وحتديده، النسل وتنظيم العريف، الزواج الكتاب فناقش األسرة، مبوضوع تتصل قضايا عن التحدث مت الفقه جمال

 لذوي اإلسالم ومراعاة العبادات، ونظام الزوجني، بني والتفريق الطالق وموضوع الزواج، قبل الطيب والفحص
 بعض يف الشرعي احلكم بيان ومت الربا، عن التحدث مت اإلسالم يف االقتصادي النظام خالل ومن .اخلاصة االحتياجات

                                                        
  .71-60: ص ص السابق، املصدر 154
  .77-72: ص ص السابق، املصدر 155
  .2006 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 1ط. الثانوي الثاين للصف اإلسالمية التربية. وآخرون محزة ذيب 156
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 عن التحدث مت والتراجم رالسي جمال ويف .املستندية واالعتمادات والسندات واألسهم التأمني مثل املعاصرة القضايا
وتغطى املادة . الطلبة نفوس يف تأثري لذلك ليكون األعالم؛ بعض سري عرض ومت والتابعني، الصحابة مواقف بعض

  .الدراسية من خالل ثالث حصص أسبوعية
  

ة اإلسالمية يف كال الشطرين يف برطعة أا ازدانت بالطاعة واالمتثال، باإلضافة لشموهلا يالحظ على مادة التربي
املوروث الثقايف القائم على نشأته التقليدية والنمطية؛ فامتازت هذه املناهج بغياب املرأة املنتجة واملشاركة يف حمطات 

بل بقيت املرأة التقليدية يف هذه . والشهيدة واجلرحية النضال، كأم الشهداء واجلرحى واملعتقلني، واملناضلة واملعتقلة
وقد اهتمت املناهج الفلسطينية أيضاً بالتسامح الديين والتعايش يف اتمع الفلسطيين؛ إذ إن اإلسالم يدعو إىل  .املناهج

  .اإلخاء بني بين البشر، ويضمن التكرمي واحلرية لإلنسان مهما كانت ديانته أو جنسيته أو لونه
وكانت املواضيع . كز هدف تعليم الدين اإلسالمي حول التعاليم التعليمية الثقافية، ومعرفة التعاليم األساسية لإلسالمتر

موجهة حنو تنمية الشخصية وحمبة اإلنسان واحترام دين اآلخر وحمبة العمل والعلم وتنمية املسؤولية االجتماعية وحتقيق 
فغايات التعاليم .  اهللا والنيب والشخصيات األساسية يف التاريخ اإلسالمياالتزان يف الشخصية من خالل اإلميان ب

  .تشكل حمور منهاج الدين اإلسالمي
  

وقد غابت مفاهيم اجلهاد واالستشهاد واملقاومة من منهاج التربية اإلسالمية يف كال الشطرين، اليت تالءم اخلصوصية 
املتبع يف مدارس برطعة الشرقية من حيث تناوله ملفهوم اهلوية الفلسطينية وهذا متعلق مبنهاج التربية اإلسالمية 

الفلسطينية من زاوية عالقتها بالعقيدة اإلسالمية الذي يكاد ينحصر يف بعض املواقع املقدسة للمسلمني يف فلسطني 
والعمل، ضمن  ويتحدث املنهاج عن احلرية والعدالة واملساواة وحق املرأة يف التعليم. عموماً، ويف القدس بشكل خاص

ومنهاج التربية اإلسالمية يف برطعة الشرقية مل يلغ اهلوية الوطنية ائياً كما مت يف نظريه يف برطعة الغربية، . قوالب منطية
فقد أشار املنهاج إليها كجزء من اهلوية القومية واإلسالمية، ولكن بشكل خجول وضعيف يف بعض النصوص، حنو ما 

أنا مسلم فلسطيين أحب بلدي فلسطني، ويف : "، حيث يقول157"وطنه ويدافع عنه املسلم حيب: "ورد يف درس
غري  158".وأتطلع إىل وحدته. الوقت نفسه أعترب كل أرض عربية وإسالمية جزءاً من وطين الكبري الذي أحبه وأقدره

لتاريخ أو ذكر الالجئني أنه مل يتم التطرق لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطني، أو احلديث عن املقاومة الفلسطينية عرب ا
   .الفلسطينيني أو االستعمار أو االستيطان إال يف حاالت قليلة

  
وقد تنوعت املفاهيم املستخدمة يف نصوص التربية اإلسالمية يف كال منهاجي شطري القرية، ومل تتناول املواضيع 

ة استندت إىل أساساً إىل اآليات القرآنية واملفاهيم بشكل متسلسل يف العقيدة والفقه، على الرغم من أن املواد املطروح
غري أن طرح املواد اعتمد، بالدرجة األوىل على التلقني واحلفظ، إضافة إىل افتقار املادة إىل . واألحاديث والسرية النبوية

  .ما يربط الطالب بالبيئة اإلسالمية واإلشارة إىل ما يربط فلسطني باإلسالم تارخياً وحضارة
                                                        

 التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. 1ج .األساسي السادس للصف اإلسالمية التربية. زيد أبو يوسف وعلي القصراوي فوزي وبركات ذيب مصطفى محزة 157
  .69-66: ص.ص .2001 .املناهج مركز/ والتعليم

  .68-67: ص.ص املصدر السابق، 158
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لتربية اإلسالمية الفلسطيين تاريخ الديانة اإلسالمية يف مدن الضفة الغربية؛ ليهمش بذلك بقية مدن وخيتزل منهاج ا

مقابل غياب ذلك يف املنهاج . فلسطني التارخيية اليت وإن ذكرت تذكر على استحياء وبشكل مبعثر هنا وهناك
وضوعات كماً ونوعاً، ففي حني يتعلم طلبة الصفني وتالقي مناهج التربية اإلسالمية الفلسطينية اهتماماً بامل .اإلسرائيلي

السادس والتاسع األساسيني أربع حصص أسبوعية، وثالث حصص خمصصة لطلبة الثاين عشر، فإن الطلبة الفلسطينيني 
يف إسرائيل ال يتعلمون أكثر من حصتني يف األسبوع للصفني السادس والتاسع، باإلضافة لعدم تضمن مناهج الصف 

ر مواد متعلقة يف التربية الدينية اإلسالمية، مقابل ختصيص ثالث حصص أسبوعية للتربية اإلسالمية للصف الثاين عش
باإلضافة إىل ذلك فإن كتب التربية اإلسالمية الفلسطينية معززة مبقرر التالوة . الثاين عشر حسب املنهاج الفلسطيين

أما وزارة املعارف اإلسرائيلية فقد عمدت إىل تغييب  والتجويد من الصف اخلامس األساسي وحىت العاشر األساسي،
  .التالوة والتجويد من مقرر خاص هلا واكتفت بشذرات هنا وهناك بكتب تعليم الدين

  
. بشكل عام فإن منهاج التربية اإلسالمية الفلسطيين مل يعمل على تعزيز املواطنة، إال يف حاالت قليلة وبشكل خجول

الديين يف املنهاج اإلسرائيلي هو تعليم مبهم وغري واضح، غري أنه يشدد على تنمية  -قوميمقابل ذلك فإن التعليم ال
  .املواطنة واالنتماء لدولة إسرائيل كجزء ال يتجزأ من التربية الدينية

  
  مناهج اللغات 3.2

ويتوارثه، وهو املصدر يشكل االنتماء للوطن جزءاً مهماً يف حياة الفرد، فالوطن فيه األرض اليت ينشأ عليها اإلنسان 
وتعد بيئة املدرسة . الذي يؤمن له ضرورات احلياة من طعام وشراب، وله األثر على عادات اإلنسان وقيمه ومعتقداته

فبعد التحاقه باملدرسة، يتعلم الرموز بوفرة أكثر، وحيصل . من البيئات املهمة اليت تساعد على تقوية انتماء الفرد لوطنه
جنحت يف حتقيق وكلما جنحت املدرسة يف توفري املناخ املناسب، واحملبب للفرد، . خاصة بوطنه على معلومات كثرية

ومن وسائل املدرسة يف تدعيم االنتماء الوطين لدى طالا املنهاج املتكامل املتوازن، والذي . لوطنهو انتمائه إليها، 
ات واملعارف املتنوعة، إضافة إىل األعمال األدبية يعد منهاج اللغات ترمجة واقعية له، إذ من خالله يتم نقل اخلرب

أو حىت عربية، يف قضايا االنتماء الوطين سوف تساعد  159إذا، فإن معاجلة منهاج اللغات، عربية أو إجنليزية،. ختلفةامل
  .يف تعزيز انتماء الفرد لوطنه بصورة أقوى وأفضل

  
  :منهاج اللغة العربية 3.3

ت اهلوية القومية والثقافة الفلسطينية الفردية واجلماعية، وباعتبارها اللغة األم، جيب احملافظة تعد اللغة العربية أهم مركبا
كما تعد اللغة شاهداً على العصر وهي هوية كل شعب ومعيار قوته، أو ضعفه، . عليها والعمل الدؤوب على تطويرها

  .ن التنازل عنهومرآة أهلها، واللغة العربية ثابت من ثوابت األمة العربية ال ميك
  

                                                        
  .296: مصدر سبق ذكره، ص. إشكاالت اهلوية واملواطنة: املنهاج الفلسطيين. عبد الرحيم الشيخ 159
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 العربية ويتهم الطلبة العتزاز تأكيداً -املنهاج الفلسطيين - 160األساسي السادس للصف" اجلميلة لغتنا" كتاب يعترب

 الفضيلة على وللحض معتقد، أو لون أو عرق يف الناس بني متيز ال مسحاء إنسانية برسالة ولتمسكهم واإلسالمية،
 شائقاً الوحدة تنسيق وكان. الصف هذا يف العربية اللغة لتعليم أساساً الدراسية وحدةال أسلوب وكان .النبيلة والقيم
 خمتلف إىل تقوده أخرى عناوين إىل القراءة نص يتقدم الذي" ونتدبر لنقرأ: "عنوان من فقراا يف التدرج يتم حبيث

 اليت" والنحو الصرف" وموضوعات "لنتذوق"و" لنحفظ"و" اللغة أسرار من"و" النص آفاق يف" مثل العربية مهارات
  .اللغوية والتدريبات واالستنتاج املالحظة تسنده الذي اللغوي الوصف على تقوم

  
 على قياسية لتكون النصوص أسئلة صممت وقد املبادرة، جمال أمامهم ويفتح التفاعل على املتعلمني املنهاج هذا حيث

 وقد العريب، للخط عبارة وحدة كل وتضمنت .والتفكري املعرفة آفاق أمامهم تفتح أخرى أسئلة صياغة من ميكنهم حنو
 النسخ خبطي للكتاب املرافقة العريب اخلط كراسة وهناك املختلة، مواضعها يف اهلجاء حروف تسلسل مراعاة مت

 عاالطال يف واملعلمني الطالب ومساعدة احملتوى إثراء دف واملراجع، املصادر بقائمة الكتاب وانتهى .والرقعة
  .واملعرفة

  
 تنوع -املنهاج اإلسرائيلي -  161السادس للصف" والفهم القراءة يف اجلديد" كتاب حمتوى قائمة من يتبني

 نصا كان ما فمنها باختالفها، النصوص أهداف وتعددت الشعري، ومنها النثري فمنها الكتاب احتواها اليت النصوص
 باعتبار للمدينة النص تناول مت" ترى؟ يا أنا من" بعنوان طربيا نةملدي النصوص هذه تعرض وعند  األديب، ومنها علميا

 املياه مشروع بناء انتهى م1994 سنة يف: "اآلتية بالفقرة انتهى بل بذلك االكتفاء يتم ومل هلا، حمتلني كانوا العرب
   162".النقب إىل وخاصة البالد أحناء خمتلف إىل حبرييت مياه ينقل الذي القطري،

  
 وغريه، النقب إىل طربيا من املياه ونقل املشاريع بناء على تعمل اليت إسرائيل دولة وجود أمهية للطالب ليؤكد وذلك

 .جتاوزها الدولة داخل يعيش الذي الفلسطيين على جيب ال اليت املياه كمية حتديد إىل التطرق يتم مل ذلك ومقابل
 مت النص ذلك خالل ومن املازين، إبراهيم للكاتب" عونةاملل السيارة" وهو عريب لكاتب يتيم نص على الكتاب واشتمل
 يتم مل اليت عزام مسرية للكاتبة بتصرف  163"الظهرية مشس حتت" فكانت الفلسطينية النصوص أما باملازين، التعريف
 بل للصحف، بائعاً كان الذي الطفل عمل سبب بيان يتم مل إذ جداً، سطحي بشكل النص تناول ومت بل ا، التعريف

واللجوء؛ ليتم بذلك  التشرد وهو األساس منظوره من وليس االجتماعي األطفال عمالة منظور من القصة تناول مت
  .افتقرت للمضمون الوطين واهلويايتتشويه اهلوية الفلسطينية الغائبة أساساً من مناهج كبت و

  

                                                        
  .2005. املناهج مركز/العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي السادس للصف اجلميلة لغتنا. وآخرون خشان أبو الكرمي عبد 160
  .2011. كرمي والنشر للطباعة اهلدى دار: إسرائيل دولة. 1ط. السادس للصف والفهم القراءة يف اجلديد. يونس وإميان غنامي رجب وأمحد خضرة فهد أبو 161
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  .144: ص السابق، راملصد 163
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كالنجارة ومسح األحذية وبيع ورمبا كان طرح القصة من منظور حتبيب الطالب العرب بالعمل اليدوي البسيط 
 وحني 164.هم من الوظائف احلكومية والعمل املكتيبريالصحف وقطف الربتقال واحلمالة واحلدادة وغريها، وتنف

 فتم فلسطني، وعن واالنتماء الوطن عن بعيدة بسيطة قصائد على الكتاب معدو التجأ الشعرية للقصائد تناوهلم
 مت فقد درويش حممود بالشاعر يتعلق وفيما. به التعريف دون زياد، توفيق للشاعر  165"املغين" بقصيدة االكتفاء
 هذا يف طوقان لفدوى يكن ومل. بالشاعر للتعريف اإلشارة دون 166"أمي إىل" قصيدته من األول باملقطع االكتفاء
  167.الذاتية سريا من جزءاً يتناول نص من أكثر الكتاب

  
تقر ائياً حىت اآلن واملتعلقة مبساق األدب واللغة العربية تتضمن ألول مرة  ففي اخلطة التدريسية اجلديدة واليت مل

قصائد الشاعر الفلسطيين حممود درويش وأشعار توفيق زياد، فيما ستبقى كتابات غسان كنفاين وأشعار فدوى طوقان 
 168لصحيفة معاريف العربيةخارج منهاج اللغة العربية الذي سيدرس يف املدارس العربية داخل اخلط األخضر، ووفقاً 

فإن املنهاج اجلديد سيضم قصائد خطها شاعر فلسطني حممود درويش بشرط أن تكون من القصائد اليت مل تتناول 
الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، إضافة إىل قصائد كتبها املناضل الفلسطيين ورئيس بلدية الناصرة السابق توفيق زياد، 

  .يين مسيح القاسموأخرى جاد ا الشاعر الفلسط
  

على يد وزير التعليم اإلسرائيلي يويل  2007وكانت اخلطة التدريسية اجلديدة قاب قوسني أو أدىن من إقرارها عام 
" تسمريت"تامري مبا يف ذلك كتابات لغسان كنفاين وأشعار لفدوى طوقان، مل يتم توقيعها وحولت إىل الدكتور 

الذي رفض بشكل قاطع تضمني كتابات كنفاين وطوقان للمنهاج علما بان  رئيس دائرة املنهاج يف وزارة التعليم
  169 .أشعار درويش وكتابات كنفاين وطوقان ميكن تدريسها يف املدارس اليهودية ضمن مساق اللغة واللسان العريب

 متنوع وهو س،الساد إىل الثالث من للصفوف متكاملة سلسلة يف حلقة" والفهم القراءة يف اجلديد" كتاب يعد وأخرياً
 نص كل وترافق. شعر هو ما ومنها نثر هو ما منها إبداعي، هو ما ومنها وظيفي هو ما النصوص هذه فمن. النصوص

 . وتسهيلها النصوص فهم تعميق هدفها متنوعة، عديدة أسئلة النصوص من
  

 العلوم بكتاب ززاًفجاء مع -املنهاج الفلسطيين -  170األساسي التاسع للصف" والنصوص املطالعة" كتاب أما
 حاجتهم ملبياً وتطلعام، التالميذ طموحات مع منسجماً اللغوي، وحمتواه وتنظيمه بنائه يف جديداً وكذلك اللغوية،

 نصوصها تذوق خالل من بياا وأسرار مجاهلا، مكامن تلمس مع العملية، حيام مواقف يف العربية اللغة توظيف إىل
  .املبدعني وهلافح آثار يف والغوص األصيلة،

                                                        
  .223: ص سرية، مصدر سبق ذكره، 164
  .173: ص أبو خضرة، مصدر سبق ذكره، 165
  .182: ص السابق، املصدر 166
  .229-227: ص ص السابق، املصدر 167
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 ونصوصاً نثرية موضوعات ضمت دراسية وحدة وثالثني تسع على العامة بنيتيهما يف الكتاب جزأي اشتمل وقد
 االستئناس على الطلبة تعويد دف املسترسلة الذاتية للقراءة بنص منها كل وختم املنظمة، املنهجية للدراسة شعرية
 الوطين: هي رئيسة أبعاد أربعة يف النصوص هذه ومتحورت. العصر جنتا من استجد مبا واالستماع التراث، بكتب
 ضمن تندرج اليت واحملاور واالجتاهات القيم من العديد على منها بعد كل واشتمل. واإلنساين واإلسالمي والعريب

 على واالنفتاح احلداثة، عامل وولوج العصر مواكبة يف رغبتهم وحتقق وبيئتهم، حبيام وتتصل الطلبة، اهتمام دائرة
  .واملعاصرة األصالة بني الواعي املزج خالل من اآلخرين

  
 واحلديث، القدمي بني املدروس التوازن فيها وجتسد والتنوع، باجلدة املختارة والنصوص املوضوعات اتسمت هنا من

 كما احلديث، عصربال وانتهاًء اجلاهلي بالعصر بدءاً العريب األدب لعصور ممثلة -خاصة- األدبية النصوص فجاءت
 وتدعيماً القومي للبعد ترسيخاً عديدة عربية أقطار من بنماذج باقتها وشيت حيث اجلغرايف البعد اختيارها يف روعي

  .األقطار هذه بني والتربوية الثقافية للوحدة
  

 يف التقومي ووسائل واألنشطة اخلربات فجاءت وحتليلها، النصوص معاجلة يف التكاملي املنحى منهجية اعتمدت وقد
 والتحدث االستماع: وهي العربية اللغة تعليم يف الرئيسة األربع للمهارات جمسدة الكتاب دروس من درس كل

 األهداف حسب املنطقي والتسلسل التوازن فيه روعي نسق يف واألنشطة اخلربات هذه والتأمت والكتابة، والقراءة
 األساسي الطرف بوصفهم املتعلمني من املستهدفة الفئة لدى وترسيخه هحتقيق املراد املهاري واملنحى املرسومة التربوية

  .التعليمية العملية يف
  

 مضامينه واستيعاب املقروء وفهم واألداء، القراءة جانب على أوالً بالتركيز املقررة النصوص تناول يف التدرج جاء وقد
 املفردات هذه دالالت وكشف به،وتراكي مفرداته من الغامض وتوضيح النص، بصاحب التعريف خالل من

 السلوكية ومواقفه حياته يف اللغة وتوظيف املتعلم، لدى اللغوية الثروة لتنمية استخدامها؛ ومناحي والتراكيب،
 لتحليله متهيداً جوانبه وإضاءة النص، مغاليق حل هدفها وموضوعية مقالية أسئلة أيضاً البند هذا حتت ويندرج. املختلفة
 وحفزهم املتعلمني، لدى التفكري دافعية إلثارة والتذوق؛ التحليل مرحلة يف النص ويستثمر فيه، جلمالا مواطن وتذوق

 وتدريبات أسئلة إيراد الباب هذا يف ومت. بالواقع وربطها اجلديدة األفكار واستنباط املوازنات، وإجراء التأمل، على
 بالكلمات واإلحساس البيانية، والصور والعبارات راكيبالت يف اجلمال مواطن تلمس على املتعلم قدرة تنمي نوعةتم

 منهجية مييز الذي اجلانب هو وهذا وإشعاعاا، ظالهلا به تشي الذي اجلمال ومكامن دالالا واستشعار املوحية،
  .الوظيفية أو العلمية النصوص من غريها عن األدبية النصوص حتليل

  
. اللغوية املهارات لسائر املرجتاة والغاية النهائية، احملصلة هو والتعبري. والكتايب يالشفو بنوعيه التعبري مرحلة تأيت وأخرياً

 املختلفة، بأمناطه والوظيفي واإلبداعي الوصفي التعبري من ألواناً فشملت ومتنوعة، بدقة قاةتمن موضوعاته كانت فقد
 أمنوذجاً يعد فالكتاب .وتقومي اختبار ال اجة،وح خربة بصفته التعبري مع التعامل يف الطلبة يسعف نظري بإطار مزوداً
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 ومل .واإلسالمية العربية ألمته انتمائه حقيقة ويرسخ الوطنية، هويته ويؤصل الفلسطيين، اتمع مبالمح بقوة ينطق حياً
  .  الكتاب جزأي من أي اية يف واملراجع املصادر قائمة رصد يتم
  

 العربية اللغة جلنة أن إىل اإلشارة من بد ال -املنهاج اإلسرائيلي - 171عالتاس للصف األدب مقرر حمتوى مناقشة قبل
 يهودي مستشارها وكذلك" كوبيلوفيتش عمانوئيل" يهودي يترأسها التاسعة حىت السابعة للصفوف وآداا

 أدوار للفلسطينيني وبقي" أبراهام هيلة" اللجنة يف يهودي واحد عضو لوجود باإلضافة" سوميخ ساسون الربوفيسور"
 الكتاب هذا إصدار على هلم اإلشراف توكيل مت إذ القرار؛ صنع يف وغائبني املناهج إعداد يف حاضرين تبقيهم شكلية

 املذكورة، للصفوف العريب األدب مضمون على والرقابة السيطرة تكتمل وبذلك اللجنة؛ يف كأعضاء وإشراكهم
 اهلوية وميش لقمع خصبة بيئة لتوفري دؤوب وبشكل جاهدة" إسرائيل" إليه وتسعى سعت ما مع ذلك ولينسجم

  .العربية والقومية الفلسطينية الوطنية
  

 نصاً، وسبعني ثالث على الكتاب اشتمل فبينما ذاته، الوقت يف وشحها املواضيع كثافة السابقة القائمة خالل من يتبني
 العاملي، األدب من نصوص أربعة مقابل ط،فق فلسطينية أدبية نصوص ستة من أكثر الفلسطيين األدب نصيب يكن مل

 غالبيتها تركزت خمتلفة، جنسيات من عرب كتاب لعدة فهي النصوص بقية أما العربية، عن مترجم عريب واحد ونص
 املوضوع فيها مبا العاملية املواضيع تتجاوز مل واليت تامة بعناية الفلسطينية املواضيع اختيار مت وقد. ومصر لبنان يف

  .واحد موضوع من بأكثر العربي
  

 سري تناول ومت بعيد، أو قريب من للوطن يشري موضوع ألي تتطرق ومل عامة قضايا الفلسطينية املواضيع وعاجلت
 عكا قصيدة تناول مت وقد .أخرى جهة من احلقائب وبقلب جهة من النكبة وذكر الوطن ذكر عن مبنأى األدباء
 عام البالد ترك: "ووفاته وسفره وعمله، وتعليمه وعائلته مولده: بالشاعر بتعريف متبوعة حسني راشد للشاعر والبحر

 بني وقد 172".بيته يف شب حريق إثر على مؤسف حادث يف 1977 عام تويف وقد. املتحدة الواليات إىل 1967
 مل طبيعية تكان وفاته أن إىل باإلضافة البالد، إىل العودة من االحتالل حيرمه ومل طبيعياً الشاعر سفر أن الكتاب
 الفلسطيين األديب ضحيتها راح واليت الصهاينة ا قام اليت الفلسطينيني املثقفني تصفيات ضمن الغموض، يكتنفها

  .كنفاين غسان
  

 عام حىت عكا يف وعاشت ولدت فلسطينية أديبة: "طويب أمسى الفلسطينية األديبة الكتاب تناول أيضاً املغالطات ومن
 عام حىت عاشت بكوا االكتفاء مت فقد وكذلك الناصرة، يف وعاشت ولدت طويب سطينيةالفل فاألديبة 173".1948

                                                        
 .ض. م والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر دار: أبيب تل. 1ط. التاسع للصف العريب األدب من املختار. عزايزة وخالد فنة حممود أبو 171

1985.  
  

  .170: ص. 1985 .العريب النشر دار: أبيب تل. 1ط. التاسع للصف العريب األدب من املختار. وآخرون فنة حممود أبو 172
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 االبتعاد ومت طبيعية، كانت وطنها هجرا وكأن استقرت؟ وأين البالد، تركها سبب ذكر دون فلسطني يف 1948
 العربي األدب من" بوتسالكي يف التعليم" النص أما .الفلسطيين الشعب وتشتيت بتهجري تسببت اليت النكبة ذكر عن

. د كاتبه حياة عن نبذة تناول فقد ،"التاسع للصف العريب األدب من املختار" املذكور الكتاب من جزءاً شكل والذي
 يف العلمي حتصيله إاء وبعد. روسيا يف دراسته وتلقى 1908 عام بولندا يف ولد عربي أديب: "داربكني حاييم
 اليهودي التفاهم أجل من العامة احلياة يف العاملني أبرز من داربكني ويعترب. ..... 1934 عام البالد إىل وصل فرنسا
 دولتني، إلنشاء كخطة املتحدة األمم إىل قدمت اليت) فدرايل واحتاد استقالل( كراسته 1947 سنة يف نشر. العريب

  174".بينهما فدرايل احتاد مع-وعربية يهودية
  

 محامة أنه على الكاتب تقدمي ومت املذكور، العنوان إىل استناداً العريب األدب من عتربا" الكيبوتس يف التعليم" أن يالحظ
 والعقول واألفكار للوطن مغتصباً جاء كمحتل تقدميه يتم ومل دولتني، إلنشاء وخططه مبقترحاته جاء حيث السالم؛

  .املختلفة أيديولوجياته عرب
  

 التعبري يف اجلديد كتب سلسلة من األخري -املنهاج اإلسرائيلي – 175"والفهم التعبري يف اجلديد" كتاب يعد فيما
 حبيث والقياسية، االستقرائية: التدريس طريقيت بني باملزج الكتاب هذا منهجية وتتلخص. اإلعدادية للمرحلة والفهم

 وسالدر أما النصوص، هذه من استنبطت اليت بالقواعد أتبعت مث ومن أوالً، بالنصوص الدروس بعض استهلت
 تواصل هناك يكون ولكي والنصوص، األمثلة عليها طبقت مث أوالً، قواعدها وضعت فقد القياس، مع ومتشياً األخرى،

 من معلومات من عليه جيد ما وبني السابقة الصفوف يف الطالب تعلمه ما بني ربط من بد ال كان التعليمية املواد بني
  .الكتاب هذا خالل

  
 وآخر صف بني تتسع الدائرة هذه والالحقة، السابقة الطالب معارف دائرة حلقات نم حلقة تشكل فاملادة وهكذا

 وقد والشفوي، الكتايب التعبري من خمتلفة تعبريية ألوان بني الكتاب مجع وقد .الثانوية الصفوف يف تتكامل أن إىل
  .املدروس املوضوع من املتوخاة ويةوالترب التعليمية األهداف حيقق أن ميكن ما بني من التعليمية املواد نصوص اختريت

 للتعامل خصبة أرضاً الكتاب تضمنها اليت واملذكرات اإلبداعي والوصف واملسرحية الفنية القصة مواضيع وفرت وقد
  . الطالب عند اإلبداع مع
  

 مخس على -املنهاج الفلسطيين - 176،الثانوي الثاين الصف لطلبة" والنقد واألدب املطالعة" كتاب ويشتمل
 ملوضوعات األوىل الوحدة خصصت فقد العريب، األدب وفنون متنوعة مطالعة موضوعات تتناول أساسية حداتو

 احلديث العريب الشعر تطور الثالثة الوحدة وتناولت العثماين، العصر يف الشعر بدراسة الثانية الوحدة واهتمت املطالعة،
 من الفلسطيين الواقع لدراسة الرابعة الوحدة وجاءت لتفعيلة،ا وشعر واملهجر، والديوان، كاإلحياء، الفنية، ومدارسه

                                                        
  .217: ص السابق، املصدر 174
  .2005. التعليمية جاملناه وتطوير ختطيط مركز: القدس. التاسع للصف والفهم التعبري يف اجلديد. وآخرون خضرة فهد أبو 175
  .2006. املناهج مركز/العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام. 1ط. الثانوي الثاين للصف والنقد واألدب املطالعة: العربية اللغة. وآخرون موسى منر إبراهيم 176
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 بأرضه متسكه ذلك يقابل املنفى، رأسها وعلى احلديث، التاريخ يف الفلسطيين اإلنسان مأساة يشكالن حمورين، خالل
 القصة: ثلم العريب، النثر دراسة اخلامسة الوحدة وضمت املقاومة، وشعر النكبة، شعر: باآليت فحضر وهويته، ووطنه

  .واملسرحية الذاتية، والسرية القصرية،
  

 موضوعاته، إدراك الطلبة على ليسهل أبعاده؛ وبينت معامله، حددت الذي الكتاب، مبنهج فائقة عناية املؤلفون وأوىل
 يثواحلد الكرمي، القرآن( دينية أبعاد ذات وهي املطالعة، ملوضوعات األوىل الوحدة خصصت فقد جبزئياته؛ واإلملام
 منها كل تبدأ اليت والنقد األدب وحدات ذلك تال املتعة، وتتم الفائدة، لتتحقق وتراثية، وثقافية ،)الشريف النبوي
 أردفت مث إخل،...  والفكرية واالجتماعية السياسية أطره يف العصر طبيعة على الضوء تلقي تارخيية، نظرية مبقدمة
 اليت لألحداث النفسية األدباء معايشة مدى تظهر واملوضوعية، الفنية اتهومس) النثر أو الشعر( األدب حالة عن بتمهيد

 نقدية قضية أهم تبني نقدية إضاءة ذلك تال احلضاري، وواقعها األمة بقضايا وعيهم ومدى حوهلم، من تضطرب
 اللغة، دقة فيه ريظه وموضوعياً، فنياً حتليالً وحتليله أديب، لنص حتليلية بدراسة ذلك أردف مث املوضوع، حول دارت
 األديب يبتغي اليت الداللة بإنتاج ذلك واقتران والقافية، العروضي البحر وتوظيف التصوير، وإحياء األسلوب، ومجال

 استيعابية أسئلة بني ما والتنوع التدرج مراعية للموضوع، شاملة والتحليل املناقشة أسئلة تأيت مث للمتلقي، توصيلها
  . أخرى جهة من وموضوعية إنشائية لةوأسئ جهة، من واستنتاجية

  
  . االطالع يف االستزادة يف واملعلمني الطلبة ومساعدة احملتوى، إثراء دف واملراجع، املصادر بقائمة الكتاب انتهى وقد

 القصة- احلديث العريب األدب من املختار" و" والنثر الشعر-احلديث العريب األدب من املختار" كتابا وخصص
: بلونيها األدبية للنصوص جتميع عن ومها عبارة الثانوية للمرحلة -املنهاج اإلسرائيلي – 177"سرحيةوامل القصرية

 أي بنهاية سؤال أي وضع يتم ومل الصعبة، املفردات بعض توضيح مت وقد لألدباء، ترمجة أدىن دون والنثر، الشعر
 إىل باإلضافة العرب، الشعراء من موعة حلديثةا الشعرية القصائد من جمموعة دفتيه بني األول الكتاب مجع وقد .نص

  .واملسرحيات القصرية القصص من جمموعة الثاين الكتابفيما اشتمل  .النثرية املقاالت من أخرى جمموعة
  

 القصائد من موعة وإضاءة وحتليالً شرحاً فيعد -املنهاج اإلسرائيلي – 178"احلديث الشعر يف اجلىن" كتاب أما
 املختار" كتاب تناوهلا اليت القصائد بعض مبجملها وهي العامة، الثانوية يف أعلى كحد وحدات مخس لتمثل الشعرية

  ". احلديث العريب األدب من
  

 إعادة" طريقة على األبيات بشرح شرع مث تلخيص، أو بتمهيد قصيدة كل "مواسي فاروق. د" الكاتب استهل وقد
 الفنية الوسائل تناول مث .الصعبة الكلمات على االستدالل الطالب طيعيست الشرح خالل ومن" Para phrase" "التعبري

 األول فالباب باملضمون، الشكل تالحم يتم البابني هذين خالل ومن واأللفاظ، اللغة توظيف وبعدها التعبري وطريقة
                                                        

 دار: أبيب تل ).عشر الثاين – العاشر( الثانوية للمرحلة عريبال األدب من الدراسي للمنهج وفقاً احلديث العريب األدب من املختار. وآخرون فنة حممود أبو 177
  .1981. ض. م والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر

  .1998. ن.د: القدس. 5ط. اجلىن يف الشعر احلديث. فاروق مواسي 178
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 اإلشارات باب أما .البيانية الصورة وعلى اللفظة على الثاين الباب ركز حني يف األسلوب، يف عامة ظواهر تناول
 .معانيه ويثري الشعر على ظالالً يترك فهو األول، العريب البيان كتاب كونه بالقرآن الشعراء تأثري إلبراز فكان الثقافية
 قصيدة كل مواسي أى وقد .والنظر البحث يف الفعالة الطالب وملشاركة جديدة نوافذ لفتح النقاش أسئلة تعتربفيما 

 وانتهى .الشعر يف خطرياً أثره الكاتب يعترب الذي شوقي باستثناء القصيدة، فهم يف لتساهم ارباختص الشاعر بترمجة
 إىل باإلضافة للكتابة، الواضح األثر للمادة معلماً الكاتب لتجربة كان وقد أجبدياً، مرتبة املصطلحات مبعجم الكتاب
  .  بالقصائد عالقة هلا اليت املصادر على اطالعه

  
 بعد القصرية والقصص املقاالت الباحث عاجل فقد -املنهاج اإلسرائيلي - 179،"احلديث النثر يف ىناجل" كتابه ويف

 ضم وقد. وحتليلية إبداعية نص كل يف النقاش أسئلة وكانت حمدداً، يكون يكاد منهجاً متبعاً حروفها، وضبط حتقيقها
 وضرورة األديب املصطلح أمهية ليؤكد الكتاب اية يف الواردة املصطلحات معجم إىل باإلضافة لألعالم، ترمجة الكتاب

يعد منهاج اللغة العربية الفلسطيين حافالً باملأثورات الدينية واألدبية والتراثية، وهذا  .وإجابة حتليل كل يف استعماله
قيم الثقافية كان على حساب املأثورات الشعبية والفلكلورية، باإلضافة الهتمام كبري بالقيم االجتماعية على حساب ال

هذه : "والتربوية والوطنية، وقد أشار إىل ذلك عدد من التربويني، فيصف موسى برهوم مناهج اللغة العربية ويقول
فهي ال تعكس الوجود الثقايف والوطين والقومي واحلضاري واإلنساين . الكتب غري مالئمة يف مدارسنا الفلسطينية

هناك إشارات كان جيب العمل على تقييمها عند وضع : "سيم الكرديويقول عنها و". واملعريف الذي نطمح إليه
فمن املفيد جداً أن حتمل كتب اللغة العربية واإلجنليزية متثيالً حقيقياً يعكس صورة اللغة العربية يف . املناهج اجلديدة

قيق التواصل التارخيي خمتلف عصورها لتعميق صلة الطالب بتراثهم الفكري واألديب واللغوي ألهداف كثرية، أمهها حت
ولذلك، . وعلينا أن ندرك، يف الوقت نفسه، أن الطلبة حيتاجون اللغة كي يستخدموها وظيفياً. واحلضاري عرب القراءة

فإن التركيز على النصوص العصرية يف احلياة اليت يعيشوا هو الذي يستطيع تعميق صلتهم باللغة وبالقدرة على املعرفة 
  180".دراكاًتعبرياً وكالماً وإ

  
يعد منهاج اللغة العربية الفلسطيين وإن كان خجوالً اعتذارياً يف بعض نصوصه، إال أنه قدم نصوصاً تعمل على ترسيم 
الوعي الوطين الفلسطيين، فكانت بعض النصوص اليت تناولتها الصفوف الثالثة قيد الدراسة عبارة عن شعلة من 

اتسم  فقد أما منهاج اللغة العربية اإلسرائيلي .بتراا ورها وحبرها وهوائهااملشاعر واحلنني لفلسطني بكامل أجزائها، 
بالسطحية والسذاجة؛ إذ إن هناك تغييب واضح للـنصوص اليت تعزز االنتماء للهوية الوطنية والقومية، فتاريخ القضية 

ياسي بسبب الرقابة والسيطرة الفلسطينية غائب يف الـمنهاج، وهناك أيضاً تغييب واضح للـمواد ذات الطابع الس
  .اإلسرائيليتني، هذا الغياب يعمل بدوره على ميش وضياع هوية الطالب الوطنية

  

                                                        
  .1998. ن.د: القدس. 4ط. اجلىن يف النثر احلديث. فاروق مواسي 179
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تأمني وسيلة متكن "إن هدف تعليم العربية يف املدارس العربية كما حددته وزارة املعارف منذ بداية اخلمسينات هو 
التعبري عن اهلوية الوطنية؛ لذا فقد بذلت وزارة التربية والتعليم  فالتعبري عن الذات هو". التلميذ من التعبري عن ذاته

وتعترب . جهداً حثيثاً منذ البدء بغية تبيان أن تعليم اللغة العربية يف املدارس العربية ال يؤدي إىل نشر الرموز الوطنية
ت عن العنصر القومي لتعليم اللغات األهداف األساسية لتعليم اللغة العربية  يف املدارس العربية أهدافاً عامة إذ غفل

اً وشفهياً، ومنح التلميذ القدرة على التعبري بوضوح ودقة ومنطق عن تصويب قراءة اللغة وفهمها خطي: هيو. واألدب
وإكسابه القدرة على فهم وتذوق األدب الرفيع، ومنحه الفرصة لتعرف . أفكاره ومشاعره سواء شفهياً أم خطياً

   181.السيكية واملعاصرةالثقافة األدبية الك
  

وقد حاولت إسرائيل من خالل أيديولوجيتها وسياستها، كما تنعكس يف سياسات وزارة التربية والتعليم، أن تفصل 
أم يف املدارس العربية، وذلك من خالل تفريغ اللغة العربية من االنتماء " كلغة"املضامني القومية عن تعليم اللغة العربية 

إن تعريف الدولة لنفسها على أا دولة إثنية عرقية والعمل وفق . تعزيز الوعي القومي لدى الطلبةهلوية وطنية أو من 
هذا التعريف من خالل املضامني ال بد وأن يعيق بدون أدىن شك تعامل الطلبة العرب مع لغتهم كلغة تعزز هويتهم 

  .دراسةوهذا بدا واضحا من خالل مضامني املناهج قيد ال 182 .وقوميتهم ودينهم
  

وعن مكانة اللغة العربية يف املدارس العربية، يشري أبو عصبة إىل فشل هؤالء الطالب العرب يف متكنهم من لغتهم، 
وهناك . وذلك من خالل االمتحانات املختلفة، وضعفهم يف الكتابة واحملادثة وسيطرة مفردات العربية على لغتهم األم

مع الثقافة  لغياب االتصال والتواص: للغة العربية يف املدارس العربية وهيأحداث تارخيية وغريها أثرت على مكانة ا
، وسياسة تدريس اللغة العربية يف املدارس العربية، واستخدام اللغة العربية يف املدارس الثانوية 1967العربية حىت العام 

ل، وخاصة أبناء الشبيبة على وسائل العربية يف تدريس املواضيع العلمية، باإلضافة إىل انكشاف اتمع العريب كك
   183 .االتصال اجلماهريية اإلسرائيلية واليت لغتها هي العربية

  
  اللغة اإلجنليزية 3.4

 وعشرين أربعاً العامة بنيته يف -املنهاج الفلسطيين – األساسي السادس للصف 184اإلجنليزية اللغة كتاب احتوى
 عمل بكراس معززاً الكتاب وجاء وغريها، والقصة واملسابقة نثروال احلوار مشلت حيث موضوعاا، وتنوعت وحدة،

  .هجائياً ترتباً مرتبة كلمات بقائمة الكتاب وانتهى درس، كل بعد املتوفرة األسئلة إىل باإلضافة
  

                                                        
 .194: احلاج، مصدر سبق ذكره، ص 181
 .156: أبو عصبة، مصدر سبق ذكره، ص 182
 .161-157: ص. املصدر السابق، ص 183
184 Hazem Y. Najjar et al. English for Palestine 6 . Ministry of Education and Higher Education/ 

Curriculum Center. 2010.   
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 إىل وحدة كل قسمت وحدات ست -املنهاج اإلسرائيلي  – السادس للصف 185اإلجنليزية اللغة كتاب فيما اشتمل
 الكتاب وجاء. القصرية القصة ومنها املقالة فمنها اإلضافية األجزاء تنوعت وقد إضايف، جزء إىل باإلضافة ،أجزاء ثالثة

 الطلبة، مبهمات خاص األول مالحق، بثالثة الكتاب وانتهى. الدروس ختللت اليت لألسئلة إضافة العمل، بكراس معززاً
 فمنها املواضيع وتنوعت .والعربية بالعربية ومعانيها للكلمات مةقائ عن عبارة فهو األخري أما بالقواعد، ملحق والثاين
  . واإلسرائيلية  العاملية املواضيع من وغريها واالستبيان الذاتية والسرية والوصف واملقالة القصة

  
 عدة حول متحورت وحدة عشرة ست -املنهاج الفلسطيين –األساسي التاسع للصف 186اإلجنليزية اللغة كتاب ضم

 بعد املتوفرة األسئلة إىل باإلضافة عمل بكراس معززاً الكتاب وجاء وغريها، والصحية والتارخيية العلمية منها مواضيع
  .هجائياً ترتباً مرتبة كلمات بقائمة الكتاب وانتهى درس، كل
  

 عدة إىل وحدة كل قسمت وحدات ست -املنهاج اإلسرائيلي  –التاسع للصف 187اإلجنليزية اللغة كتاب اشتمل
 ختللت اليت لألسئلة إضافة العمل، بكراس معززاً الكتاب وجاء. وحدتني كل بعد إضافية قصص إىل باإلضافة اضيع،مو

 ملحق والثالث القواعد، يف ملحق والثاين للطالب، إرشادي ملحق األول مالحق، بأربعة الكتاب وانتهى. الدروس
 القصة فمنها املواضيع وتنوعت .والعربية بالعربية ومعانيها لماتللك قائمة فهو األخري امللحق أما املنتظمة، غري باألفعال

  . واإلسرائيلية  العاملية املواضيع من وغريها واإلعالن والتقرير واملقالة
  

 يف جديداً وكذلك العمل، بكراس معززاً -املنهاج الفلسطيين –عشر الثاين للصف 188اإلجنليزية اللغة كتاب جاء وقد
 املواضيع مشل الذي مضمونه يف متنوعاً وتطلعام، التالميذ طموحات مع منسجماً اللغوي، هوحمتوا وتنظيمه بنائه

  .نيالعاملي والشعر واألدب واالقتصادية، والتكنولوجية والتارخيية والصحية والبيئية العلمية
  

فية، فقد كانت نصوصه يالحظ على منهاج اللغة اإلجنليزية الفلسطيين أنه حقق احتياجات الطلبة الفلسطينيني الثقا
إال أن النصوص والصور اليت غلفت . منقاة بعناية، على الرغم من أا قدمية نسبياً وغري مترابطة مع حياة الطالب

، لتعكس )English for Palestine(الكتب تعكس اهلوية الفلسطينية، وقد ومست هذه املناهج ومحلت اسم فلسطني 
قابل فإن منهاج اللغة اإلجنليزية اإلسرائيلي عمل على قمع اهلوية الفلسطينية وإقصائها؛ ويف امل .وتعزز اهلوية الفلسطينية

  .ليشعر الطالب بغربة عن حميطه وتراثه وتارخيه وهويته، كونه تناول مواضيع غريبة عن حياة الطالب
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186 Hazem Y. Najjar  et al. English for Palestine 9. Ministry of Education and Higher Education/ 

Curriculum Center. 2011.   
187 Debi Partouche. Connections: Inter mediate Level – Stage three. Ra'anana: Eric Cohen Books  

Ltd. 2007.  
188 Sameer M. Rammal et al. English for Palestine 12. Ministry of Education and Higher 

Education/ Curriculum Center. 2006.   
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  املنهاج اإلسرائيلي - لغة العربيةال  3.5
االجتماعي ) 189language) landscapeعنصراً رئيسياً يف تغيري املشهد اللغويإن إحياء اللغة العربية ودخوهلا احللبة كان 

وبفضل تأثري األيدلوجية الصهيونية، أصبحت اللغة العربية الرمز الرئيسي والناقل هلوية قومية جديدة بينما . فلسطني يف
كذلك مت ميش اللغات األم أو مت ميش اهلويات القدمية اليت أحضرها املهاجرون اليهود إىل فلسطني من الشتات و

  .تركها كليا
  

وقد شجعت هذه األيدلوجية أو . إن الصلة بني اللغة واهلوية كما تبنتها أيدلوجية احلركة الصهيونية عنت أحادية اللغة
وقد شجعت هذه . رئيسيةيل بأن يتعلموا اللغة العربية كلغة باألحرى ضغطت على املهاجرين اليهود إىل إسرائ

وجية االنتقال اللغوي من لغام األصلية إىل العربية وقد نظر إىل احملافظة على اللغات األم وحىت اللغات األخرى األيدل
ويف هذا الواقع فقد مت النظر إىل اللغات األخرى كعوائق أمام  بأنه تعبري عن الكراهية ومقاومة اهلوية القومية اجلديدة

  .جناح األيدلوجية الصهيونية
  
فقد دعمت احلكومة املركزية اللغة . ناجحة جدا) األيدلوجية األحادية اللغة للعربية(فقد كانت العربنة دون شك و

فقد أصبحت . وعرب السنني أصبحت اللغة العربية اللغة الرئيسية يف كل ااالت اخلاصة والعامة. العربية بكل الوسائل
دما تبنت أجيال جديدة من اإلسرائيليني واملهاجرين بسرعة اللغة اللغة العربية اللغة الرئيسية لالتصال يف إسرائيل عن

وقد تسربت العربنة أيضا بنجاح  .العربية كلغة وطنهم ولغتهم األم يف عملية اختاذ هويتهم اجلديدة كيهود إسرائيليني
  .إىل املخزون اللغوي للفلسطينيني يف إسرائيل

  
بشكل رئيسي الفلسطينيون يف إسرائيل وبعض ( بعض اجلماعات ولكن بالرغم من جناح سيطرة اللغة العربية فإن

استمروا يف استعمال اللغات ) واملهاجرون اجلدد من روسيا يف التسعينيات) احلردمي(اجلهات األرثوذكسية املتطرفة 
  190 .األخرى وحافظوا على هويات أخرى وإن كان ذلك ألسباب ودوافع متنوعة

  
 والقصة املعلومة فكانت خمتلفة، ألواناً خالهلا من تناول فصول، سبعة السادس للصف 191العربية اللغة كتاب تضمن

 لكراس باإلضافة التراكيب، املختلفة والتمارين األسئلة من جمموعة نص كل واحتوى وغريها، واحملادثة والقصيدة
  .للمقرر تعزيزاً جاء الذي عملال
  

                                                        
مل احلياة العامة وتشمل الفتات الطرق إىل مجيع األشياء اللغوية اليت تربز معاLandry and Bouhris)  1997 وبوريس، الندري (اللغوي املشهد ويشري 189

وتكون بعض هذه . وأمساء املواقع والشوارع والبنايات واألماكن واملؤسسات، وأيضا لوحات اإلعالنات واإلعالنات التجارية وحىت بطاقات الزيارة الشخصية
ويقدم املشهد اللغوي لبلد أو . خرى من قبل الشركات واهليئات واألفراداالستعماالت اللغوية من قبل مؤسسات الدولة والبعض اآلخر من قبل اتمعات احمللية وأ

  .ملنطقة أو ملوقع معلما مميزاً للمنطقة اليت يسكنها جمتمعات لغوية معينة
   .28-27: ص.ص. 2010. املركز العريب للحقوق والسياسات –دراسات : الناصرة. العدد الثالث .كتاب دراسات. يوسف تيسري جبارين 190
. التربوي التكنولوجي املركز: أبيب تل .6-3 كتب سلسلة. )العربية ملتحدثي العربية اللغة( الطريق يف العربية. ألشتاين عليت يخال شليرب والربوفيسورم 191

2008 .  
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 القصة من خمتلفة، ألواناً خالهلا من تناول فصالً، عشر اثين التاسع للصف 192العربية اللغة كتاب تضمنفيما 
 إىل باإلضافة التراكيب، املختلفة والتمارين األسئلة من جمموعة نص كل واحتوى الذاتية، العمل وأوراق والقصيدة

  .املصطلحات بفهرسة الكتاب وانتهى. العربية باللغة اخلاصة والتراكيب القواعد على الكتاب احتواء
  

 ومبناها وحمتواها بالقطعة مبجملها اهتمت مقاالت جمموعة فتضمن عشر الثاين للصف 193العربية لغةال كتاب أما
 املقروء بفهم اهتمت اليت األسئلة من جمموعة درسكل  احتوى إذ املقروء؛ بفهم الهتمامه باإلضافة وتركيبها،

  .وغريها والتراكيب والقواعد
  

األهداف االتصالية فقط، وإمنا ملعرفة ثقافة اليهود على مدى تارخيهم،  ال يرمى من تعليم العربية للمواطنني العرب
ة إىل ميش نالعرب وذلك لشرعنة الوجود اليهودي يف هذه البالد ماضيا وحاضرا من جهة، ومن جهة أخرى هدفت 

 1948بني عام . يف إسرائيل يعترب تعليم العربية جزًءا ال يتجزأ من املنهاج يف مجيع املؤسسات التعليمية العربية .العربية
، حدثت ثالثة تغريات يف صياغة أهداف منهاج اللغة العربية، وأمجعت هذه املناهج على أن اهلدف من  1958وعام 

تعليم العربية لألقلية العربية يتلخص يف ترسيخ املعرفة بالشعب اليهودي وثقافته، وقيمه املاضية واحلاضرة، وتسهيل 
ة الثقافية واالجتماعية للشعب اليهودي يف إسرائيل، وإجياد وسيلة لالتصال املباشر مع الناطقني استيعاب التلميذ احليا

وعمليا، تؤكد هذه األهداف على اجلوانب السياسية، . بالعربية يف الكتابة واحملادثة، ورعاية املواطنة اإلسرائيلية
كما يؤكد واضعو منهاج تعليم . تالميذ واملعلمنيوتتجاهل القضايا التربوية، وتظهر حساسية قليلة جتاه مشاعر ال

العربية على الشخصية اليهودية لدولة إسرائيل، راغبني بذلك تعزيز األسرلة بني األقلية العربية للمحافظة على املواطنة 
  194.والوالء للدولة العربية

  
ساسية الدقيقة والشاملة، عند الطالب إىل تنمية املعرفة األ 1968ويهدف منهاج العربية يف املدرسة الثانوية من سنة 

العريب، للغة العربية، مع القدرة على فهم العربية املكتوبة، والتمكن من اللغة يف الكتابة واحلديث، تلبية للحاجات 
ويهدف من جهة أخرى إىل منح الفرصة للطالب العريب التعرف على ثقافة إسرائيل . العملية والثقافية، من جهة أوىل

يف املاضي ويف احلاضر، وأن يقدرها حق تقدير، وهذا ما يسهل عليه فهم احلياة االجتماعية وثقافة السكان وقيمها، 
  .اليهود يف دولة إسرائيل

  
املقصود من تعليم العربية، هو أن تستخدم، أوالً، كأداة للتواصل االجتماعي بغية دمج العرب يف إسرائيل يف حياة 

ويعين هذا اهلدف، بشكل واضح، إضعاف القيم واهلوية ". وابات على ثقافة إسرائيلأن تفتح الب"الدولة، وثانيا، 
يتوجب على معلمي العربية زرع احملبة لدولة إسرائيل، وقيم الفكر "وألجل طمس هذه املعامل والرموز . القومية العربية

                                                        
   .2005 .للنشر النهضة دار: الناصرة .)املقروء فهم ولغة قصة( أشكول. عدوي ياعل بوييس وصبحي 192
  .2004. ن.د: إسرائيل .)والتعبري املقروء فهم( لقلمبا نستمر. صبحي عدوي 193
ض، . دار اهلدى م. أ: املركز العريب للحقوق والسياسات، كفر قرع-دراسات: الناصرة. 1ط. سياقات وحتديات: اللغة العربية يف إسرائيل. حممد أمارة 194

  .196: وص 194: احلاج، مصدر سبق ذكره، ص: وانظر أيضاً. 98: ص. 2010. دار الفكر: األردن
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 التعليم أهداف صياغة( 1976 امع يادلني وضعها اليت للسياسة انعكاس هو التوجه هذا األساس، يف 195" اإلسرائيلي
 يف للعرب القومية اهلوية من تقلل أن فقط حتاول ال يادلني وثيقة أن يبدو: بقوله مرعي سامي عليها علق وقد). العريب

 املقبولة األخالقية واملبادئ القيم عليهم تفرض وأن ثقافتهم، طمس حتاول أيضا وإمنا واضحة، غري جتعلها وأن إسرائيل،
 التساؤل إال يبقى مل. احلكومة إلشراف خيضع الذي التعليمي اجلهاز بواسطة رئيسي، وبشكل اإلسرائيلي، تمعا لدى
 قيم"و االجتماعية العالقات حتدد اليت والقيم" االجتماعية مظاهره" منها املرء يقتلع أن بعد الثقافة يف سيبقى عما

  196. واتمع الفرد بني والرابطة ،"العائلة
  

أصبحت تسيطر على ) التوراة املكتوبة والشفوية، األساطري، وإنتاج أديب بلغة احلكماء(ة الثقافة اليهودية إن معرف
ومن جهة أخرى فإن اللغة العربية . املنهاج يف املدرسة الثانوية، وتلعب دورا هاما يف املدرسة اإلعدادية، هذا من جهة

يواجه التلميذ العريب مشكلتني يف هذه املناهج،  .فيها أجزاء من التوراةإلزامية للطالب العريب يف امتحان الثانوية مبا 
. إن املادة مكتوبة بلغة قدمية بعيدة عن عامل التلميذ، والنصوص حمشوة مبفردات ال تستعمل يف العربية الدارجة: أوالً
األمر الذي دفع مرعي إىل   197.هيشعر الطالب العريب بأنه يتعلم عن اليهودية أكثر مما يتعلم عن دينه وتراث: ثانيا

 -األسطورة، ومدراش -مثل التوراة، امليشنا وأغادا(االستنتاج يف دراسته للمناهج، أن النصوص الدينية اليهودية 
، باإلضافة إىل قصص وقصائد هلا عالقة حبياة الشعب اليهودي، تشكل مادة أساسية يف منهاج املدارس )التفاسري

. اردة متاماً من أي هوية وطنية أو إمكانية لتطويرها" التاريخ واألدب"صوص اإلسالمية يف فئة العربية، فيما تندرج الن
  198 .مبعىن آخر، حتتل اللغة العربية مكانة حمورية تتعدى يف أمهيتها مكانة اللغة العربية يف املدارس العربية

  
طنني العرب إال أن هذه األهداف اليت مت وقد طرأت بعض التغيريات والتطورات على أهداف تعليم العربية للموا

تطويرها، واصلت جتاهلها ألي اعتراف بالثقافة القومية املتميزة لألقلية العربية؛ لتبقي الطلبة العرب بعيدين عن تراثهم 
  .وهويتهم

  
  منهاج اجلغرافيا 3.6

 من عاجل وحدات، مخس -املنهاج الفلسطيين –األساسي  السادس للصف 199"البشرية اجلغرافيا" كتاب تضمن
 الذي الطبيعي اجلانب اجلغرافيا، علم جانيب تناوله خالل من. اآلخر على منهما كل وتأثري معاً والبيئة اإلنسان خالهلا
 األوىل الوحدة تتناول .البيئة مع وتفاعله اإلنسان يتناول الذي البشري واجلانب الطبيعية، البيئة مكونات يتناول

 هذه بني التمييز الطلبة ليتمكن البشرية؛ اجلغرافيا وفروع وأقسامه، اجلغرافيا علم مفهوم ،"ةالبشري اجلغرافيا مفهوم"
 وأقسامها، البشرية السالالت فتتضمن ،"السكان جغرافية" الثانية الوحدة أما. بعدها ما إىل االنتقال وليسهل الفروع

                                                        
  .156: وكذلك أبو عصبة، ص. 195- 194: ص. احلاج، ص: وانظر أيضاً. 99: املصدر السابق، ص أمارة، 195
  .99-98: ص. املصدر السابق، ص أمارة، 196
  .99: املصدر السابق، ص أمارة، 197
  .156: وأبو عصبة، ص .196-195: ص. مصدر سبق ذكره، ص احلاج، 198
  .2002. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي السادس للصف البشرية اجلغرافيا دئمبا. وآخرون اهللا عطا حممود 199
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 وقد. السكاين والتركيب السكانية والكثافة السكاين، والتوزيع السكاين، والنمو العامل، يف البشرية السالالت وتوزيع
 جغرافية" الثالثة الوحدة وحتتوي واالستنتاج، التحليل وبأسلوب واخلرائط، األرقام، بلغة املوضوعات هذه عوجلت
 وتدرس. منهما كل وأمهية وتكاملهما، تنوعهما، على مركزة املدن، وجغرافية الريف، جغرافية على ،"العمران
. لإلنسان مجيعاً وأمهيتها النقل، وجغرافية الصناعة، وجغرافية الزراعة، جغرافية ،"االقتصادية اجلغرافيا" الرابعة الوحدة

 هذه وتطور اآلخر، على منهما كل وتأثري بالبيئة، اإلنسان عالقة فتتناول ،"والبيئة السكان" اخلامسة الوحدة أما
  .املوارد واسترتاف والتصحر، كالتلوث، ئية،البي املشكالت من العديد سببت اليت العالقة،

  
 والصور، الرسومات، على املدخل وحيتوي. والتقومي واالستنتاجات، التحفيزية، واألسئلة املدخل،: من الدرس ويتألف

 وخلق والعملي، النظري اجلانبني وربط واالستنتاج التأمل طريق عن التعلم عملية يف الطلبة لتعني واخلرائط؛ واجلداول،
 والتحليل، احلوار أسلوب حنو والتوجه املعلومات، استرجاع أسلوب عن االبتعاد مت وقد .واألطلس الطلبة بني األلفة

 اشتمل وقد. الطلبة عند فكرية آفاقاً وخيلق احليوية ليثري بفعالية؛ التعليمية الوسائل واستخدام النقاش إدارة فللمعلم
  . املادة يثري امم للمراجع، قائمة على ايته يف الكتاب

  
فاشتمل  -املنهاج اإلسرائيلي –السادس  للصف  200"البالد ومشايل واجلنويب األوسط الساحلي السهل" كتابأما 

 من جزء ولكل. بأكمله القسم فحوى توضح قسم كل بداية يف سطور عدة أفردت وقد أقسام، ستة على جبزأيه
 تعريف قائمة على الكتاب جزأي من جزء كل اشتمل فقد ذلك إىل باإلضافة. به خاصة عمل كراسة الكتاب جزأي

  .الكتاب صفحات يف ظهورها حسب مرتبة بآخره وأثبتت املصطلحات
  

 كبري جزء املنطقة وتعترب البالد، ومشايل واجلنويب، األوسط الساحلي السهل: إسرائيل دولة يف مبنطقتني الكتاب ويعىن
 وقطع اخلرائط باستخدام املنطقة هلذه اجلغرايف املوقع فحص الطالب على ولذلك. القارة أو كالدولة كبرية، مساحة من

 األوسط الساحلي السهل من كل موقع مث أوالً، وحدودها إسرائيل دولة وموقع الكتاب، يف الواردة املعلومات
 األوسط الساحلي هلالس يف السكان فيها يعمل اليت ااالت الكتاب من الثاين اجلزء ويعاجل. البالد ومشايل واجلنويب
 الفروع تسمى أساسية جمموعات ثالث عن يتحدث االقتصاد موضوع ويف. يعتاشون ومم البالد مشايل ويف واجلنويب

 إىل املرافق هذه من واحد كل وينقسم. والتجارة اخلدمات وفرع الصناعة، وفرع الزراعة، فرع: وهي االقتصادية
  .متعددة أقسام

  
 واليت املكتوبة، القطع تعين واليت املعلومات قطع وهي، املعلومات مصادر على معلوماته يف الربنامج طاقم استند وقد

 بشأن معني شخص مع حمادثات تعين واليت ومقابالت. معني موضوع خبصوص منها املعلومات استرجاع ميكن
 عموضو توضيح وظيفته ختطيط وتعين ورسومات. وصور. وخرائط. الصحف من وقصاصات. معني موضوع

                                                        
 1.ج .التربوية التكنولوجيا مركز: أبيب وتل أبيب رمات. اجلغرافيا لتعليم كتاب: البالد ومشايل واجلنويب األوسط الساحلي السهل. جال وأوفريا فاين تسفيا 200

  .2000 – 2. وج 1996 –
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 بياين رسم ذلك أمثلة ومن متغريين، بني العالقة يوضح ختطيط عن عبارة وهي بيانية ورسوم. وجداول. مكتوب
  .للمعلومات أخرى ومصادر. بياين وخط دائري، بياين ورسم عمودي،

  
 وغالبية س،األطل يف املوجودة اخلرائط يف والتمعن األطلس استعمال إىل باإلضافة اختيارية، قطع اإلثراء قطع وتعترب

 يف صدوره، وسنة حمرره واسم األطلس اسم كتابة الطالب من ويطلب. إلسرائيل هي فيها التمعن املطلوب اخلرائط
 التصوير أو بالكتابة إما األطلس، حيتويها اليت املختلفة إسرائيل خرائط تشمل قائمة حتضري إىل باإلضافة العمل، كراسة
 يف الدراسة من يتجزأ ال جزء هو فيها والعمل. للكتاب اًمتمم فتعترب العمل اسةكر أما .العمل كراس قائمة يف واللصق
 بسبب وذلك لألجوبة، مكان الكتاب يف خيصص مل إذ الكتاب؛ يف الواردة املختلفة الفعاليات إجراء يتم وا. الكتاب

  . معلومات من حيتويه ما وكثرة الكتاب كرب
  

 وحدات سبع ،-املنهاج الفلسطيين  –األساسي  التاسع للصف 201"يبالعر الوطن جغرافية" كتاب احتوى فيما
 ثالثة من ،"العريب الوطن موقع" األوىل الوحدة تكونت وقد والثاين، األول الدراسيني الفصلني على موزعة دراسية

 البنية" نيةالثا الوحدة وضمت. احلدودية والرتاعات السكانية، والوحدات واحلدود، والفلكي اجلغرايف املوقع دروس،
 الوحدة واشتملت. والسهول واهلضاب، اجلبلية، واملرتفعات اجليولوجية، البنية دروس، أربعة ،"والتضاريس اجليولوجية

 املناخية، واألقاليم املناخ، وعناصر فيه، املؤثرة والعوامل املناخ دروس، أربعة على ،"العريب الوطن مناخ" الثالثة
 وتوزيع السكاين، النمو دروس، أربعة على ،"العريب الوطن سكان" الرابعة لوحدةا وتكونت. الطبيعية والنباتات

 اخلامسة الوحدة وضمت. للسكان والنوعي العمري والتركيب السكان، حياة وأمناط السكانية، والكثافة السكان
 احليوانية والثروة ي،الزراع واإلنتاج والزراعة، وتكامله، االقتصادي النظام دروس، أربعة ،"االقتصادية املوارد"

 الطاقة، مصادر دروس، أربعة ،"والصناعية املعدنية والثروة الطاقة مصادر" السادسة الوحدة واحتوت. والسمكية
 تكونت فيما. والصناعة املعدنية والثروة والغاز، النفط وصناعة وجتارة نقل وطرق العريب، النفط حقول وتوزيع
  . والسياحة والنقل، التجارة، دروس، ثالثة من ،"لساحةوا النقل التجارة،" السابعة الوحدة

  
. والقيم واملهارات واخلرائط اإلحصائية، والدالالت واملفاهيم واحلقائق املعرفية: الكتاب مكونات تنوعت وقد

 اليت واألنشطة املهارات تنوعت وكذلك. املادة يثري مما ايته يف مراجع قائمة على الكتاب الشتمال باإلضافة
 الوسائل الستخدام باإلضافة الوحدات، مواضيع عن فيديو وأشرطة أفالم عرض من واملعلمون الطالب ينفذهاس

 عليها حيصل اليت وتلك املختلفة، الدروس يف الواردة اجلداول على الطالب وتدريب واسمات، كاخلرائط التعليمية
 يف واجلارية البارزة األحداث استغالل وكذلك. حديثاً الصادرة والكتب والصحف االت من والطلبة املعلمون
  .املختلفة الدروس يف واردة قضايا حبث يف العريب الوطن أحناء خمتلف

  
  

                                                        
  .2005. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي التاسع للصف العريب الوطن جغرافية. وآخرون حسني الرمياوي 201
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 ،-املنهاج اإلسرائيلي –التاسع  للصف 202"اجلغرافيا يف خمتارة مواضيع واملدى اإلنسان إسرائيل" كتاب يقدم فيما
 منذ املاضي من أحداثاً الكتاب ويتناول كما. العامل يف أخرى بدول نةمقار األلفين، سنوات يف اليوم، إسرائيل صورة
 يف اجلارية التغيري عمليات الكتاب ويبحث كما. اليوم اجلارية العمليات على تأثري هلا أحداث وهي الدولة، قيام

 واملعضالت قود،ع خالل الدولة حققتها اليت الكثرية واإلجنازات الطبيعة، وعلى اإلنسان على وتأثريها إسرائيل
  .املستقبلي للتطور حمتملة اجتاهات عدة أحياناً، الكتاب يطرح كما. تواجهها اليت والصعوبات

  
 لذلك باإلضافة. الصفحات هوامش يف ومعرفة سفلي، خبط معلمة وهي-كثرية مصطلحات على الكتاب اشتمل
 قائمة لوجود باإلضافة. مصطلح كل فيها يظهر اليت املواقع مجيع إىل يشري باملصطلحات، فهرس الكتاب اية يف يوجد

 باملهام، ومست واليت األسئلة من نوعني الكتاب تضمن وقد .واملصادر باألماكن وأخرى الكتاب، يف الواردة باخلرائط
 النوع ظهر حني يف. املهمة فيها تظهر اليت الصفحة مبوضوع مباشرة تتعلق الصفحات هوامش على األول النوع ظهر

 كل ميز الذي اجلغرايف مع اللقاء أما .مشولية أكثر وهي للوحدة إمجالية مهام شكل على وحدة كل اية يف اآلخر
  .الوحدة ملوضوع مالئماً التخصص موضوع يكون حبيث اجلغرافيا، موضوع يف خبرية أو خبري مع مقابلة فهو وحدة

 أطالس باستخدام الكتاب مؤلفو يوصي ذلك ومع أجله، من خصيصاً أعدت مجة خرائط على باشتماله الكتاب ومتيز
  .وحمدثة ومهمة، وافرة، إسرائيل، دولة عن معلومات، حتوي") اجلديد إسرائيل أطلس" وخاصة( خمتلفة

  
 يف املتطورة الدول مصاف يف واعتربها إسرائيل، بدولة الطلبة عرف الذي ،"استهالل" بعنوان الكتاب افتتاح مت وقد

 سكانية، جمموعات( وبشرياً) وغريها والنبات الطبيعية املناظر( مادياً- كثرية بأبعاد ومتنوعة األوجه، متعددة العامل،
 األمين، التوتر من وفترات حروباً القصري تارخيها مدار على شهدت إسرائيل دولة أن وأضافوا). وغريها اقتصاد تاريخ،

 سريعاً بعضها كان العمليات وهذه. اينوإسك اقتصاديي ومنو تطور وسريورات عمليات فيها حدثت املقابل ويف
  .باستمرار الدولة صورة تغري األثر وعظيم

  
 من أصغر وهي مربع، كلم 22145-املساحة صغرية فهي العامل، دول أصغر أا إسرائيل، دولة واصفاً الكتاب وتابع

 عدد كان 2006 عامال يف-سكاا تعداد حيث من صغرية وهي إيطاليا، جنوب الواقعة صقلية جزيرة من مساحة
 دولة وإسرائيل). املتحدة الواليات يف واحدة مدينة-نيويورك سكان من أقل( نسمة مليون 7.1 إسرائيل يف السكان

 ليبني ،"إسرائيل حدود" هو آخر عنوان جاء االستهالل وبعد .ودميقراطية يهودية كدولة 1948 عام أقيمت فتية
 اتفاق هناك ليس ولذلك مستمراً، زال ما الصراع وهذا العرب، مع يلطو صراع خضم يف أقيمت إسرائيل أن للطلبة

 مر على مرات عدة تغريت احلدود أن إىل ويشري .عنيفة مواجهات طوهلا على تقع ما وكثرياً الدولة، حدود على
 تبني رائطخ جمموعة الكتاب ويظهر. املؤقتة واحلدود عليها املتفق احلدود يعرف ذلك وبعد. احلكام بتغري التاريخ،

 األحداث أهم موضحاً ،2006 - 1973 عامي وبني ،1967و ،1948و ،1947و ،1922 عام الدولة حدود
  .  وعقبها األعوام تلك يف وقعت اليت

                                                        
  .2008. مركز التكنولوجيا التربوية: تل أبيب. اجلغرافيا يف خمتارة مواضيع واملدى اإلنسان..  إسرائيل. اليب وراحيلي سيجيف ومئريا تسفيا فاين 202
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 وحدات، ست من ،-املنهاج الفلسطيين –الثانوي  الثاين للصف 203"والبشرية الطبيعية اجلغرافيا" كتاب ويتكون
 ودرجة الشمسي اإلشعاع( املناخ وعناصر املناخ، دروس، ستة" املناخية رافيااجلغ" األوىل الوحدة ضمت حيث

 والتساقط، ،)التكاثف التبخر، الرطوبة،( املناخ وعناصر ،)والرياح اجلوي الضغط( املناخ وعناصر ،)احلرارة
 وأقسامها، احلياتية غرافيااجل مفهوم دروس، أربعة ،"احلياتية اجلغرافيا" الثانية الوحدة ضمت فيما. اجلوية واالضطرابات

 واحلياة النبايت الغطاء وأشكال احليوية والعالقات اجلغرايف، وتوزيعها الربية واحليوانات النباتات منو يف املؤثرة والعوامل
 البيئي، التلوث دروس، مخسة من فتكونت ،)"البيئي التلوث( بيئية مشاكل" الثالثة الوحدة أما. والتصحر احليوانية،

 ،"السياسية اجلغرافيا" الرابعة الوحدة وعاجلت. الضوضائي والتلوث التربة وتلوث املائي، والتلوث اهلوائي، ثوالتلو
 والنظريات السياسية واحلدود الدولة، يف واالقتصادية السكانية اخلصائص وأثر الدول، وأنواع السياسية، اجلغرافيا

 ،)عليها املترتبة واآلثار ومفهومها، تطورها،: (السياحة ،"لسياحيةا اجلغرافيا" اخلامسة الوحدة وناقشت. اإلستراتيجية
 دروس، ثالثة من ،"والتخطيط التنمية" السادسة الوحدة وتكونت. العريب الوطن يف والسياحة السياحة، وأنواع
  .والتخطيط وإستراتيجياا، التنمية ومؤشرات التنمية،

  
 اية يف ثبت وقد. الواردة املعلومات استيعاب على يساعد مما ور،والص واجلداول باخلرائط الكتاب تزويد مت وقد

 األسئلة من مبجموعة درس كل انتهى وقد .فيها والتوسع املادة إلثراء والطلبة املعلمني الطالع املراجع قائمة الكتاب
  .الطلبة لدى التحصيلية القدرة قياس دف واملوضوعية املقالية

  
لفلسطينية سطحيتها يف معاجلتها املوضوعات وتغييبها القضية الفلسطينية ومعاملها وإن مت يالحظ على كتب اجلغرافيا ا

 ومن األساسي السادس للصف البشرية اجلغرافيا كتاب فقد عاجل. التطرق لذلك فإنه يتم خبجل واستحياء عظيمني
 علم جانيب تناوله خالل من. اآلخر على منهما كل وتأثري معاً والبيئة اإلنسان موضوع اخلمس وحداته خالل

 مع وتفاعله اإلنسان يتناول الذي البشري واجلانب الطبيعية، البيئة مكونات يتناول الذي الطبيعي اجلانب اجلغرافيا،
  .املذكور الكتاب من فلسطني ذكر غاب وقد. البيئة

  
 فلسطني جبال أهم وغيب ،الفلسطينية القضية عن قفز فقد األساسي التاسع للصف العريب الوطن جغرافية كتاب أما

 الضفة جبال من وغريها اجلليل جبال ذكر مت املقابل يف ولكن اجلرمق، جبل وهو اجلبلية املرتفعات عن التحدث حني
 الكتاب فإن األرض، على اإلسرائيلي االحتالل استخدام تكرر وإن جلي تضليل هناك ذلك إىل باإلضافة. الغربية
 وسهولة اجلو العتدال ذلك يعزو فإنه الساحلية املناطق على السكانية الكثافة عن ثهحدي فعند احلقائق، تغيري ميارس

 يف تكدست الفلسطينيني من كبرية أعداد فهناك. والتهجري االحتالل وهو األساس السبب بذلك مقصياً. املواصالت
 وتدمري سكانية إبادة من حبقهم، رااز أبشع الصهيونية العصابات أقامت أن بعد يؤويهم مكاناً جيدوا مل ألم غزة،

 الالجئني خميمات وميش بتغييب الكتاب قام وكذلك. بأنفسهم للنجاة اهلرب على منهم البقية لترغم ومدم؛ قراهم

                                                        
  .2011. مركز املناهج/ وزارة التربية والتعليم العايل: رام اهللا. الثانوي الثاين للصف والبشرية الطبيعية اجلغرافيا. وآخرون الرمياوي حسني 203
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 غاب وقد. إقصاؤه فتم املخيم أما والبادية، واملدينة القرية جند السكان، حياة أمناط عن احلديث فعند الفلسطينيني،
 واحدة، مرة عدا الكتاب من إسرائيل ذكر غاب وقد. والسياحية االقتصادية، التطور معيقات عن اللاالحت أيضاً

  .فلسطني ملياه ومصادرا األرض، على سيطرا عن احلديث عند وذلك
  

أي بامل فإن منهاج اجلغرافيا الفلسطيين املعد للصفني السادس والتاسع األساسيني والصف الثاين عشر، مل يكن له 
ا من خالل إبراز القضية الفلسطينية، واالهتمام بفلسطني حدوداً كتعزيزها أو إظهاره دور يذكر يف بناء اهلوية الوطنية،

ومناخاً وسكاناً وتضاريس، بل على العكس من ذلك عمل منهاج اجلغرافيا الفلسطيين على تغييب دوره يف بناء 
  .لثقافية أم الدينية أم التارخيية أم املكانيةوإرساء معامل اهلوية الوطنية، أكانت معاملها ا

  
أما منهاج التعليم اإلسرائيلي فإنه يقوم بتشويه وإلغاء اهلوية الفلسطينية ليعزز واقع الوالء واخلنوع للدولة اإلسرائيلية 

جتاه  وقد امتاز جهاز التعليم اإلسرائيلي بفرض سياساته العنصرية والتمييزية القامعة. ويؤسرل الفلسطينيني
الفلسطينيني، فباعتبار هذا اجلهاز  أكثر أجهزة الدولة قمعاً وسيطرة سياسية واجتماعية ضد األقليات القومية، حتاول 

  . إسرائيل من خالله فرض أيديولوجيتها الصهيونية حملو اهلوية الفلسطينية
  

خالل تصرحيات قياديني وسياسيني يف دولة وتتجلى حقيقة األهداف املعلنة واخلفية جتاه التعليم العريب يف إسرائيل من 
 -وزيرة سابقة للمعارف لدولة إسرائيل -إسرائيل بغية اخلضوع والوالء واإلخالص للدولة، فوفقاً لليمور ليفنات

أكدت يف عدة تصرحيات هلا ما معناه أن ختصيص امليزانيات للمدارس العربية سيتحدد وفقاً ملدى والء وإخالص 
ووفقاً لذلك يتم  204.لة، واعترب مشعون شطريت وهو وزير آخر للتربية أن التربية أهم من األمنالطلبة العرب للدو

  .تصنيف الفلسطينيني إىل معتدلني موالني للدولة، ومتطرفني متشبثني باهلوية الفلسطينية
  

إلنسانية والوطنية وتتجاهل الوزيرة ليفنات يف موقع آخر خصوصية الفلسطينيني وتراثهم وتارخيهم منتهكة كرامتهم ا
 .للعرب)" الطرد-التهجري(الترانسفري "صاحب فكرة  -وزير سابق -"رحابعام زئيفي"عند مطالبتها بتدريس تراث 

ويلتقي كل من العهد العثماين وفترة االنتداب الربيطاين ومرحلة قيام دولة إسرائيل يف نقطة التقاء واحدة وهي . 205
كأمنوذج كولونيايل إلضعاف وتشويه  206 للسيطرة على السكان األصليني،" جنيكنظام تد"استخدام النظام التعليمي 

  .أو تشظي اهلوية الوطنية من خالل شرعية أيديولوجية قامعة
  

وباعتبار أي وعي وطين يؤدي إىل ديد استقرار الفريق املهيمن سعت األطراف احلاكمة إىل تفريغ التعليم الفلسطيين 
مت النظام التعليمي كوسيلة لتشريع عقائدها وخلق وعي اجتماعي بديل ال يتوافق من مضامينه القومية واستخد

                                                        
204 www.jai-pal.org/pie/Identity%20in%201948%20area.doc 
  .املصدر السابق 205
 .15: ق ذكره، صاحلاج، مصدر سب 206
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وفقاً "لذلك انتهجت الدولة العربية سياساا التربوية والثقافية جتاه العرب  207 .واإلرث الثقايف الوطين للفلسطينيني
ووفقاً لذلك تستند  208".للفرضية اليت تقول إنك إذا حتكمت مبا يدخل وعي الشعب حتكم هذا الوعي ومنتوجه

بغية اهليمنة الثقافية احلذرة اليت حيددون فيها املعارف اليت جيب نقلها إىل " النموذج التكيفي"السياسة االستعمارية إىل 
سواء يتم إنكار أو إعادة تأويل تاريخ الشعب اخلاضع لالستعمار، حبيث تشكل "ذه الطريقة،  209الشعوب األصلية،

مبعىن آخر معرفة انتقائية ترمي إىل التفوق املعريف على املستعمر، هذه  210".ى هوية الفئة املستعمرةاعتداًء فادحاً عل
املعرفة تلغي ما ال تريد أن يعرفه السكان األصليني وتؤول املعارف اليت تريد إيصاهلا هلم بطريقة ختدم مصاحلها 

  .ر اإلمكاناالجتماعية والثقافية والسياسية؛ لتقليص كلفة االستعمار قد
  

إن ما تقوم به القوى االستعمارية احملتلة من حمو للتاريخ وإعادة روايته جتربة تشترك فيها كل الشعوب األصلية؛ بسبب 
ترتكز اتمعات  211 .ضعف وعجز تلك الشعوب إزاء جتهيلهم وجتريدهم من املعرفة املتعلقة بشعبهم وتارخيه

والتقدم للمناطق القاحلة، ويف احلالة اإلسرائيلية أعلن الصهاينة عن  املستوطنة على االستيطان من أجل احلضارة
وبذلك مت النظر للفلسطينيني كحاضر غائب وجتلى ذلك بشكل  212 .فلسطني أرضاً بال شعب لشعب بال أرض

  .خاص يف السياسة التربوية واملناهج
  

وجوب ارتكاز التعليم على قيم الثقافة : يأهداف اجلهاز التعليم 1953حيدد قانون التعليم يف دولة إسرائيل لعام 
اليهودية واإلجناز العلمي، وعلى حب أرض الوطن والوالء للدولة وللشعب اليهودي، وعلى ممارسة الزراعة واحلرف 
اليدوية، وعلى التدريب الطالئعي والكفاح من أجل جمتمع مبين على احلرية، واملساواة والتسامح، والتعاون املتبادل 

ففي حني تؤكد هذه األهداف على القيم والتاريخ والثقافة اليهودية، يتم يف املقابل جتاهل القيم  213 .ريةوحب البش
ومت التأكيد على هذه األهداف يف اخلطاب الرمسي املتعلق بالتعليم يف إسرائيل، إذ . والتاريخ والثقافة الفلسطينية

ال يوجد هناك طفل يف إسرائيل ال يتعلم "ترى أنه  أا تود أن 2001صرحت وزيرة التربية ليمور ليفنات عام 
   214".أساسيات املعرفة املتعلقة باليهود والصهيونية وقيمها

  
إن الكتب املدرسية رابط بني أيديولوجية الدولة الثقافية وبني املتعلم، وهي عناصر كامنة للتنوير اجلماعي أو السيطرة 

كجزء من املنهاج بتنظيم جهاز املعرفة عند اتمع، وتساعد على  وهي رسالة حنو املستقبل وتساهم 215.االجتماعية
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بناء عليه فإن الكتب  216.إعادة تكوين نقطة مرجعية رئيسة ملاهية املعرفة والثقافة واالعتقاد واملبادئ األخالقية
كتسبة يف معظم املدرسية تسيطر على ما يدرس الطالب يف املدرسة، وعند إعداد املنهاج، وهي تطغى على احلقائق امل

باإلضافة إىل ذلك يعتربها اجلمهور من الضروريات اجلديرة باعتمادها للمعرفة، وكذلك يعتمدها املعلمون . املواضيع
ويف إسرائيل يطلب من املعلمني االعتماد على الكتب اليت صادقت عليها وزارة . لتحضري الدروس وبناء املواضيع

  217 .التربية والتعليم
  

ية والتعليم هي اليت تضع التعليمات لتطوير املناهج وهي اليت متلك السلطة للمصادقة على الكتب إن وزارة الترب
بناء على ذلك فإن الوزارة تضع اخلطوط العامة لألهداف التعليمية . املدرسية؛ وذلك ملركزية جهاز التعليم يف إسرائيل

الكتب املدرسية تعكس املعرفة اليت حتاول اوعة واملدرسية واالجتماعية اليت جيب حتقيقها، وكذلك فإن حمتويات 
األمر الذي يعود بنتائج سلبية على األقليات األصلية داخل اتمع؛ ألن اجلهاز التعليمي قد . املسيطرة يف اتمع نقلها

  218 .مت استخدامه إلخضاعهم والسيطرة عليهم وتذويبهم
  

ال تعزز قيمهم : نسبة للطالب األصليني عدة عوامل، فهي أوالًإن ما جيعل من الكتب املدرسية الرمسية خطرية بال
ال تكتب عن األقليات األصلية إال أشياء غري : وأخرياً. تلغي وجودهم: وثانياً. وأفعاهلم وعادام وثقافتهم وهويتهم

واليت وضعتها إن املنهاج والكتب املدرسية اخلاصة باملدارس العربية 219 .صحيحة وسلبية وحمرضة توحي بأم أشرار
وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية ال تظهر إال املعارف اليت قرر صانعو السياسات التربوية يف إسرائيل أن تظهر للطالب 

إن أهداف املناهج اليت تضعها وزارة التربية والتعليم  220.العرب، فنظام جهاز التعليم يستخدم كآلية للسيطرة
يل إىل الضبابية بدالً من تعزيز تشكيل اهلوية عندهم كأفراد أقلية قومية أصلية، مقابل ترويج اإلسرائيلية للتعليم العريب مت

  221 .وتعزيز اهلوية اليهودية يف أهداف املناهج واملواد يف املدارس اليهودية
  

التعليمي  إن التعامل مع اهلوية الفلسطينية يتم من خالل جتاهلها على اعتبارها مناقضة لألهداف املهيمنة للمشروع
إن أهداف اجلهاز التعليمي العريب، وكذلك أهداف حمددة يف املنهاج، تلزم الطالب أن يتعلم القيم والثقافة . الصهيوين

اليهودية، مقابل انكشاف الطالب بصورة سطحية ومراقبة على القيم والثقافة العربية ونتائج ذلك تبدو جلية من خالل 
  222 .ئية واإلعداديةاملنهاج احلكومي للمدارس االبتدا
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إن التعليم العريب يف إسرائيل هو مبثابة ضحية للتعددية اإلسرائيلية، ليس فقط لكونه تديره األغلبية، بل لكونه أداة 
فهو ال يقتصر فقط على كيفية استخدام قوة األغلبية حيال ضعف تأثري األقلية، . للسيطرة والتالعب يف شؤون األقلية

جهاز . املواطنون العرب مهمشون ومغيبون يف الدولة. ر ودوام استالب هذا التأثري من األقليةإنه يعين كيفية استمرا
التعليم العريب يديره أشخاص ينتمون إىل األغلبية اليهودية، أما املنهاج املقرر فتضعه السلطات مبشاركة رمزية عربية إن 

أية مواد تعليمية ال تتوافق وتعليمات السياسات  فاملشاركون العرب ال يستطيعون كتابة، أو ترمجة كتب أو. وجدت
  223 .العليا لألغلبية

  
 2011/2012يبني كتاب اجلغرافيا للصف السادس االبتدائي املستخدم يف املدارس العربية يف العام الدراسي احلايل 

م العريب، فهذا الكتاب ، يبني دقة الوصف السابق للتعلي"السهل الساحلي األوسط واجلنويب ومشايل البالد"املوسوم بـ 
فهذه النسخة . متت ترمجته من العربية إىل العربية؛ ليشكل جزءاً من الصفوف السادسة اليت صادقت عليها وزارة التربية

مقابل مسامهة عربية يتيمة . املترمجة تشري إىل أن مدير تطوير املنهاج ومخسة من مستشاريه من العلماء واملهنيني يهود
وأشرف على تقييم الترمجة يهودي، وكذلك . يب واحد وحمرر ترمجة ومستشار علمي واحدمنوطة مبترجم عر

وهذا يشري بشكل واضح وجلي إىل عربنة وأسرلة املناهج  .رسومات الكتاب وإخراجه أسندت إىل فريق يهودي
  .بشكل ممنهج للقضاء على هوية الطالب الوطنية

  
فعند مراجعة قائمة حمتويات كتاب اجلغرافيا، فإنه يشتمل على وحدة فرعية حول مصاعب االستيطان يف املاضي يف 
السهل الساحلي واألوسط واجلنويب، وهذه املصاعب مرتبطة باستغالل املياه، واملستنقعات، واستغالل أتربة الرمل 

 –السهل الساحلي األوسط واجلنويب اليوم : التغري الكبري"عي ويتبع هذا النقاش عنوان فر 224 .األمحر والرمال املتنقلة
فهذا الكتاب . ليتم بذلك غسيل أدمغة الفئة املستهدفة أي الطالب 225".أكثر مناطق البالد تطوراً وازدحاماً بالسكان

هيوين الذي طرد وما كغريه من املناهج اليت ترعاها الدولة يف املدارس االبتدائية العربية يؤكد على املشروع القومي الص
  . وأد املعرفة لدى الطالب وانتمائهم لوطنهمإىل زال مستمرا يف ميش الشعب الفلسطيين، باإلضافة 

  
؛ فإن ذلك جيعلهم حاضرين غائبني، وذلك لتجاهل وإنكار الوجود "أرض إسرائيل"عندما يتعلم الطالب عن 

ء واضح وجلي ومتعمد لقرون عديدة من التاريخ اخلاص يف فقد أكد كتاب اجلغرافيا على إقصا. الفلسطيين على أرضه
وسط وجنوب السهل الساحلي يف فلسطني، باإلضافة للتركيز على موطن اليهود إسرائيل، وإميام القوي يف 
االستيطان وشراء األراضي وليس احتالهلا أو استعمارها، وأخرياً ادعى الكتاب أن اليهود هم من جاءوا باحلضارة 

  .عيش يف متاهات التخلف، حني يتم البحث عن الوسائل التكنولوجية للتغلب على الصعابلبالد ت
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ال بد لنا، كي نفهم التغري الكبري الذي طرأ على التضاريس يف السهل الساحلي، أن نعود مائة عام إىل : "ومما جاء فيه
. من أجل العودة إىل موطنهم إسرائيل. ملالوراء يف هذه الفترة بدأت ضة كبرية لدى اليهود يف دول عديدة من العا

خالل السنني اليت مرت منذ تلك الفترة أكثر من مليوينْ يهودي، استوطنوا البالد وأقاموا دولة . وقد قدم إىل البالد
ن لقد وصلوا إىل البالد وملء قلوم اإلميا. لنرجع إىل بداية الطريق ولنرافق اليهود الذين عادوا إىل بالدهم .إسرائيل

والرغبة القوية يف استيطان البالد وشراء األراضي، وكذلك البحث عن الوسائل التكنولوجية املطلوبة للتغلب على 
  226 ".الصعاب

  
وقد وجدوا فيه منطقة متروكة، معظم . لقد كان السهل الساحلي حمطتهم األوىل"ويتابع الكتاب تضليله وادعاءه 

مراحل االستيطان األوىل قاموا بشراء كل قطعة أرض وافق أصحاا على  يف. سكاا، القليلني بطبيعتهم، من العرب
وعندما أصبحت مساحات األراضي يف حوزم، باشر املستوطنني األوائل باستصالح األرض لغرض . بيعها هلم

وقد تطورت هذه العمليات مع مرور . ولتحقيق هذا اهلدف، قاموا بعمليات متعددة يف نفس الوقت. االستيطان
وهكذا ختلص املستوطنون األوائل من املشاكل اليت صعبت االستيطان يف السهل الساحلي األوسط واجلنويب يف . لزمنا

يكشف النص  227".املاضي، وفسح هلم اال لتطوير املنطقة وحتويلها إىل أكثر مناطق البالد تطوراً وازدحاماً بالسكان
ل الفلسطيين منذ القرن الثامن عشر، باإلضافة للتحول االقتصادي السابق جتاهالً واضحاً للتمدن السريع على الساح

  228 .نتيجة حتسن طرق املواصالت واستقرار احلالة السياسية
  

. ويستمر الكتاب بقلب احلقائق والتضليل والتجين واالدعاء بأن فلسطني جرداء، ومن قام بتطويرها هم املستوطنون
قاموا حبفر : ا املستوطنون األوائل واملستوطنون  الذين قدموا من بعدهمواآلن لنلق نظرة على العمليات اليت قام "

اآلبار يف الرمال، واكتشفوا على عمق غري كبري من سطح األرض مياهاً عذبة ذات جودة عالية، ميكن استغالهلا 
يف، من اآلبار بواسطة وقد ضخوا هذه املياه، املعروفة باملياه اجلو). للشرب والزراعة وما شابه(ألغراضهم املختلفة 

أضافوا األمسدة إىل تربة الرمل األمحر، ...قاموا  بتجفيف املستنقعات ...املضخات وهكذا تغلبوا على مشكلة املياه 
وهكذا، كانت النتيجة أن تغطت تالل الرمل األمحر، اليت . وقاموا بزراعتها باملزروعات وقد تبني أن زراعة احلمضيات

   229".املاضي، ببساتني احلمضيات، اليت شكلت مصدراً هاماً للرزق بالنسبة لسكان املنطقةكانت جرداء ومقفرة يف 
  

فمنذ القرن الثامن عشر مرت املناطق الساحلية الفلسطينية بعملية تطور متسارعة لالقتصاد الزراعي؛ وذلك نتيجة 
بساتني احلمضيات الفلسطينية منتوجاً الفوائد االقتصادية وحتسن فرص تسويق الفواكه إىل ما وراء البحار، واعتربت 

وقد أصبح  .شكلت صادرات الربتقال ثلث مدخول التصدير الكلي مليناء يافا 1911رئيساً للتصدير وحبلول عام 
الربتقال يشكل جزءاً من صورة البالد يف اخلارج، وخالفاً ملا مت ادعاؤه يف الكتاب املدرسي من أن املستوطنني اليهود 
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دومناً كان  4009اعة واآلبار إىل السهل الساحلي، فإن قرية العباسية يف قضاء يافا وحدها حوت قد أتوا بالزر
وحبلول عام . دومناً مزروعاً بأشجار الزيتون 450بئراً، باإلضافة إىل  150مزروعاً بأشجار احلمضيات تسقى من 

دومناً زرعها اليهود  66403بل دومناً بأشجار احلمضيات، مقا 146316كان العرب يزرعون ما مساحته  1945
  230 .يف منطقة يافا

  
ويتم االستمرار بنفي اآلخر الفلسطيين، ونفي وجوده وإقصاء أو نفي مدنه الكربى من الذاكرة والتاريخ، وكذلك 

فمدينة أشدود اليت كانت تسمى أسدود قبل االستيطان الصهيوين وقبل تأسيس إسرائيل، . أسرلة وعربنة األمساء
باإلضافة لتهميش . جذورها ضاربة يف التاريخ، وكانت مشهورة ببساتينها من احلمضيات والعنب والتنيفاملدينة 

عسقالن، إذ وصل /نسمة، وكذلك مدينة ادل 40000إىل  1940وتغييب مدينة غزة اليت وصل عدد سكاا عام 
  231 .نسمة، اليت اشتهرت بصناعة النسيج من أيام الصليبيني 10000عدد سكاا 

  
يف البداية أقاموا البلدات يف املناطق السهلية املنخفضة . أقاموا العديد من البلدات على طول السهل الساحلي كله"

ويف ... إال أم، مع مرور الزمن، اكتشفوا أنه من املمكن بناء البلدات يف مناطق الرمال أيضاً . وعلى تالل الكركار
بعض هذه املدن، مثل تل أبيب وأشدود، أقيم منذ البداية على الرمال، . ريةهذه األيام توجد يف منطقة الرمال مدن كث

ويتابع الكتاب إنكاره  232".والبعض اآلخر، مثل ريشون لتسيون وهرتسلية، آخذٌ باالمتداد باجتاه مناطق الرمال
ناء أول ميناء يف تل للوجود الفلسطيين واحلضارة الفلسطينية من خالل نفيه وإقصائه املوانئ الفلسطينية، وادعائه ب

ميناء تل أبيب غري فعال يف هذه . (1936أقيم أول ميناء يف تل أبيب عام . أقاموا املوانئ على طول الشاطئ"أبيب، 
  233".أقيم ميناء يف مدينة أشدود 1965ويف عام ) ... األيام

  
امل، ففي بداية القرن العشرين، اعترب وبذلك مت إنكار أمهية ميناء مدينة يافا اليت اعتربت من أقدم مدن املوانئ يف الع

وقبل احلرب . ميناؤها أحد أهم املوانئ الرئيسة يف فلسطني، وقد كانت متلكه وتقوم بتشغيله احلكومة الفلسطينية
العاملية الثانية كان امليناء قيد التطوير، وبسبب عدم أمان مياهه كانت السفن إما أن تبحر مشاالً حىت حيفا أو ترسو 

. أميال قليلة من الساحل وعندها تقوم بتفريغ محولتها وركاا إىل قوارب صغرية ليتم نقلهم إىل الساحل على بعد
ورداً على اإلضراب الذي قام به عمال امليناء الفلسطيين العرب يف منتصف الثالثينات من القرن املاضي قام اليهود ببناء 

مع ذلك فإن ميناء يافا مت تطويره قبل . ائد يف ميناء حيفا العريبميناء حديث يف تل أبيب، والذي تسبب يف تقليل العو
  234 .احلرب العاملية الثانية الستيعاب بواخر وسفن ركاب ضخمة

  

                                                        
 .31-30: ص. أبو سعد، مصدر سبق ذكره، ص 230
 .31:أبو سعد، مصدر سبق ذكره، ص 231
  .26: فاين، مصدر سبق ذكره، ص 232
  .26: املصدر السابق، ص 233
 .32-31: ص. أبو سعد، مصدر سبق ذكره، ص 234
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إن منهاج اجلغرافيا املعد للصفني السادس والتاسع ركزا من خالل مضامينهما على سياسة التطبيع وغسل أدمغة الطلبة 
أبيب الواقعة يف السهل -أمامك صورتان جويتان ملدينة تل: "فقد ورد مثالً .لآلخر الفلسطيين مامن خالل نفيه

ومبساعدة هاتني الصورتني ميكنك تكوين انطباع حول  1988والثانية سنة  1918الساحلي، األوىل صورت سنة 
تل -اء يالحظ على الفقرة السابقة باإلضافة لعربنة األمس 235".التغريات اليت طرأت على السهل الساحلي األوسط

اللد والرملة ويافا وعسقالن، وهذا : تغييب واضح ملدن وقرى الساحل الفلسطيين، مثل -أبيب  -الربيع أصبحت تل
التغييب هو نفي وإقصاء لآلخر الفلسطيين عرب نفي مكانه، وإقصاء مدنه وعربنة أمساء املواقع اجلغرافية دف تعزيز 

ي الكتاب يف مكان آخر أن ما يقرب من نصف سكان اجلليل هم من ويدع. هوية السكان من خالل الرموز القومية
اليهود، كيف أصبح نصف السكان يهوداً؟ أمل يتم ذلك بتدمري مئات القرى الفلسطينية اليت كانت مزدهرة عام 

  ؟1948
  

  مناهج التاريخ  3.7
  ال   فاإلنسان ميق يف معرفة املاضي وفهمه، ملا هلا دور بارز وع  من أهم مناهج العلوم االجتماعية،  التاريخ   مناهج   تعد

باإلضافة إىل كون معرفة اإلنسان ماضيه تكسبه خربة السنني،   ماضيه،   يفهم   أن   دون   وحاضره   نفسه   يفهم   أن   يستطيع 
  ما   يرى   أن   له   يتيح   ما   التارخيي،   واحلدث   ساناإلن   بني   ما   معينة   مسافة   ويضع   ذاته،   عن   اإلنسان   يبعد   املاضي   يف   والتأمل 
 - التعبري   صح   إن -  التصرف   حسن   على   وأقدر   نفسه   فهم   على   أقدر   وجيعله   وعيوب،   مزايا   من   بسهولة   نفسه   يف   يراه   ال 
  عهود   أم   والرفاهية،   والقوة   اد   عهود   سواء   واألدوار،   الصور   بشىت   حافل   الشعوب   فماضي  . واملستقبل   احلاضر   يف 
  . املتحضرة   األرض   شعوب   من   تعد   ال   الشعوب   هذه   فإن   وبالتايل،   حمدداً،   ماضياً   هلا   تعرف   ال   اليت   والشعوب   الكوارث 

  وأعماله   تارخيه   معرفة   ضرورة   عليه   يفرض   ما   اجتماعياً،   كائناً   باعتباره   وتارخيه؛   ضيهما   دراسة   عن   لإلنسان   غىن   فال
   ". االجتماعية   اهلوية   تشكل "  إشكالية   يف   ندخل   وهنا   ينتمي،   من   ىلإو   حقاً،   هو   من   ليدرك   وذلك   وآثاره؛ 

  
 قام الذي احلضاري الدور -املنهاج الفلسطيين –األساسي  السادس للصف 236"سلمنيوامل العرب تاريخ" كتاب أبرز

 استطاعوا فباإلسالم نظام، يضبطها ال متفرقة مجاعات اإلسالم قبل كانوا فقد والوسطى، القدمية العصور يف العرب به
 األوىل، الوحدة تناولت ،وحدات مخس الكتاب ضم وقد .واألخالق والثقافة العلم يف رواداً ويصبحوا ينهضوا أن

 واحلياة السياسية، واحلياة العرب، موطن: اآلتية الفرعية العناوين العنوان ذلك حتت واندرج اإلسالم، قبل العرب
 الدعوة تنظيم الكتاب تناول اإلسالم، ظهور: الثانية الوحدة خالل ومن. االجتماعيةاحلياة و الدينية واحلياة االقتصادية،
 تناولت فقد الراشدة، اخلالفة: الثالثة الوحدة أما. الرسول وغزوات اإلسالمية، الدولة وتأسيس جرة،واهل اإلسالمية،

 واحلركة االقتصادية، والتنظيمات اإلدارية، والتنظيمات اإلسالمية، والفتوحات الردة، وحروب الراشدة، اخلالفة قيام
 األموية، اخلالفة قيام األموية، اخلالفة: الرابعة الوحدة لتوتناو. واألسطول واجليش الراشدين، اخللفاء زمن العمرانية

 األموية اخلالفة وضعف العمرانية، واحلركة االقتصادية، والتنظيمات اإلدارية، والتنظيمات اإلسالمية، والفتوحات

                                                        
 .10: فاين، مصدر سبق ذكره، ص 235
  .2001. مركز املناهج/ وزارة التربية والتعليم: البرية رام اهللا. 2ط .األساسي السادس للصف واملسلمني العرب ختاري. وآخرون اهللا عطا حممود 236
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 والتنظيمات ،اإلسالمية والفتوحات العباسية، اخلالفة قيام العباسية، اخلالفة: األخرية الوحدة وتناولت. وسقوطها
 العباسية اخلالفة وضعف املستقلة، الدويالت وظهور الواليات وانفصال العلمية، واحلركة العمرانية، واحلركة اإلدارية،

  .وسقوطها
  

 ميادين يف الطويل تارخيهم عرب ومنجزام واملسلمني، العرب تراث اخلمس وحداته خالل ومن الكتاب عاجل وقد
 الكتاب مؤلفو حرص وقد .العسكرية والنظم والعلوم والعمران، واالجتماع واالقتصاد، واإلدارة واحلكم، السياسة

  : خالل من اختطوها اليت االجتماعية التربية أهداف حتقيق على
 العلمية معرفتهم من وزيادة التاريخ، وكتب الطلبة بني ألفة خللق الدرس، بداية يف تارخيية نصوص تثبيت: أوالً

 املغازي وكتب هشام، ابن كسرية النبوية السرية وكتب الكرمي، القرآن من النصوص مدتاست وقد .واللغوية
 العربية الدولة نظم وكتب للطربي، األمم تاريخ مثل والتاريخ األخبار وكتب للبالذري، البلدان فتوح مثل والفتوح،

  .خلدون ابن مقدمة كتاب مثل واإلسالمية
 بني اخللط حالة يف واالطالع للثقافة وقائعها، سنوات بذكر احلربية احلمالت وسري التاريخ رجال سري توثيق: ثانياً

  .األحداث
  .الطلبة عند التحصيلية القدرة قياس دف واملوضوعية املقالية األسئلة من جمموعة وضع: ثالثاً

 التارخيية، اخلرائط ورسم النماذج، عمل مثل الطلبة، ا يقوم أن ميكن اليت النشاطات من جمموعة اقتراح: رابعاً
 املصادر على لالطالع وغريها املدرسية املكتبات وزيارة وتصنيفها، الدرس مبادة املرتبطة الصور ومجع واجلغرافية،

 األحداث ومواطن اآلثار، ألماكن والبعيدة القريبة والرحالت بالزيارات، القيام إىل باإلضافة املقررة، باملواد املرتبطة
  .التارخيية
 زماا يف احلوادث وتتبع املعلومات قراءة على الطلبة تساعد وجغرافية، تارخيية خبرائط الدروس معظم ربط :خامساً

  .التوضيحية واألشكال والرسوم والتواريخ بالصور الدروس تزويد إىل إضافة ومكاا،
  

 األول القسم اشتمل وقد أقسام، ثالثة إىل -املنهاج اإلسرائيلي –السادس  للصف 237"القدمي التاريخ" كتاب ينقسم
: األول الفصل تناول وقد فصول، أربعة على م،.ق الثاين األلف منذ كنعان وأرض سوريا يف السامية الشعوب
 اهلجرات اجتاهات العرب، جزيرة شبه يف الساميون( هجرام واجتاهات دوافع األصلي، موطنهم: السامية الشعوب
 الفنيقيون، اآلراميون، الكنعانيون، وأثره، اجلغرايف املوقع اخلصيب، اهلالل من الغريب الطرف على الساميون السامية،

 كنعان، بأرض وارتباطهم إسرائيل بين خروج( كنعان أرض حيتلون إسرائيل بنو الثاين الفصل تناول فيما). العربانيون
 نون بن يهوشع الصحراء، يف التيه ،6:12-1 اخلروج سفر القدمي، العهد-اليهودية الديانة وبداية العشر الوصايا

 داوود، امللك حروب إسرائيل، بين على ملكاً داوود ااورة، والشعوب إسرائيل بين بني الرتاع كنعان، أرض واحتالل
 عهده، يف والضرائب التجارة اخلارجية، وعالقاته سليمان امللك اهليكل، بناء وأعماله، سليمان امللك اململكة، تنظيم

 الثالث الفصل وعاجل). إسرائيل مملكة انقسام الداخلي، والتمرد التراجع عهد الدولة، خلزينة هام مصدر الضرائب

                                                        
  .2008. شيء كل مكتبة: م. د .الرومانية اإلمرباطورية وحىت امليالد قبل الثاين األلف من خمتارة فصول..  القدمي التاريخ. سعيد برغوثي 237
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- الثالث بالسر امللك اآلشورية، التوسعات اآلشوري، اجليش وتوسعاا، آشور مملكة( بابل ومملكة آشور مملكة
 اململكة األشورية، إلمرباطوريةا سقوط إسرائيل، مملكة زوال إسرائيل، مملكة يداهم اآلشوري اخلطر م،.ق745

-ملحق البابلية، الديانة بابل، عظمة يهودا، مملكة على القضاء م،.ق604-561- الثاين نصر نبوخذ امللك البابلية،
 األشهر. 5 بابلي، عرافة كتاب من. 4 نصر، نبوخذ أقوال من. 3 والرياضيات، الفلك علوم. 2 والسحر، العرافة. 1

 التهادن( يهودا ومملكة إسرائيل مملكة سقوط الرابع لالفص ناقش فيما). الثاين نصر نبوخذ امللك عاصمة بابل البابلية،
 وخراب يهودا مملكة سقوط وبابل، مصر بني يهودا مملكة إسرائيل، مملكة سقوط الديين، التباعد اململكتني، بني

  ).بابل سيب اليهود اهليكل،
  

 حتدثو. وسكاا اليونان بالد األول، الفصل فتناول فصول، مخسة القدمي اليونان تاريخ على الثاين القسم واشتمل
 الرابع الفصل موضوع كان فيما. اليونانية احلضارة الثالث الفصل موضوع وكان. وأثينا سبارطة عن الثاين الفصل
 الرومانية، اطوريةاإلمرب تاريخ الثالث القسم حمور وكان . اهليلينية احلضارة اخلامس الفصل وتناول. مكدونيا صعود
 روما عن فتحدث الثاين الفصل أما. وتوسعاا الرومانية اجلمهورية األول الفصل تناول حيث فصول، ثالثة ضم الذي

 احلكم حتت اليهود موضوعه فكان الرابع الفصل أما. الرومانية احلضارة الثالث الفصل تناول فيما. إمرباطورية تصبح
 وأورشليم، هورودوس قيسارية، بناء هورودوس، أعمال هورودوس، امللك الروماين، لاالحتال( مشل الذي الروماين،

 احتالل اجلبل، يف أورشليم، يف قيسارية، يف الرومان، واحلكام اليهود بني العالقة األوائل، واملسيحيون املسيح السيد
 انتقال باركوخبا، ثورة جديدة، نظمو جديدة قيادة اليهودي، اتمع على اهليكل خراب أثر اهليكل، وخراب أورشليم

  ).بابل إىل اليهودية الدينية الزعامة
  

 م،.ق الثاين األلف منذ كنعان وأرض سوريا يف السامية الشعوب تراث الثالثة أقسامه خالل ومن الكتاب عاجل وقد
 واحلكم، السياسة ميادين يف الطويل تارخيهم عرب ومنجزام الرومانية، اإلمرباطورية وتاريخ القدمي، اليونان تاريخ

 احتواها اليت التارخيية النصوص استمدت وقد .العسكرية والنظم والعلوم والعمران، واالجتماع واالقتصاد، واإلدارة
 خبرائط الدروس معظم وربط األساطري، إىل باإلضافة وغريمها، صموئيل وسفر اخلروج سفر-القدمي العهد من الكتاب
 الدروس تزويد إىل إضافة ومكاا، زماا يف احلوادث وتتبع املعلومات قراءة على الطلبة تساعد وجغرافية، تارخيية

 بذكر احلربية املعارك وسري التاريخ رجال سري توثيق ومت كما .التوضيحية واألشكال والرسوم والتواريخ بالصور
 التحصيلية القدرة قياس دف لةاألسئ من مبجوعة فصل كل وانتهى. املعارك تلك ونتائج وأسباب وقائعها، سنوات

 إلثراء واالطالع التوسع من والطالب املعلم متكن واليت باملراجع، قائمة الكتاب اية يف وأثبت كما . الطلبة عند
  .املادة
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 أربع ،-املنهاج الفسطيين –التاسع األساسي  للصف 238"واملعاصر احلديث العريب التاريخ" كتاب اشتملفيما 
-1299( العثمانية الدولة نشأة مبينة العثماين، العهد يف العربية املنطقة حالة األوىل الوحدة تناولت: وحدات
 واإلداري، السياسي والنظام العريب، للوطن العثماين واحلكم العثمانيني، دخول قبيل العريب الوطن وأوضاع ،)1512
": واإلصالح االنفصال" العثمانية الدولة عن حدثتفت الثانية الوحدة أما. والثقافية واالجتماعية االقتصادية األحوال

 واإلصالحات باشا، علي حممد وانفصال العثمانية، الدولة يف االنفصالية واحلركات العثمانية، الدولة ضعف أسباب
 الثالثة الوحدة تناولت حني يف). م1914-1798: (النهضة عصر يف العرب عند الفكرية واالجتاهات العثمانية،

 العاملية واحلرب والعرب األوىل، العاملية احلرب قيل العريب الوطن يف األورويب االستعمار: العريب الوطن يف االستعمار
 يف الوطنية واحلركة ،)النيل وادي( والسودان مصر يف الوطنية واحلركة العربية، آسيا يف الوطنية واحلركة األوىل،
 الدول وجامعة الفلسطينية، القضية: معاصرة عربية قضايا رابعةال الوحدة وناقشت. اإلفريقي والقرن العريب املغرب

 املالئمة األنشطة واختيار والتحليل واالجتهاد التوسع حرية للمعلم بقي وقد .العربية اجلامعة يف وفلسطني العربية،
  . الكتاب مواضيع مجيع تقومي أساليب وكذلك فيها، والتنويع

  
 –التاسع  للصف  239"العشرين القرن من األول النصف يف أوروبا تاريخ التاريخ يف فصول" كتاب يستعرض

 واستعرض. العشرين القرن من األول النصف أدق وبشكل العشرين، القرن تاريخ يف بارزة قضايا -املنهاج اإلسرائيلي
 هيمنة الكتاب وعرض. ةالثاني العاملية باحلرب وانتهاًء األوىل العاملية باحلرب ابتداًء املذكورة، الفترة يف األحداث أبرز

 اجلوانب يف املعارك إسقاطات عرض مت حيث اإلنساين، البعد إىل باإلضافة احلربني، جمريات على العسكرية، األحداث
 بأعداد متثل والذي احلربني، يف البشرية دفعته الذي القاسي الثمن مربزاً. املادية اخلسائر إىل إضافة واألخالقية اإلنسانية

  .واملصابني اياالضح من هائلة
  

 ومت. املادة تذويت يف الطالب تساعد أسئلة إحلاق ومت. واستعراضها عرضها بشكل متنوعة التدريسية الكتاب ومادة
. واحدة وكوحدة كأجزاء املادة، فهم الطالب على ليسهل ايته، يف وليس املوضوع، استعراض خالل األسئلة توزيع
 على وذلك والتقييم، واالستنتاج والتعليل واالدعاء كاملقارنة متعددة، كرييةتف مهارات وفق األسئلة تدريج مت كذلك

 للسريورة الطالب استيعاب لتسهيل أكثر، أو موضوعني بني الربط أسئلة إىل باإلضافة. التقليدية املعرفة أسئلة حساب
  .التارخيية

  
 ومت. يشاء وقت أي يف الطالب إليها ليعود يتناوهلا، اليت اجلديدة واألمساء املصطلحات بعرض فصل كل استهالل ومت

 على الطالب ليتعرف). خرونولوجي( تارخيية ناحية من تصاعدي بشكل األحداث، تسلسل تعرض جداول إدراج
 البوصلة أضاع ما إذا اجلدول، هلذا العودة الطالب ويستطيع. به اخلوض قبل حىت موضوع، كل يف األحداث أبرز

  .األحداث تصفح خالل
                                                        

. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي التاسع للصف واملعاصر احلديث العريب التاريخ. وآخرون حممد ملحم عدنان 238
2004.  

  .2010. ض. م اإلبداع دار: ياسيف كفر .العشرين القرن من األول النصف يف أوروبا تاريخ التاريخ يف فصول. حممود حبايب الوهاب عبد 239
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 إىل الثاين الفصل ويتطرق. ونتائجها وايتها وسريها بعواملها األوىل، العاملية احلرب موضوع األول الفصل يعرض
 الفصل يف والنازية الثالث، الفصل يف الفاشية موضوع احلرب إسقاطات ومن. احلرب اية على ترتبت اليت النتائج
 تطبيق وكيفية ا، تؤمن اليت واملبادئ السلطة، إىل وهلاوص وكيفية احلركة، ظهور عوامل الفصل يتناول حيث. الرابع
 املختلفة اجلبهات يف واملعارك العوامل تفرعاا، بكل الثانية العاملية احلرب فيتناول اخلامس، الفصل أما . املبادئ تلك

 الشعب أبناء على ةالقاسي ونتائجها تنفيذها كيفية اليهود، كارثة السادس الفصل يتناول بينما. والنتائج والنهاية
 والتسويات انتصارهم احللفاء، لصاحل احلرب يف التحول نقاط السابع، الفصل يستعرض حيث اخلتام، وفصل. اليهودي

 مراجع قائمة على ايته يف الكتاب اشتمل وقد .واملادية واألخالقية اإلنسانية الناحية من احلرب وآثار أبرموها، اليت
  .وإجنليزية وعربية عربية

  
 ست ،-املنهاج الفلسطيين –عشر  الثاين للصف 240"العشرين القرن يف والعامل العرب تاريخ" كتاب تضمن

 أساليب: العشرين القرن يف والعامل العريب الوطن على األجنيب والتنافس التغلغل فتناولت األوىل الوحدة أما وحدات،
 فيما. العامل على األجنيب والتنافس والتغلغل العريب، لوطنا على األجنيب والتنافس والتغلغل األجنيب، والتنافس التغلغل
 العاملية واحلرب األوىل، العاملية احلرب قيل الدولية الظروف: والثانية األوىل العامليتان احلربان الثانية الوحدة تناولت
 الثاين العاملية واحلرب ،)م1939-1918( العامليتني احلربني بني ما الدولية والظروف ،)م1918-1914( األوىل

 العاملية احلرب بعد واإلقليمية الدولية واألحالف والتكتالت املنظمات الثالثة الوحدة وعاجلت). م1939-1945(
 وناقشت. والسياسية العسكرية واملنظمات االقتصادية، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات الدويل، املنظمات: الثانية

 العربية الدول يف والبناء التحرر مرحلة: العشرين القرن يف النامية الدول يف ناءوالب التحرر مرحلة الرابعة الوحدة
 الوحدة وتناولت. العامل يف والبناء التحرر ومرحلة اإلفريقية، العربية الدول يف والبناء التحرر ومرحلة اآلسيوية،

 والنظام ،)م1991-1947( الباردة ربواحل القطبية ثنائي الدويل النظام: العشرين القرن من سياسية قضايا اخلامسة
: العشرين القرن من اقتصادية قضايا فتناولت السادسة الوحدة أما. والدميقراطية العنصري، والتمييز اجلديد، الدويل

  .العريب املائي واألمن العراق، يف النفط على التنافس تداعيات
  

  : الكتاب وحدات تضمنت وقد
 موجزاً وإعطائهم الطلبة، لدى الدافعية إلثارة وحدة؛ كل تشملها اليت والدروس ة،الوحد عن تعليمياً ملخصاً: أوالً

  .سيدرسونه عما تعليمياً
  .الصفية احلصة أثناء النقاش وإثراء لالطالع العلمية، للضرورة الدروس بعض يف إثرائية جانبية مربعات: ثانياً
 عنها اإلجابة ومت والفرعية، الرئيسة العناوين بعد وجاء األول،: مها التعليمي، احملتوى ختللت األسئلة من نوعني: ثالثاً

 تسهيل أجل من فكان الثاين أما الدرس، ملوضوع وتشويقهم الطلبة تفكري إثارة دف هلا؛ الالحق التعليمي احملتوى يف
  .نتهاومقار وحتليلها فهمها إىل املعلومات حفظ من التاريخ بدراسة والتحول التعليمي، احملتوى دراسة

                                                        
  .2011. مركز املناهج/ وزارة التربية والتعليم العايل: رام اهللا .الثانوي الثاين للصف العشرين القرن يف والعامل العرب تاريخ. وآخرون جبارة تيسري 240
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  .الطلبة لدى وتثبيتها املعلومات فهم دف التوضيحية؛ واخلرائط الصور: رابعاً
 الكتاب معلومات بأن علماً العلمية، الضرورة اقتضته الدروس بعض يف العشرين القرن عن سابقة معلومات: خامساً
  .العشرين القرن على رئيس بشكل تتركز

  
 فصالً، عشر اثين -املنهاج اإلسرائيلي –عشر  الثاين للصف 241"احلديث العصر يف األوسط الشرق" كتاب ضم
 األوسط الشرق"  بـ املوسوم األول الفصل تناول .الكتاب اية يف مراجع قائمة إثبات يتم ومل خامتة، أو مقدمة دون
 واندرج عشر، سالساد القرن يف العربية البالد يف العثمانية السيطرة ،"عشر الثامن القرن خالل العثماين احلكم حتت
 واإلدارة ضعفها، وكوامن العثمانية والدولة العراق، وفتح ومصر، الشام بالد وفتح العثماين، الفتح: ذلك حتت

 يف املنطقة يف السياسية والتغريات العربية، الواليات يف االجتماعية واحلالة العربية، األقطار يف العثماين واحلكم العثماين،
 وانتهى الوهابية، واحلركة ،1804-1775 اجلزار باشا وأمحد فلسطني، يف العمر ضاهر وحكم عشر، الثامن القرن

 على معتمداً تفنيدها أو تارخيية معطيات من ورد ما وبني بينه ويوفق نصاً الطالب ليقرأ ذايت عمل مبلحق الفصل
  .التارخيية املصادر

  
 الروسية واألطماع النمساوية األطماع عن فتحدث" وروبيةاأل والدول العثمانية الدولة بني الصدام" الثاين الفصل أما
 تأزم إىل أدت اليت األحداث وجمموعة والنمساوية، الروسية األطماع من وبريطانيا فرنسا وموقف العثمانية، الدولة يف

 حممد ومحلة اليونانية، ة والثور ونتائجها، وسريها أسباا ،1902-1798 مصر على نابليون محلة مث الشرقية، املسألة
 ومعركة علي، وحممد وبريطانيا سوريا، يف باشا إبراهيم وإصالحات املصري واحلكم احلملة، وسري سوريا، على علي

 ،1877 سنة العثمانية-الروسية واحلرب اللبنانية، األهلية واحلرب القرم، وحرب علي، وحممد الشرقية واملسألة نزيب،
 البلقان، وحرب ،1908 سنة واهلرسك للبوسنة النمسا وضم الشرقية، املسألة يف وأثره العثماين األملاين والتقارب

 توسعاا أوج يف العثمانية لإلمرباطورية األوىل خريطتني أوالً،: احتوى ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى والثانية، األوىل
. األوروبية الدول مبصاحل ذلك عالقةو اإلمرباطورية خسرا اليت املناطق الطالب ليكتشف احنسارها، عهد يف والثانية
 هذه خالل من روسيا أطماع حول بسؤالني متبوعة ،1773 سنة كينارجة كوتشوك اتفاقية بنود من بعضاً وثانياً،

 نابليون منشور وأخرياً،. العثمانية الدولة رعايا من املسيحيني محاية حق روسيا متنح اليت البنود ماهية وتعليل املعاهدة،
 احلملة أهداف حول األول: بسؤالني متبوعاً اإلسكندرية، إىل الفرنسية احلملة وصول قبل جنوده إىل عهأذا الذي

 يف االختالف أوجه يف مقارنة والثاين نابليون، إىل تالريان وخطاب نابليون، منشور خالل من مصر على الفرنسية
 دمشق، زار حني وهللم اإلمرباطور وخطاب ةالقاهر دخل حني مصر ألهايل نابليون منشور بني التارخيية الظروف

  .والغرض املضمون حيث من التشابه أوجه وبيان
  

 إىل علي حممد وصول كيفية ،"1849-1805 سنة من مصر يف وإصالحاته علي حممد" الثالث الفصل ناقش فيما
 والصناعية والزراعية اريةاإلد: وإصالحاته الوهابية، احلملة: وحروبه مصر، يف حكمه تثبيت وكيفية مصر، يف السلطة

                                                        
  .1995. الدراسيةقسم املناهج / كلية التربية: جامعة حيفا .األول اجلزء احلديث العصر يف األوسط الشرق. قبطي اهللا وعطا سالمة وجورج برغوثي سعيد 241
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 تال نصوصاً ومشل ذايت، عمل مبلحق  الفصل وانتهى امليزان، يف علي وحممد والتعليم، واجليش والتجارة واملواصالت
 سنة الوراثة فرمان نص والثاين علي، حممد شخصية حول األول،: النصوص وكانت أكثر، أو بسؤال نص كل

 اللبنانيني بالثوار ارتبط األخري والنص سوريا، يف باشا إبراهيم سياسة من االستياء بعوامل ارتبط والثالث ،1841
 وإمساعيل وسعيد عباس حكم عاجل فقد ،"علي حممد بعد مصر" الرابع الفصل أما .الثورة وأسباب باشا وإبراهيم

 خلديويا وإقالة مصر وإفالس والتطبيق، الفكرة-السويس وقناة وإمساعيل، سعيد وإصالحات ،)1849-1879(
 الطالب على إمساعيل اخلديوي شخصية يف متناقضني رأيني تناول حيث ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى إمساعيل،

 ،)"1914-1881( ملصر الربيطاين واالحتالل العرابية الثورة" اخلامس الفصل وتناول .جبدول مستعيناً مناقشتهما
 الوطنية، احلركة وتطور ،)1914-1882( الربيطاين كماحل حتت مصر والعامة، املباشرة وأسباا الثورة وجه

 وأخرى مصرية نظر لوجهيت ذايت عمل ملحق مث ،)1914-1909( الرابعة واملرحلة ،1906 سنة دنشواي وحادثة
 أيهما ليعلل دعواها، يف منهما نظر وجهة كل تستند عالم الطالب ليبني ملصر، الربيطاين االحتالل حول بريطانية
 إمساع منه هدف الذي الشهرية الفرنسية الفيجارو جريدة يف املنشور كامل مصطفى مقال إىل باإلضافة ،أكثر مدعومة

 ومن وأمهيتها، احلادثة اسم حول بأسئلة، متبوعاً العامل، يف اإلنساين الضمري إىل دنشواي حادثة بعد مصر صوت العامل
 الدولة" السادس الفصل وجاء .املصرية الوطنية احلركة وأهداف مطالب إىل باإلضافة أعماله، وأهم كرومر اللورد هو

 كلخانة شريف خط( اخلريية والتنظيمات العثمانية، الدولة يف اإلصالح حركة: متناوالً" التنظيمات عهد يف العثمانية
 عمل مبلحق الفصل وانتهى التنظيمات، عهد يف وفلسطني وسوريا الدستوري، اال يف واإلصالح ،)مهايون وخط

 متعلقة أسئل ذلك وتبع ،1856 سنة مهايون وخط ،1836 سنة كلخانة شريف خط من مقتطفات احتوى ذايت
 اإلمرباطورية يف اإلصالح دعمت اليت االجتماعية والفئات وهدفها، اإلصالحات، هذه إصدار إىل أدت اليت بالظروف

 ،"عشر التاسع القرن يف واالجتماعي االقتصادي املبىن على األورويب التغلغل تأثري" السابع الفصل وبني .العثمانية
 قناة-املواصالت وتطور احمللي، لالقتصاد األورويب االقتصاد ومنافسة االقتصادية، والتغيريات األجنبية االمتيازات
 االمتيازات" بنود يسمى فيما أوالً، ذايت، عمل مبلحق وانتهى املدن، ومنو االجتماعي، املبىن يف والتغيري السويس،

 عندما العثمانية الدولة على وأثرها االتفاقية هذه تناولتها اليت ااالت تصنيف حول وأسئلة" 1935 سنة األجنبية
 الضعف مرحلة دخلت حني العثمانية الدولة على االتفاقية هذه أوجدته الذي العبء وتعليل قوا، عز يف كانت

 عشر، التاسع القرن من الثاين النصف إبان واإلسكندرية تبريو ملدينيت وصف وثانياً، املعاهدة، بنصوص مستعينا
 التغلغل أثر ذلك يعكس وكيف واإلسكندرية، بريوت املدينتني، من كل يف البارزة التحديث مظاهر حول وسؤالني
 اسعالت القرن من الثالثينات يف املالحة يف البخار استخدام تداعيات عن نص وأخرياً،. اإلسالمي املشرق يف األورويب

 عن جنمت اليت واالجتماعية االقتصادية النتائج عن وسؤال ،)1839( الفرنسيني مث ،)1835( باإلجنليز بدءاً عشر،
  .األوروبية الدول مع التجارة توسع

  
 الثقافية، واحلياة التعليم فشمل، الثامن، للفصل عنواناً جاء" اإلصالح وحكات التمغرب ، الثقافية النهضة" خيص وفيما
 والتصدي احلياة، منط يف والتغيري والتمغرب املسرح، وبداية والفكر، واألدب اللغة يف والتجديد والصحافة، اعةوالطب

 والتيار عبده حممد واإلمام اإلسالمية، واجلامعة-األفغاين الدين مجال( اإلسالمي اإلصالح وحركات للتمغرب
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 أزمة حول آراء أربعة ضم ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى ،)احمللية الثقافة جتديد-النهضة وحركة احلديث، اإلسالمي
 املعارف دائرة مقدمة من البستاين بطرس للمعلم أوالً،: هي اآلراء وهذه الغرب، تقدم أمام واإلسالمي العريب املشرق

 وأخرياً، ه،ل صديق إىل باشا فكري اهللا عبد املرحوم  كتبه ما والثالث، ،"والشرق أوروبا" إسحاق ألديب وثانياً، له،
 اآلراء، تلك تصورها كما األزمة تلك طابع حول األسئلة وكانت املرأة، حرية يف اجلديدة املرأة كتاب من أمني لقاسم
 التاسع الفصل وتناول .التعليل مع الطالب يستحسنه رأي وأي األزمة، تلك لتخطي رأي كل يطرحه الذي واحلل

 احلميد وعبد ،)1908-1876( الثاين احلميد عبد السلطان حكم ،"الفتاة تركيا وثورة احلميد عبد السلطان"
 والقانون، والقضاء واجليش، واملالية، واإلدارة، الثقافة،( واإلصالحات احلميد وعبد األوتوقراطي، واحلكم

 والدول احلميد وعبد اإلسالمية، اجلامعة وسياسة احلميد وعبد ،)والصحافة واملطبوعات والزراعة، واملواصالت،
 وهو ذايت عمل مبلحق الفصل وانتهى احلكم، يف الفتاة وتركيا احلميد، عبد السلطان وخلع الفتاة تركيا وثورة الكربى،

 واهول، املعلوم كتاب من يكن الدين ويل وهو معاصريه ألحد وشخصيته احلميد عبد سياسة يف رأي عن عبارة
 نصوصاً الكتاب يورد النص ذلك وبعد وشخصيته، يداحلم عبد سياسة الكاتب يصور كيف يبني أن الطالب وعلى
  ".االستبداد طبائع" مقالته من اإلسالمي املشرق مأساة تصويره حول للكواكيب وآراًء

  
 واحلركة األوىل، العاملية واحلرب 1908 بني العريب الوعي تطور إىل أشار فقد ،"العربية القومية" العاشر الفصل أما

 العظم ورفيق عازوري وجنيب العريسي الغين عبد أقوال من بعضاً مستعرضاً ذايت عمل لحقمب الفصل وانتهى العربية،
 الثالثة، الزعماء أقوال يف وردت كما العرب مطالب حول وسؤالني ،1913 سنة باريس يف األول العريب املؤمتر يف

 ،"الصهيونية احلركة" عشر احلادي الفصل وتناول .الثالثة الزعماء أقوال يف ورد كما بالعرب احاطت اليت واألخطار
 فلسطني، يف الصهيوين واملشروع الثانية واهلجرة العاملي، الصهيوين الس وتأسيس  هرتسل وظهور وفلسطني، اليهود

 يف خطبه من هلرتسل قوالً مورداً ذايت، عمل مبلحق الفصل وانتهى الثانية، اهلجرة إبان اليهودية العربية والعالقات
 ورد ملا آخر ونصاً هرتسل، عند الصهيونية األيديولوجية بلورت اليت العوامل حول بسؤال متبوعاً باتاملناس إحدى

 بفصله الكتاب واختتم .العثماين العهد أواخر يف القدس يف البلدي الس رؤساء أحد احلسيين حسني لسان على
 العمليات وسري األوىل، العاملية احلرب يف تركيا اشتراك ليبني ،"األوىل العاملية احلرب إبان األوسط الشرق" األخري

 إبان العريب واملوقف) سيناء وجبهة الدردنيل وجبهة العراق وجبهة القفقاس جبهة( األوسط الشرق يف العسكرية
 على القتايل العمليات وسري مكماهون،-الشريف ومفاوضات علي، بن حسني الشريف وموقف احلرب، نشوب

 ثالثة متضمناً ذايت، عمل مبلحق الفصل وانتهى األوىل، العاملية احلرب خالل وفلسطني بية،العر اجلزيرة شبه جبهة
 واألخري مكماهون، إىل الشريف رسالة والثاين للعرب، حسني الشريف أصدره الذي الثورة منشور األول نصوص،

 مدى هي وما ة؟األساسي الشريف مطالب كانت ماذا األول،: وسؤالني الشريف، رسالة على مكماهون رد
 على تتعرف أن تستطيع وهل مكماهون؟ رد خالل من املطالب هذه على بريطانيا رد كان ماذا واآلخر، مصداقيتها؟،

  .علل املطالب؟ تلك من بريطانيا حتفظات
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تستقي األسس العامة للمنهاج جذورها من الفلسفة العامة للمجتمع العريب الفلسطيين، وتستمد مبادئها من تراثه، 
، وطموح الشعب الفلسطيين جتاه املستقبل، )1988(ودينه وقيمه وعاداته وتقاليده، ووثيقة استقالل دولة فلسطني 

 242 .ودور التربية يف احملافظة على اتمع، واستمراره من جهة، وحتقيق ازدهاره وتقدمه ورفاهيته من جهة أخرى
والوطنية، واالجتماعية، واملعرفية، والنفسية، وهذه األسس  والتاريخ أحد هذه املناهج اليت تقوم على األسس الفكرية

فمنهاج التاريخ الفلسطيين ومن خالل فلسفته ومضمونه . تتمحور مبضموا حول اجلانبني الوطين والديين لدى الطلبة
  .راً ريادياً يف تطوير وبلورة اهلوية الوطنية الفلسطينيةوقدم د

  
مواضيع عربية ) السادس والتاسع األساسيني والثاين عشر(طيين قيد الدراسة فقد تضمنت كتب منهاج التاريخ الفلس

وتضمن  .وقد مت توثيق املعلومات والوثائق املطروحة يف الكتب مما يؤكد أمهية ومصداقية املعلومات. وعاملية وفلسطينية
سرد املعلومات مطروح تناول تاريخ فلسطني معلومات واسعة جداً وتفاصيل متعدد لشرح القضية الفلسطينية، و

بطريقة موثقة تشمل بيانات ورسائل ونصوص ذكرت على لسان شخصيات مهمة يف التاريخ يف فترات خمتلفة من 
ووردت املعلومات بشكل قريب . القضية، مما يثري القارئ ويشوقه إىل تتبع األحداث والقصص من املنظور الفلسطيين

ا ما تدعو إليه اجتاهات التربية احلديثة، جلعل النص مثرياً وشائقاً له ويساعد من حياة الطالب اليومية واالجتماعية، وهذ
  243 .يف التذكر واستيعاب النص باملضمون الواسع، وليس باملضمون املنحصر على النص فقط

  
وقد ناقشت كتب التاريخ االستعمار على الشرق األوسط مظهرة وجهه البشع وطرقه السيئة من أجل احلصول على 

عها يف العامل العريب، والتطرق لدوافع االستعمار يف الوطن العريب؛ يبني للطالب الفلسطيين تاريخ املنطقة وأمهيتها أطما
وموقعها يف مركز األحداث، باإلضافة إىل إبراز املوقع اجلغرايف للوطن العريب وحاجة أوروبا إىل املواد اخلام املوجودة 

كما  244 .لديانات السماوية، باإلضافة لتعرضه خلطر أطماع الدول األوروبيةبداخله، ومكانته الدينية وأنه مهبط ا
جعل التعليم بلغة "وأظهرت الكتب صورة املستعمر بشكلها السليب مبينة أن سياساته االستعمارية هلا عناصر مشتركة 

وحل اجليوش العربية، ومتزيق  الدولة املستعمرة لنشر الثقافة الغربية، وحماربة اللغة العربية، واتباع سياسة التجهيل،
  245".البالد العربية، ووضع احلدود املصطنعة بينها وتشجيع النعرات العصبية والطائفية والقطرية فيها

  
تعكس صورة املستعمر هذه مدى سلبيات االستعمار وانعكاساته على األحداث احلالية يف العامل العريب وفلسطني؛ 

لعربية يف احملادثات اليومية يف كثري من البلدان العربية، ومدى تغلغل لغة ليخرج الطالب بتصور أن ضعف اللغة ا
االستعمار يف اللغة العربية، وانعكاسات العصبية الطائفية والقطرية السائدة يف الوطن العريب مرده االستعمار يف العامل 

ذ ميثل نقطة حتول مهمة يف الصراع ها كتب التاريخ؛ إتويعد بلفور من األمور املهمة اليت طرح 246 .العريب وفلسطني
                                                        

 .7: ص. اإلدارة العامة للمناهج/ وزارة التربية والتعليم. خطة املنهاج الفلسطيين األول 242
 .170: عليان، مصدر سبق ذكره، ص 243
  .164-163: ص.املصدر السابق، ص 244
. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي التاسع للصف واملعاصر احلديث العريب التاريخ. وآخرون حممد ملحم عدنان 245

  .47: ص. 2004
  .164: مصدر سبق ذكره، ص عليان، 246
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فالفلسطينيون يرون يف هذا الوعد ظلماً تارخيياً لشعب كان وما زال يرزح حتت االحتالل، . والقضية الفلسطينية
ويرون يف بريطانيا املستعمرة دولة تصرفت يف أمالك ال ختصها وال متلكها وسلمتها للحركة الصهيونية من غري األخذ 

يعد هذا الوعد من أغرب : "وظهر وعد بلفور يف الطرح الفلسطيين يف الكتب 247.الفلسطيينباعتبارات الشعب 
، )احلركة الصهيونية(، إىل حركة ال تستحقها )فلسطني(الوثائق الدولية يف التاريخ؛ إذ منحت مبوجبه أرضاً ال متلكها، 

صاب وطن وتشريد شعب بكامله على على حساب من ميلكها ويستحقها الشعب العريب الفلسطيين؛ مما أدى إىل اغت
  248".حنو ال سابق له يف التاريخ

  
وتعترف الكتب املدرسية الفلسطينية باحلقائق التارخيية اليت خصت اليهود يف فترات تارخيية خمتلفة، وأشارت إليها 

اً لنتائج دراسة وهذا تأكيد. كتب التاريخ؛ ليتعلم الطالب الفلسطيين عن تاريخ اليهود يف فلسطني يف فترات متعددة
)(Brown 2003 ويف املقابل أكدت الكتب . بأن الكتب الفلسطينية ليست كتب حرب، كما تذكر بعض الدراسات

، مية زمن النيب حممداملدرسية أيضاً احلق التارخيي للمسلم يف فلسطني، فتطرقت إىل قدسية املكان من الناحية اإلسال
راج اليت ذكرها القرآن الكرام يف سورة اإلسراء، وتطرقت أيضاً إىل وهذا ما أشارت إليه حادثة اإلسراء واملع

إضافة إىل التطرق إىل . الفتوحات اإلسالمية اخللفاء الفترتني األموية والعباسية وما جرى وإىل آثارهم يف فلسطني
  249.الشرعية الدينية والقانونية اليت تثبت ملكية األماكن املقدسة يف القدس

  
ب بشاعة االحتالل، وعن واقع االحتالل وكيف تتعامل معه الكتب املدرسية يف طرحه للطلبة؟، وكذلك أظهرت الكت

نعم يوجد صورة تكتب عن االحتالل والصهيونية يف كتب التاريخ، ولكنها هي : "أجاب أحد مسؤويل املناهج بقوله
وال نستطيع أن ننقل صورة تالل، حليست صورة ضد اليهودية أو اليهودي، إمنا صورة تعكس مساوئ وشناعة اال

االحتالل بشكل مجيل ومسامل للطالب، إن االحتالل حدث أليم وبصف وضعاً شنيعاً مير به الشعب الفلسطيين، 
   250".وحيكم علينا أن نكون واقعيني مع طالبنا ونعرض الصورة الواقعية

  
يف كتب التاريخ املدرسية بدأت فإن مفهوم الذات وصورا : وعن الطرح الذي تعرضه كتب التاريخ لصورة الذات

من احلضارة العربية اإلسالمية؛ إذ إن بناء هوية دينية قومية عند الطالب الفلسطيين يبدأ بعرض واسع للحضارة العربية 
اإلسالمية العريقة اليت تعرضها كتب التاريخ، حيث إن تأثري هذه احلضارة يف احلضارات األخرى واضح يف الكتب، 

   251 .اإلجنازات اليت قدمتها احلضارة العربية اإلسالميةوهناك تفاخر يف 
  

                                                        
  .166: مصدر سبق ذكره، ص عليان، 247
. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي التاسع للصف واملعاصر احلديث العريب التاريخ. وآخرون حممد ملحم عدنان 248

  .73: ص. 2004
  .167: مصدر سبق ذكره، ص عليان، 249
  . 168-167: ص.املصدر السابق، ص 250
  .168: املصدر السابق، ص 251
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أما الصور األخرى اليت تصورها الكتب املدرسية مفهوم الذات الفلسطيين، كشعب مظلوم مسلوب احلقوق يف احلرية 
اغة وقد لعبت صي. وهو أيضاً الشعب املقاوم املتمسك حبقوقه الشرعية، والتارخيية والوطنية. والعيش يف وطنه وأرضه

اللغة العربية يف الكتب املدرسية دوراً هاماً، ومت استعماهلا يف النصوص اليت تشري إىل احلروب واملعارك؛ حيث قدمت 
وبذلك عرضت الكتب املدرسية للطالب صورة  252 .لغة إجيابية يف طرحها األحداث اليت ختص الشعب الفلسطيين

ومن خالل هذه املضامني . ماء القومي لقضية وشعب فلسطنيالذات عن مضامني احلضارة العربية اإلسالمية واالنت
   253 .املهمة يستطيع الطالب فهم جذوره احلضارية، الدينية والوطنية

  
أما فيما خيتص مبنهاج التاريخ اإلسرائيلي فقد خال من أي موضوع يشكل وعياً قومياً لدى الطلبة الفلسطينيني، فألغي 

وأقصي أيضاً تدريس التاريخ العريب، ومل يدرج . لسيطرة على التعليم ومضامينهكل ما هو وطين وقومي؛ بغية إحكام ا
وقد وصف الشاعر الفلسطيين املرموق راشد حسني، وقع  .منه سوى القليل، وحذف كل ما يعىن بالثورة العربية

ن من ال حيترم ذاته ال حيترم من املعلوم أ: "التأثري االجتماعي والسياسي لتجريد التعليم العريب من املضمون الوطين بقوله
ومن ال يتسم باحلس الوطين وتقاليد شعبه وأرضه يف املدرسة، عوض عن هذا احلرمان يف البيت ومن نبض . اآلخرين
فهو سيتحمس لقبول كل ما يسمع من اآلخرين أو كل ما يقرأ يف الصحيفة، ما يؤدي به إىل بلورة وجهة . الشارع

. فاملدرسة اليت حرمته من قيمة يفتخر ا كإنسان ستتحول يف نظره إىل عدو لدود. نظر خاطئة ومشتتة عن قوميته
وماذا تكون قد حققت املدرسة من . وبدل أن يتعلم معىن القومية املشبعة باإلنسانية، تراه يفهمها من منظور مغلوط

ن مببادئ األخوة والسالم إجناز؟ وأي نوع من أجيال الشباب قد أعدت وعلمت؟ فهي بدل أن تعلم تالميذها اإلميا
واإلخالص ملعلميها، تراها خترج جيالً مرتبكاً ومشتتاً ينظر إىل الوقائع بصورة مبهمة، ويعترب الدول العربية أعداء له 

     254".ويتخبط بعقدة النقص ومشاعر اإلذالل ويعجز عن االعتزاز بشبابه وأرضه وقوميته
  

، الذي لطاملا "الوالء للدولة"و" احلس القومي العريب"إحقاق التوازن بني وقد أخفقت املناهج يف املدارس العربية يف 
ويف املقابل، شوهت معامل اهلوية القومية العربية ومتت تربية التالميذ العرب على اإلحساس . سعى إليه صناع السياسة

أعدت خصيصاً خللق إنسان عريب  إن أهداف التعليم العريب واملناهج .بالنقص ونكران الذات أمام األغلبية اإلسرائيلية
  255 .موجه وخاضع ومستعد للرضوخ أمام استعالء األغلبية اليهودية وإلضعاف اهلوية الفلسطينية العربية وحموها

  
 ةويف مضمون تعليم التاريخ أيضاً مت إغفال املضمون القومي العريب والفلسطيين، ويتعلم التالميذ العرب أن ثقاف

املشتركة لدول العامل أمجع، فيما يتعلم التلميذ اليهودي أن الشعب اليهودي ميثل دوراً حمورياً  اإلنسان هي نتاج اجلهود
اإلسرائيلي هاجساً مطبوعاً يف  -وعلى الرغم من فوقية اإلسرائيليني، تظل قيم التعايش العريب. يف حتديد ثقافة البشرية

شترك الذي ميثله العرب واليهود يف التاريخ وعلى املصري أذهان التالميذ العرب جراء التشديد املتكرر على الدور امل

                                                        
  .169: املصدر السابق، ص 252
  .169: املصدر السابق، ص 253
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أما بالنسبة إىل التالميذ اليهود، فقيم التعايش جمهولة متاماً، إذ إم ينظرون إىل العرب يف حدود . املشترك للشعبني
إىل الشعب  الشعوب األخرى، ال بل يتوجب على التلميذ العريب يف املقابل، أن يعي أمهية دولة إسرائيل بالنسبة

كما وتعكس أهداف تعليم التاريخ املقاربة غري املتماثلة بني   .اليهودي وحسب، وليس بالنسبة إىل العرب واليهود معاً
اليهودي يف كل من املدارس  –مت تعزيز العنصر اإلسرائيلي مت ميش العنصر العريب يف حني  العرب واليهود حيث

  256.واءالعربية واملدارس اليهودية على حد س
  

   ":املدنيات اإلسرائيلي"ومناهج " التربية املدنية والتربية الوطنية والقضايا املعاصرة الفلسطينية"مناهج   3.8
  
  التربية املدنية: أوالً

تعين التربية املدنية تزويد األطفال والناشئة والشباب باملعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات والقيم؛ كي يصبحوا 
ولني ومشاركني نشطني يف جمتمعام، وأن يكونوا على وعي تام حبقوقهم، وإدراك كامل بواجبام، كما أعضاء مسؤ

يتضح لديهم قيم الوالء واالنتماء للوطن وتنمو لديهم االجتاهات اإلجيابية حنو ممارسة الدميقراطية واحترام القانون 
 التعليم، يف املشاركة أسلوب ويعتمد ومالحظتها، الطلبة ممارسات على املدنية التربية تعلم يف يركز 257 .واآلخرين

 على قادر مواطن بناء يف لتسهم احللية؛ بيئتهم يف تنفيذها من الطلبة متكن اليت واملهارات األنشطة على التركيز وحياول
  .احمللي واقعه على تعلمه ما تطبيق ويستطيع العصر، متغريات فهم
  

 ممارسات على ويركز املدين، اتمع قيم بعض تقدمي األساسي السادس لصفل 258"املدنية التربية" كتاب يواصل
 الدراسة مرحلة إىل املبكرة الطفولة مرحلة من وانتقاهلم أوسع، عامل إىل خروجهم حنو خطوة املدرسي احمليط يف الطلبة

 يف سيتعلمونه ما وبني الدنيا يةاألساس املرحلة يف الطلبة تعلمه ما بني وصل حلقة الكتاب ميثل بذلك العليا، األساسية
  .العليا األساسية املرحلة

  
 املعارف أهم مبسط بأسلوب قدمت اليت الكتب من سلسلة خامتة 259املدنية التربية يف التاسع الصف منهاج يأيت

 وحيمل. تمعا قطاعات جلميع الفعالة واملشاركة الدميقراطية دعائم على القائم السليم املدين اتمع تبين اليت والقيم
 وأن باملمارسة، الطلبة يتعلمه موضوع هي املدنية التربية أن مفادها املدنية التربية جمال يف املشتغلني إىل رسالة الكتاب

 ثالثة بني الكتاب ربط وقد. واملدرسة والشارع البيت يف يومياً ميارسوها مل ما الطلبة أذهان يف ترسيخها يتم ال القيم
 مع واملهارات، واملعارف بالقيم تتعلق الثالث العناصر هذه. والكبار الصغار أذهان يف املدنية التربية معامل حتدد عناصر
 بل رأياً الطلبة على يفرض ال الذي أساسها، هي وتنفيذها األنشطة تكون تقليدي غري نشط تعلم عملية على التركيز
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 ويدرم مطروحة أفكار على ويدرم مطروحة ارأفك أي ونقاش التساؤل على ويشجعهم التفكري يف طريقهم حيترم
  .اآلخر والرأي الرأي احترام على

  
 وعناصر السليم املدين اتمع إن للجميع يقول بل واحد، فكري إطار يف الطالب أو املعلم حصر الكتاب حياول ال

 أو يتفق أن الكتاب هذا من يتعلم من كل حق من وأن واآلراء، األفكار يف تعددية بداية تفترض الفعالة املشاركة
 أربع يف الكتاب يستعرض .ا املأمول التعلم عملية وفوائد غىن زاد وتنوعت اآلراء تعددت وكلما حمتواه، مع خيتلف

. واملساءلة اإلنسانية الكرامة احترام ومنها الطلبة، يف تنميتها املرغوب املدين اتمع قيم بعض منفصلة وحدات
 باالنتخاب الدميقراطية العملية يف املشاركة خالل من اتمع يف الفعالة املشاركة أشكال ثانيةال الوحدة يف ويستعرض
 على فتركز الثالثة الوحدة أما. األهلية املنظمات يف واملشاركة الضرائب ودفع التطوعي العمل يف واملشاركة والترشيح،

 ويف. الطفل وحقوق املرأة حقوق احترام وحتديداً ساسية،األ املدين اتمع دعائم أحد باعتباره اإلنسان حقوق احترام
 االحتياجات وذوي املسنني،: مثل اتمع يف وضعيفة حمرومة فئات مع التضامن أشكال استعراض مت الرابعة الوحدة
  .اخلاصة

  
طينية، وبقي ضمن مل حيقق منهاج التربية املدنية أي جناح يذكر يف مالمسته الواقع الفلسطيين وخصوصية القضية الفلس

مقابل حتقيقه جناحاً واضحاً يف التعبري عن مبادئ الدميقراطية . اإلطار النظري للمفاهيم، مبتعداً عن واقع الطلبة املعاش
 عاملية أهداف" وحدته يف السادس للصف املدنية التربية منهاج يعاجل .وحقوق اإلنسان؛ اليت هي أساس هذا املنهاج

 والعامل القوة، منطق..  العدالة ومنطق العامل، تواجه وحتديات العامل، يوحد ما هناك: يوه دروس أربعة ،"مشتركة
 املشكالت وهذه الثاين، الدرس خالل من العامل تواجه اليت التحديات أهم مناقشة مت وقد. العدالة ومع اهليمنة، ضد
 وهي عاملية مشكلة وأهم حتد ألهم التطرق يتم مل الصدد هذا ويف. واملخدرات والزالزل والتصحر التلوث: هي

 على مربر أي دون وأمريكا إسرائيل تشنها واليت خاص، بشكل وفلسطني عام بشكل البشرية تواجهها اليت احلروب
 يتحدث الذي ،"القوة منطق..  العدالة منطق" الثالث الدرس يف الفكري الفساد ويستمر. فلسطني مثل الضعيفة الدول

 البيئة، تلويث: مثل العاملية، الشركات سلوك يف القوة منطق ويتمثل: "قائالً الشركات، سلوك يف القوة منطق عن
 بأسعار الفقرية للدول منتجاا وبيع زهيدة، بأسعار معادا شراء خالل من الفقرية، للدول الطبيعية املصادر واستغالل

 الفلسطينية، اخلصوصية عن التعبري بوصلة رفتاحن وبذلك 260".واستغالهلا أخرى دولة باحتالل قوية دولة وقيام عاملية،
 بشكل االحتالل عن التحدث مت املقابل يف ولكن الفلسطينية، اخلصوصية عن يعرب أقوى بنص العنوان أمهية واستغالل

 االكتفاء ومت". الشركات سلوك يف القوة منطق" هو الطالب ذهن يف سيبقى الذي الرئيس فالعنوان وخجول، عابر
 من وذلك مكانه؛ آخر وإحالل شعب جري يف سبباً وليست فحسب، البيئة تلويث سبب أا إسرائيل ىلإ باإلشارة

 املخلفات من شاحنات ثالث بنقل 2000 العام يف إسرائيل قامت عندما املذكور، بالدرس املرتبط النشاط خالل
  . الغربية الضفة مشال مناطق يف ودفنها السامة
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 يدرس منهاجاً باعتباره الفلسطينية؛ اهلوية عن التعبري يف واضحاً فشالً أظهر فقد التاسع للصف يةاملدن التربية منهاج أما
 املنهاج ركز وقد. فلسطني باستثناء مكان أي يف عريب طالب ألي تدريسه يصلح وهذا اإلنسان، حقوق مبادئ

 وأن والطفل، املرأة حقوق إىل اإلضافةب واملدنية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية اإلنسان حقوق على املذكور
 يالمس ال أنه إال وأمهيته جديته من بالرغم املوضوع هذا. انتهاكها ومنع احلقوق هذه تطبيق يف وحماسبة ملتزمة الدولة
 عند الواقع عن املنهاج ويبتعد. وصورها أشكاهلا بكافة اإلنسان حقوق فيه تنتهك الذي املعاش الفلسطيين الواقع

 ضمن مناطقهم بإدراج املشكلة هذه عالج يتم حبيث الدولة، خدمات تصلهم ال الذين واحملرومني الفقراء إىل التطرق
 الفلسطيين االقتصادي الواقع أما وميتة، مكبلة أصبحت التنموية فاخلطط اخليال من ضرب هذا إن. التنموية اخلطط

  .  تاللاالح يف واالزدهار والتطور النمو من وحمروم مكبل أيضاً فهو
  
   التربية الوطنية: ثانياً

لدى املتعلم فيشعر مبسامهة اآلخرين ) حقوق املواطنة(يسعى منهاج التربية الوطنية لتحقيق تنمية املسؤولية املدنية 
وهكذا تتحقق املواطنة اليت جتعل الفرد يعتز . ويقدر دور احلاكم واملؤسسات املدنية، ويف الوقت نفسه يعرف حقوقه

لوطنه وألمته وثقافتها وحضارا ويقدر يف الوقت نفسه ما تقدمه الشعوب األخرى يف سبيل استمرار حضارة بانتمائه 
  261 .اإلنسان وتقدمها

  
وتعىن التربية الوطنية بتنمية الشعور الوطين وحب الوطن واالعتزاز به، وبتغذية الوالء الوطين يف نفوس أفراد اجلماعة 

لى التربية اليت تتم على مستوى الوطن، بإشراف الدولة الوطنية، حيث توجد، وتشمل وتدل أيضاً ع. الوطنية وفئاا
وتتفاعل مع ظروف الوطن وحاجاته وتراثه  -املدرسة-كل النشاطات التربوية والتعليمية داخل املؤسسة التعليمية 

ن تغذي الوعي الوطين وتطلعاته وأنظمته، وحتمل معىن وسطاً، حيث تدل على جمموعة مواد ونشاطات من شأا أ
 طريق عن للحياة الطلبة إعداد هو للتربية األساسي من اهلدف إن262 .وااللتزام الوطين والعمل الوطين بطبيعة مضموا

  .جمتمعهم يف فاعلني أعضاء ليكونوا جمتمعهم، مع اإلنسانية عالقام تنمية
  

 عن وذلك ومؤسساته، الفلسطيين مبجتمعهم ةالطلب تعريف على السادس للصف 263الوطنية التربية منهاج ركز وقد
 منظمة: الوطنية باملؤسسات الطلبة تعريف إىل الفلسطيين املنهاج سعى وقد .الدولة يف واجلماعات األفراد دور لتنظيم

 اوأجهز) احلكومة( التنفيذية: الثالث والسلطات والدستور، والدولة، الفلسطيين، الوطين والس الفلسطينية، التحرير
 العدالة رمز والقضائية النيايب، الدميقراطي احلكم متثل اليت) التشريعي الس( والتشريعية تؤديها، اليت اخلدمات وأنواع
 الفلسطيين، اتمع: هي وحدات ثالث األساسي السادس للصف الوطين التربية منهاج ضم وقد .القانون حامية

 يف الكتاب احتوى وقد .اتمع يف احلميدة العامة القيم ألهم عرض ونواآلخر وأنا والفلسطينية، الوطنية واملؤسسات
  .باملراجع قائمة آخره
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 الوطنية القيم ترسيخ دف الفلسطينية، الوطنية باملوضوعات األساسي التاسع للصف 264الوطنية التربية كتاب يعج
 فيما. الفلسطينية املدن لبعض الدينية ةواملكان التارخيية اجلذور األوىل الوحدة تناولت وحدات، ست ضمه خالل من

 الثالثة الوحدة وتناولت. اإلسرائيلي واالحتالل الربيطاين، االنتداب حتت فلسطني يف التعليم واقع الثانية الوحدة تناولت
 ظل يف الفلسطينية االقتصادية األوضاع إىل باإلضافة العثمانية الدولة أواخر منذ فلسطني يف االقتصادية األوضاع
 الوطن يف الفلسطينيني والسكان وبعده، الشتات قبل فلسطني سكان الرابعة الوحدة وعاجلت. اإلسرائيلي االحتالل

 االنتداب وزمن العثماين، العهد أواخر دمرت اليت الفلسطينية القرى اخلامسة الوحدة وناقشت. واملهجر العريب
 خال وقد .بفلسطني املتعلقة املتحدة األمم هيئة راراتق السادسة الوحدة وتناولت. م1948 حرب وخالل الربيطاين،

  .مراجع قائمة من الكتاب
  

 مفهوم استحياء وعلى خجول وبشكل املنهاج عزز فقد السادس األساسي، للصف الوطنية التربية ملنهاج وبالتطرق
 يعيشه؛ الذي الطالب واقع عن القانون؛ البتعاده وسيادة واملساواة والتسامح اإلنسان وحقوق والدميقراطية املواطنة
 فلسطني دولة قيام الوطين الس بإعالن مكتفياً دميقراطية، أسس على قائمة مستقلة دولة فلسطني املنهاج اعترب حيث

 ،265"معينة سياسية لسلطة وخيضعون حمددة جغرافية بقعة يف يعيشون الذين األفراد من جمموعة: "أا الدولة ويعرف
 املنهاج ويواصل. وتسويتها اآلخر الطرف مع عليها االتفاق لعدم احلدود؛ وهو الدولة رعناص أهم بذلك مسقطاً
 الفلسطينيني، طرد وكيفية اإلسرائيلي، واالحتالل الربيطاين، االستعمار تناوله حني جلي وبشكل واستحياءه خجله
  ".إسرائيل" الصهيوين االحتالل دولة وهي جديدة دولة وإقامة آخر، مكان شعب إحالل حقيقة بذلك جمتزئا

  
التربية الوطنية اليت وضعت للصفوف  أهدافللصف التاسع األساسي من حتقيق  وقد متكن منهاج التربية الوطنية املعد

يفي الطالب : الثامن والتاسع والعاشر، فقد عزز هذا املنهاج بناء الوجدان الوطين بناًء معرفياً سليماً من شأنه أن
ويعزز ارتباطه باألرض واهلوية ليغدو الوطن عنده افتخار يذاد عنه، ويضحى من . ن وطنهحاجاته من املعلومات ع

أجله، وترويج قيم املواطنة الصاحلة بشكل إجيايب وفعال، وتعزيز الشعور مبدى وحشية احملتل سواء الربيطاين أو 
شعب الفلسطيين يف احلرية الصهيوين لتوليد الطاقة الدافع للتخلص من كل أشكال االحتالل، ومحاية حقوق ال

   266 .واالستقالل والعودة؛ وحتفيز الذهنية الوطنية للعمل من أجل وضع حد للمعاناة املستمرة منذ أكثر من ستة عقود
  
  القضايا املعاصرة: ثالثاً
 /الثانوي األول للصف" املعاصرة القضايا" لكتاب استكماالً الثانوي الثاين للصف 267 "معاصرة قضايا" كتاب يعد

 يف الفلسطيين املنهاج جلهد مكمالً جاء والذي للتربية، األساسي اهلدف مع متماشياً ويعترب. اإلنسانية العلوم فرع
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 املرحلة يف الطلبة الحتياجات تلبية فالكتاب. م حتيط اليت القضايا مع تفاعلهم طريق عن للحياة الطلبة وإعداد تطوير
 على نفسها تفرض اليت واآلنية املهمة القضايا وفهم. معارفهم وزيادة م،مهارا وتنمية قيمهم، وتعزيز الثانوية،
 التربوية، اجلوانب يف املواضيع متنوع وهو اجلوانب، كافة يف والتكنولوجي املعريف التطور ومواكبة املعاصر، اإلنسان

  .املةمتك الطلبة معرفة تكون حىت والفكرية والعلمية، والثقافية، واالجتماعية، والسياسية،
  

. واملوهوب واحلياة، العلمي البحث ،"تربوية قضايا" األوىل الوحدة تناولت دراسية، وحدات ست الكتاب وتضمن
 الوحدة وتناولت. ساخنة سياسية وملفات األمريكية، املتحدة الواليات جتربة ،"سياسية قضايا" الثانية الوحدة وعاجلت

 الوحدة حبثت. واتمع واملرأة املعاصر، عاملنا يف والفقر العامل، يف سكانيةال الزيادة تسارع ،"اجتماعية قضايا" الثالثة
 أما. حياة منهج والتفكري الثقافية، والتنمية معها، التعامل وإستراتيجيات النفسية الضغوط يف ،"ثقافية قضايا" الرابعة

 السادسة الوحدة وتناولت. واحلياة ياوالتكنولوج املعرفة، جمتمع موضوع يف فبحثت ،"علمية قضايا" اخلامسة الوحدة
  .اإلنساين الدويل والقانون اإلنسان، وحقوق احلضارات، بني التفاعل موضوع ،"فكرية قضايا"
  

 احلوار أسئلة أيضاً وتضمن. فهمه على الطلبة ومساعدة احملتوى، إثراء دف جانبية؛ مربعات احملتوى تضمن وقد
 يف أهدافاً درس كل لتضمن باإلضافة. فهمه على ومساعدم املوضوع، مع اعلالتف على الطلبة ملساعدة واملناقشة؛

يالحظ  . فيه سيتناول ماذا معرفة على ومساعدم الدرس ملوضوع الطلبة اهتمام إلثارة أسئلة؛ شكل على مقدمته
امة أو هلا عالقة الفلسطيين للصف الثاين عشر احتوائه على جمموعة قضايا فلسطينية ه" قضايا معاصرة"على منهاج 

عالقة الواليات املتحدة األمريكية بالقضية الفلسطينية، والفقر يف فلسطني، واملرأة يف : وارتباط بالقضية الفلسطينية
اتمع الفلسطيين، والضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين، واحلقوق اليت أقرها اإلعالن العاملي حلقوق 

  .ن يف العامل العريب، ومحاية حقوق اإلنسان وآلياا، والقانون الدويل اإلنسايناإلنسان، وحقوق اإلنسا
  

هذه القضايا اليت عاجلها الكتاب املذكور واليت هلا ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية، مل يتم نقاشها بتعمق، ومل تظهر 
ومضات يتم القفز عنها سريعاً، وبشكل  القضية الفلسطينية ا بالشكل املطلوب، بل برزت القضية الفلسطينية بشكل

خجول استحيائي، وبالتايل مت ميش القضية الفلسطينية يف هذا الباب والصف الذي كان من الواجب التحدث عنها 
بشكل موسع ومعمق؛ ليفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة للبحث والتفكري، ومن مث كشف حقيقة االحتالل ومن يدر يف 

يات املتحدة األمريكية وغريها من الدول العظمى اليت تدعي الدميقراطية وتشن حروباً على الدول فلكه من أمثال الوال
مدخرات تلك الدول، باإلضافة إىل السكوت الذي متارسه هذه الدول عن على الضعيفة حبجج واهية للسيطرة 

نقض الفيتو الذي  ذلك ر منكثاألإسرائيل وما تتخذه من إجراءات تسمى باألمنية ضد أرض وشعب فلسطني، بل و
  .يستخدم لصاحل إسرائيل
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  املدنيات: رابعاً
 أحد هو التاسع للصف 268"الوسطى العصور خالل اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام" املوضوع هذا

 نظام" مبوجب ربيةالع املدارس يف ليدرس والثقافة، املعارف لوزارة التابعة التاريخ جلنة أقرته الذي اإللزامية املواضيع
 نظام مقدمات" عنوانه جاء الذي األول الباب اشتمل أبواب، ثالثة يف الكتاب موضوع عرض مت لقد". الوحدات

 وكان اإلسالم، ظهور فموضوعه الثاين الفصل أما اجلاهلية، الفترة األول الفصل تناول فصلني، على" واتمع احلكم
 قبيل العريب للمجتمع والدينية واالقتصادية واالجتماعي السياسية احلالة لىع الطالب اطالع هو الباب هذا من اهلدف
  .العربية البيئة هذه وسط اإلسالم وانتصار اإلسالم، ظهور

  
 اإلداري، النظام ،)اخلالفة أي( اإلسالمية الدولة رئاسة: هي فصول مخسة ومشل" احلكم نظام" الثاين الباب وتناول
 اتمع تطور: هي فصول ستة ومشل" اتمع نظام" الثالث الباب وتناول .احلريب والنظام ضائيالق النظام املايل، النظام

 التاسع القرن خالل بغداد يف االجتماعية احلياة وخصائصها، القصور اإلسالمية، املدن اتمع، طبقات اإلسالمي،
 مفتش مع بالتنسيق الثانويني املعلمني نةجل اقتراحات حصيلة املواضيع هذه وكانت .اإلسالم يف واألسرة امليالدي
 عاصمة بغداد، سقوط حىت اإلسالم ظهور منذ اإلسالمي املشرق يف اإلسالمية الدولة لتشمل حتديدها ومت. التاريخ

  .هـ258 سنة املغول بأيدي العباسيني،
  

 يف معلمه مبساعدة الطالب ليحللها أصلية مصادر من مقتبسة خمتارة بنصوص الكتاب فصول من فصل كل وانتهى
 أسئلة إيراد مت ذلك إىل باإلضافة. العليا دراسته يف ستساعده اليت العلمي البحث طريقة الطالب ليكتسب الصف؛

 يف املعلم ملساعدة الكتاب مراجع بأمساء وقائمة مالحق طياته بني الكتاب احتوى كما. الفصل مادة ملراجعة شاملة
 األصلية املصادر فمن حديثة، ثانوية وأخرى أصلية مصادر على باالعتماد الكتاب مادة حتضري مت .املوضوع يف التوسع
 يف يعترب والذي. م1058 سنة املتوىف املاوردي علي احلسن أبو ملؤلفه الدينية والواليات السلطانية األحكام" كتاب
" اإلسالمية والدول السلطانية اآلداب يف الفخري" كتاب مث. اإلسالمية النظم موضوع يف كتبوا الذين الكتاب طليعة
 سنة املتوىف خلدون بن الرمحن عبد للعالمة" املقدمة" وكتاب ،)م1309 سنة يعتقد( املتوىف الطقطقي أبو ملؤلفه

 كتاب احلديثة، الثانوية املصادر ومن. وغريها م808 سنة املتوىف يوسف أيب للقاضي" اخلراج" وكتاب م،1406
 العلمي واألسلوب التارخيية املوضوعية توخي مت . حسن إبراهيم وعي حسن إبراهيم نحس ملؤلفيه" اإلسالمية النظم"

 التحليل يف تناولت واليت ومستشرقني، عرب من املعاصرين املؤرخني آراء لتناوله باإلضافة. الكتاب مادة كتابة يف
  .    اإلسالمي التاريخ قضايا بعض والنقد

  
 أن إىل به االستهالل مت الذي التمهيد يف 269" إسرائيل يف مواطنني نكون أن" الثانوية للمرحلة املدنيات كتاب يشري

 والتركيب التنوع هذا مواجهة ويعترب. والدميقراطية اليهودية إسرائيل لدولة واملركبة املختلفة األوجه سيبني الكتاب

                                                        
  .احلديثة العربية املطبعة: القدس .الوسطى العصور خالل اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام. سعيد قبطي اهللا عطا 268
  .2003. مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليمية: القدس .إسرائيل يف مواطنني نكون أن. ألربسون وبلهه كنازيأش وفاردا أدان حانا 269
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 تأدية يف رغبتهم يعين مما. الدولة يف عامةال احلياة يف املتعقل واالخنراط الصاحلة املواطنة حنو الطلبة أمام الطريق سيمهد
 أن الكتاب مؤلفو ويعترب الدولة، وبني بينهم الصالت لتوثيق حقوقهم؛ نيل على يصرون كيف ومعرفتهم واجبام،

 للمشاركة الدافعية لديهم سيثري التعليم خالل من للطلبة واملتاح واملشوق، املتنوع اإلسرائيلي اتمع على التعرف هذا
 االستعداد إىل إضافة خاص، بشكل فيه يعيشون الذي القريب اتمع قضايا ويف عام، بوجه العامة القضايا يف

 واموعات األفراد كافة واحترام الدولة، بقيم االعتراف خالل من وذلك الدولة، يف السياسية العملية يف للمشاركة
  .اإلسرائيلي اتمع من جزءاً تعترب اليت
  

 عن الوثيقة هذه تعرب حيث إسرائيل دولة استقالل عن اإلعالن وثيقة أي-االستقالل وثيقة هي الكتاب انطالق نقطة
 اليهود،: مواطنيها جلميع دولة-ودميقراطية يهودية قومية دولة باعتبارها املرغوب لطابعها الدولة مؤسسي رؤيا

 يف يعيشون الذين اليهودي الشعب أفراد ةولكاف إسرائيل حدود داخل يعيشون الذين والشركس، والدروز، والعرب،
  .الدولة يف مواطنني ليسوا وهم الشتات

  
 فيهم مبن والعربية اليهودية الثانوية املدارس يف يتعلمون الذين التالميذ جلميع مشترك املدنيات تعليم منهج ويعترب
  . الدولة يف راشدين مواطنني صبحونسي والذين يتثقفون الذين التالميذ جلميع مشترك قاسم بناء إىل ويهدف .الدروز

 التعليم مواد خالل من الطلبة ميكن حيث. اليومي بالواقع صلة ذات املدنيات مادة جعل للكتاب الرئيسية األهداف من
: خمتلفة مصادر على املادة وتعتمد. إسرائيل يف املركب والسياسي االجتماعي الواقع وتقييم حتليل الكتاب يف الواردة

 القضائية، واألحكام القوانني، مثل نصوصاً وتتضمن املواضيع، شىت يف السياسية النظر ووجهات اآلراء تلفخم عن تعرب
 تتماشى قيم عن تعرب واليت واملسيحي واإلسالمي اليهودي، التراث من متنوعة نصوصاً الصحف، من وفقرات مقاالت

 نظام عليهما يقوم أساسيني ركنني والثاين األول القسمان يتناول أقسام، ثالثة إىل الكتاب ينقسم .الدميقراطية قيم مع
 احلكم يف األساسيني الركنني هذين تطبيق يف يبحث الثالث والقسم واليهودية، الدميقراطية: إسرائيل دولة يف احلكم

  .إسرائيل يف والسياسة واتمع
  

 ،"الدميقراطية؟ دولة هي ما: "السؤال نع لإلجابة املختلفة التوجهات عن النامجة واألبعاد الدالالت فحص وسيتم
 عن لإلجابة املختلفة التوجهات عن النامجة واألبعاد الدالالت لفحص الثاين القسم وخصص. األول القسم يف وذلك

 وألي كيف القسم هذا سيفحص. إسرائيل يف والسياسة احلكم: الثالث القسم أما". اليهودية؟ الدولة هي ما: "السؤال
 وشدة التكامل مدى على الوقوف خالله من وسيتم. الدولة يف-والدميقراطية اليهودية-األساسيان نانالرك يتجلى حد

 تعريف: األوىل بقائمتني، الكتاب انتهى وقدى .إسرائيل دولة يف اليهودية واألسس الدميقراطية األسس بني التوتر
  .يةعرب مصادر مجيعها كانت واليت املصادر قائمة: والثانية املصطلحات،

  
يؤكد منهاج املدنيات املوجه جلميع املدارس احلكومية يف إسرائيل مبا يف ذلك املدارس العربية واملدارس اليهودية يف 

منهج تعليم املدنيات مشترك جلميع التالميذ الذين يتعلمون يف املدارس الثانوية اليهودية والعربية مبن : "التمهيد على أن
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نهاج إىل بناء قاسم مشترك جلميع التالميذ الذين يتثقفون والذين سيصبحون مواطنني ويرمي هذا امل 270".فيهم الدروز
لطالب اولكن دراسة مضمون املنهاج تبني أنه موجه مباشرة إىل التالميذ اليهود، ويتوجب على . راشدين يف الدولة

وبالرغم من أن  .إسرائيل العرب اعتماده دون احلصول على أية فرصة لدراسة وضعهم اخلاص وظروفهم السياسية يف
األهداف تدور حول حقوق اإلنسان وحقوق األقليات وأمهية تعليم الواجبات واحلقوق، ولكنها تبقى ضمن إطار 

  .القومية لليهود -اهليكلية اإلثنية
  

لية ويعمل هذا املنهاج على ترسيخ فكرة إسرائيل دولة للشعب اليهودي وليست دولة متعددة الثقافات أو دولة ليربا
العربية من خالل تشكيلة  - وينعكس التفاوت يف العالقات اليهودية .جلميع مواطنيها يف أذهان التالميذ العرب واليهود

فهي تتألف من مخسة أعضاء من اليهود، والءم املادة ". أن نكون مواطنني يف إسرائيل"اللجنة اليت أعدت منهاج 
  .رمجها للعربية عضو عريب، وعضو آخر أسندت إليه املراجعة العلميةللمدارس العربية والدرزية ثالثة من العرب، وت

  
ويركز على املعلومات األساسية حول اهليكلية السياسية وخمتلف . أما دور التالميذ فهو ضيق النطاق يف هذا املنهاج

والتصرف بالطرق  ويركز املنهاج على التلقي السليب للمعلومات؛ فيتعلم التالميذ اخلضوع للقانون. فئات احلكومة
الشكلي، وتتجاهل  -كما تربط مفهوم املواطنة بامليدان اإلجرائي. املعهودة دون أية مناقشة تعتمد على التفكري الناقد

الشامل هلذا السياق، ما يدل على جتنب مناقشة املسائل املثرية للجدل وإىل تداول النواحي الثابتة للقانون  -الطابع العام
  271 .إىل افتقار املواد اليت تدرس ملختلف فئات التالميذ إىل التنوع والتعددية باإلضافة. والنظام

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                        
  .6: مصدر سبق ذكره، ص أدان، 270
  .227: مصدر سبق ذكره، ص احلاج، 271
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  نتائج واستخالص الدراسة: الفصل اخلامس

  
  
  
اهلوية الفلسطينية هي وعي الفلسطيين جلملة الوقائع التارخيية اليت طردته من أرضه يف فترة، وجعلته يقاتل من أجل "

إسرائيلياً ال يتمتع  -قة، وهي مجلة العناصر اليت جعلته يرفض املنفى، أو جعلت منه فلسطينياًاستعادا يف فترة الح
فمن ال حيسن النظر إىل تارخيه الذي مضى ال حيسن التعامل مع تارخيه الذي سيأيت، هذا . حبقوق املواطن اإلسرائيلي

  ".إال إذا أراد أن يكون مستقبله املهزوم على صورة ماضيه املأساوي
  فيصل دراج
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  نتائج واستخالص الدراسة: الفصل اخلامس

  
تطرقت هذه الدراسة إىل حتليل مناهج اإلنسانيات والعلوم االجتماعية املدرسية يف مدارس شطري برطعة، أي حتليل 

ما أثر املناهج الفلسطينية : وحاولت اإلجابة عن األسئلة اآلتية. أمنوذجني من الكتب املدرسية أليديولوجيتني خمتلفتني
  واإلسرائيلية يف شطري قرية برطعة يف تبلور وتشكل اهلوية الوطنية الفلسطينية؟ 

  
وحسب حتليل الدراسة، فإن املناهج الفلسطينية تباينت يف أطروحاا، فمنها ما كان له دور فعال وحموري يف تشكل 

طرحه، وفئة ثالثة خال منها أي مضمون له أثره يف الوعي الوطين اهلوية الوطنية، ومنها ما كان خجوالً أو مرتبكاً يف 
  .حماكياً بذلك ما يقابله يف برطعة الغربية

  
أما مناهج برطعة الغربية، فقد اكتنفها اخللو التام من أي نص يشري إىل أي وعي وطين أو قومي أو حىت ديين، ومل 

ن هلا دور يف بناء شخصية مستسلمة خاضعة ذات والء تعمل هذه املناهج على تدمري الوعي الوطين فحسب، بل كا
للصفوف السادس والتاسع والثاين ) يف برطعة الشرقية(فحسب حتليل مناهج التربية اإلسالمية  .وانتماء للكيان احملتل

 ، فإن الفلسفة التربوية املتبعة يف املنهاجني أقصت مفاهيم)يف برطعة الغربية( 272عشر، وللصفني السادس والتاسع
ولكن املنهاج الفلسطيين مل يلغ . اجلهاد واالستشهاد واملقاومة من مضامينها، واليت تتالءم واخلصوصية الفلسطينية

تعزيزه للهوية القومية واإلسالمية والوطنية، كما مت يف نظريه اإلسرائيلي، ولكن تناوهلا بشكل ضعيف وخجول، 
فة الغربية والقدس مقصياً بذلك بقية املدن الفلسطينية، مقابل واختزل تاريخ وحضارة الديانة اإلسالمية يف مدن الض

  .غياب ذلك يف املنهاج اإلسرائيلي
  

بشكل عام فإن منهاج التربية اإلسالمية كان خجوالً وانتقائياً عند تعرضه ملضامني اهلوية الفلسطينية، مقابل ذلك فإن 
بهم وغري واضح، ويشدد على تنمية املواطن واالنتماء  لدولة التعليم القومي الديين يف املنهاج اإلسرائيلي هو تعليم م

  .إسرائيل كجزء ال يتجزأ من التربية الدينية
  

ويالحظ من خالل مضمون منهاج اللغة العربية الفلسطيين أنه قدم نصوصاً تعمل على تعزيز الوعي الوطين، وهذه 
مقابل تفريغ واضح للمواضيع الوطنية . جزائهاالنصوص أيضاً كانت شعلة من املشاعر واحلنني لفلسطني بكامل أ
يف املدارس العربية يف إسرائيل؛ وهذا ) اللغة األم(والقومية وأي انتماء للهوية الوطنية من مضامني منهاج اللغة العربية 

  .فلسطينينيالتفريغ واإلقصاء ما هو إال انعكاس لسياسة وأيديولوجية وزارة التربية والتعليم يف إسرائيل املوجهة ضد ال

                                                        
بواقع حصتني يف األسبوع لكل صف، مقابل أربع ال يوجد منهاج تربية إسالمية يف الصف الثاين عشر حسب النظام التعليمي اإلسرائيلي، وتغطى املواضيع  272

 .حصص أسبوعية يف نظريه الفلسطيين، وثالث حصص للصف الثاين عشر الفلسطيين
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وكان من نتائج هذا التفريغ عدم متكن الطالب من لغتهم األم، وإخفاقهم يف االمتحانات املختلفة، وكذلك ضعفهم 
  .يف الكتابة واحملادثة والتعبري وعربنة لغتهم العربية بسبب تغلغل وسيطرة مفردات العربية على لغتهم األم

  
الل نصوصه وصوره فقد عكس اهلوية الوطنية الفلسطينية، ويعكس عنوان أما منهاج اللغة اإلجنليزية الفلسطيين ومن خ

وقد حقق املنهاج توازناً بني البعد العاملي واألبعاد . ويعزز اهلوية الوطنية الفلسطينية)  (English for Palestineالكتب
وحافظ . واهلوية والتراث واملعتقداتالوطنية والعربية واإلسالمية اليت تعزز اهلوية الوطنية الفلسطينية والتمسك باألرض 

 .أيضاً املنهاج على رابطة متينة بني املوضوعات واهلوية الفلسطينية والعربية واإلسالمية فاملنهاج فلسطيين قلباً وقالباً
مقابل قمع هذه اهلوية من خالل منهاج اللغة اإلجنليزية اإلسرائيلي الذي عرض نصوصاً غريبة عن تراثه وهويته 

  . ه، هذه النصوص اليت تشعره باالنعزال والغربةوتارخي
  

وهدف منهاج اللغة العربية إىل تعريف الطلبة بثقافة اليهود وترسيخها على مدى التاريخ لشرعنة وجودهم يف 
فلسطني، ولتهميش اللغة العربية، وتعزيز األسرلة بني األقلية العربية للمحافظة على املواطنة والوالء للدولة العربية، 

يتوجب على معلمي "وكذلك يهدف إلضعاف القيم واهلوية القومية العربية ألجل طمس املعامل والرموز الوطنية 
بامل فإن منهاج اللغة العربية ال يعمل فقط على ميش  .العربية زرع احملبة لدولة إسرائيل، وقيم الفكر اإلسرائيلي

ضياع اهلوية الوطنية عرب نصوصه اليت تعمل على زرع الثقافة اليهودية العربية وإقصائها وعربنتها وإمنا يعمل أيضاً على 
  .على مدى التاريخ

  
وقد غاب دور منهاج اجلغرافيا الفلسطيين يف بناء وإرساء معامل اهلوية الفلسطينية، معاملها الثقافية والتارخيية والدينية 

أما منهاج اجلغرافيا اإلسرائيلي ومن خالل مقرريه للصفني . واملكانية، وبذلك مل يعزز املنهاج اهلوية الوطنية الفلسطينية
السادس والتاسع، يؤكد على املشروع القومي الصهيوين ويقصي أي انتماء وطين وقومي للطالب العريب من خالل 
 قلب احلقائق ووأد املعرفة، وجتاهل وجود الفلسطينيني على أرضهم، بل وتدي تلك املناهج أن فلسطني كانت جرداء،

وقد نسبت كتب اجلغرافيا التحضر والتغري يف املكان، واستصالح األرض . وكذلك تعمل على أسرلة وعربنة األمساء
  .  وجتفيف املستنقعات إىل االستيطان

  
وقدم منهاج التاريخ الفلسطيين بفلسفته ومضمونه قدم دوراً ريادياً يف تطوير وبلورة اهلوية الوطنية الفلسطينية، وذلك 

تطرقه لالستعمار على الشرق األوسط مظهراً بشاعة ذلك االستعمار، باإلضافة ملناقشته ملوقع الوطن العريب  من خالل
وصورت الكتب اآلخر األورويب بوجهني، الوجه اإلجيايب . وأمهية هذا املوقع، كما كشفت الكتب بشاعة االحتالل

وقد طرحت هذه . وما أثار من أزمات وخالفاتالذي أثر يف العامل وفلسطني، والوجه السليب، وجه االستعمار 
  .الكتب القضية الفلسطينية بشكل موضوعي
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أما فيما خيتص مبنهاج التاريخ اإلسرائيلي فمبثوث فقد عج بتاريخ اليهود، وخال من أي موضوع يشكل وعياً قومياً  
وأقصي أيضاً . التعليم ومضامينه لدى الطلبة الفلسطينيني، فألغي كل ما هو وطين وقومي؛ بغية إحكام السيطرة على

وقد أخفق منهاج التربية  .تدريس التاريخ العريب، ومل يدرج منه سوى القليل، وحذف كل ما يعىن بالثورة العربية
املدنية يف مالمسته الواقع الفلسطيين وخصوصية القضية الفلسطينية، مقابل جناحه يف التعبري عن مبادئ الدميقراطية 

  .ليت هي أساس هذا املنهاجوحقوق اإلنسان ا
  

وبابتعاد منهاج التربية الوطنية للصف السادس عن واقع الطالب، فقد كان تعزيزه للهوية الوطنية جمتزأً؛ وذلك بسبب 
أما منهاج التربية الوطنية للصف التاسع األساسي فقد . معاجلته موضوعي االحتالل والدولة بشكل خجول وغري كامل

رزاً يف طرحه قضايا الوطن األمر الذي جعله حيقق جناحاً كبرياً يف تعزيز اهلوية الوطنية الفلسطينية كان دوره حمورياً وبا
  . واملواطنة

  
أما منهاج قضايا معاصرة املعد للصف الثاين عشر فقد كان من املفروض أن يكون له دور أكرب بكثري يف جمال تشكيل 

أما منهاج املدنيات والذي يعد  .لسطحية لبعض القضايا موضوع اهلويةالوعي الوطين، إال أن دوره مل يتعد املعاجلة ا
من خالل مضمونه موجهاً للطالب اليهود وعلى الطالب العرب اعتماده، فقد خال من أية خصوصية عربية سياسية 

عددة أو وطنية أو اجتماعية، ويعمل هذا املنهاج على ترسيخ فكرة إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وليس دولة مت
وخصص للمجتمع اليهودي ودولة . الثقافات أو دولة ليربالية جلميع مواطنيها يف أذهان التالميذ العرب واليهود

  .إسرائيل
  

ويعد هذا املنهاج من أكثر املناهج اليت حتث على التلقي السليب للمعلومات فيتعلم التالميذ اخلضوع للقانون والتصرف 
أما العنوان الذي جاء به منهاج املدنيات للمرحلة الثانوية  .تعتمد على التفكري الناقدبالطرق املعهودة دون أية مناقشة 

  .فيعترب عنواناً ال يشوه اهلوية الوطنية فقط وإمنا يدعو إىل األسرلة والتطبيع واخلضوع واخلنوع والوالء لدولة االحتالل
  

رس يف برطعة الغربية أا تتبع سياسة اإلقصاء والتهميش واليت تد -قيد الدراسة –يالحظ أيضاً على املناهج اإلسرائيلية 
جتاه األمة العربية واإلسالمية وخاصة الشعب الفلسطيين، وتركز املعلومات القليلة اليت تقدمها هذه املناهج عن األمة 

ملعلومات مقابل تضخيم ا. العربية واإلسالمية على إبراز املساوئ ونفي احلسنات، وتفسري احملاسن وكأا مساوئ
املتصلة باليهود وإسرائيل والتركيز على حماسنهم وحماسن األوروبيني ونفي مساوئهم، وإبراز االضطهاد الذي القاه 

  .اليهود على مر العصور
  

هذه السياسة ال ترمي إال إلنتاج جيل خاضع ذليل خيدم السياسة الصهيونية دون أدىن اعتراض، جيل مشبع باجتاهات 
و اليهود ودولة إسرائيل، واجتاهات االحتقار وعدم الثقة باألمة العربية واجتاهات الرضا باملقسوم الود واإلعجاب حن

  .وعدم الطموح املراكز العالية واالجتاه حنو أعمال اخلدمة البسيطة
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  تأمالت واقتراحات
  

ها بشكل مقتضب، وخاصة التربية إعادة النظر باملناهج الفلسطينية واليت مل تتناول القضية الفلسطينية، أو تناولت: أوالً
  .اإلسالمية واجلغرافيا والتربية املدنية والقضايا املعاصرة؛ وذلك بغية التعمق والتوسع بالقضايا الفلسطينية

  
إعادة النظر باملناهج اإلسرائيلية، دف تغيريها وإسناد ذلك إىل فريق عمل فلسطيين، وتضمني املناهج اجلديدة ما : ثانياً

  . خلصوصية الفلسطينيةيتناسب وا
  

إدراج اللغة العربية ضمن خطة التعليم الفلسطينية؛ ألسباب وطنية يف املقام األول، وألسباب معرفية وثقافية، يف : ثالثاً
  . املقام الثاين
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 املالحق
  اإلسالمية التربية مالحق: أوالً

  1 ملحق
 البرية. 3ط. 1ج. األساسي السادس للصف اإلسالمية التربية. زيد أبو يوسف وعلي القصراوي فوزي وبركات مصطفى ذيب محزة
  .2001 .املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام

 البرية. 2ط. 2ج. األساسي السادس للصف اإلسالمية التربية. زيد أبو يوسف وعلي القصراوي فوزي وبركات مصطفى ذيب محزة
  .2002 .املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام

البرية رام . 2ط. األساسي السادس للصف والتجويد التالوة. زيد أبو يوسف وعلي القصراوي فوزي وبركات ذيب مصطفى محزة
  .2001 .مركز املناهج/ وزارة التربية والتعليم: اهللا

اسم 
 الكتاب

 مضمون الكتاب

التربية 
 اإلسالمية

  :األول اجلزء
  :اإلسالمية العقيدة: األوىل الوحدة

: وجل عز اهللا صفات من/ العلم: وجل عز اهللا صفات من/ وصفاته اهللا بأمساء اإلميان على النقلية األدلة)/ 28-1( الرمحن سورة
  ). 40-29( الرمحن سورة/ وصفاته اهللا بأمساء اإلميان آثار/ القدرة

  :الفقه: الثانية الوحدة
  .الفطر صدقة/ التراويح صالة)/ 2(و)/ 1( الصوم

  :والتهذيب والفكر األخالق: الثالثة الوحدة
 وطنه حيب املسلم/ كفاعله اخلري على الدال/ اإلسالم يف األبناء حقوق"/ الوالدين شتم: "الذنوب كبائر من/ البنه لقمان وصايا
  .بالصحة االهتمام إىل يدعو اإلسالم/ عنه ويدافع

  :الشريفة النبوية السرية: الرابعة الوحدة 
  .املنورة املدينة إىل املسلمني هجرة/ الثانية العقبة بيعة/ األوىل العقبة بيعة/ القبائل على اإلسالم يعرض الرسول

  :الثاين اجلزء
  :وعلومه الكرمي القرآن: األوىل الوحدة 

  .الكرمي القرآن من واملدين املكي/ اجلنة أصحاب قصة)/ 78-62(و)/ 61-41( الرمحن سورة
  :الشريفة النبوية السرية: الثانية الوحدة

  .الفارسي سلمان إسالم)/ 3(و)/ 2(و)/ r )1 الرسول هجرة/ rالرسول قتل على املشركني تآمر
  :اإلسالمية العقيدة: الثالثة الوحدة
  .الوحي)/ 2(و)/ 1( باملالئكة اإلميان

  :اإلسالمي الفقه: الرابعة الوحدة
  .واجلبرية اخلفني على املسح)/ 2(و)/ 1( الصالة

  :والتهذيب والفكر األخالق: اخلامسة الوحدة 
 .الرياضة ممارسة إىل يدعو اإلسالم/ املنافقني صفات من/ باحلياء يتصف املسلم/ لني رفيق املسلم/ املؤمنني صفات من

التالوة 
 والتجويد

 .احلشر/ املمتحنة/ التحرمي/ الطالق/ التغابن/ املنافقون/ الصف/ اجلمعة/ امللك/ املعارج/ نوح
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  2 ملحق
  .1998 .والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة. السادس للصف اإلسالمية والتربية الدين. وآخرون مصاحلة حممود

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
الدين والتربية 

 اإلسالمية
 من/ املسلمني حياة منهاج القرآن/ ونسخه القرآن مجع: الكرمي القرآن
-العشر الوصايا)/ 255( البقرة سورة-الكرسي آية/ ويدالتج أحكام
)/ 34-23( اإلسراء سورة-الوالدين بر)/ 153-151( األنعام سورة
 البقرة سورة-الصيام آيات)/ 19-12( لقمان سورة- لقمان وصايا

-االستقامة)/ 26-23( إبراهيم سورة-الطيبة الكلمة)/ 182-186(
 آيات)/ 30-26( جاحل سورة-احلج آيات)/ 36-30( فصلت سورة

  ).3-1( اإلسراء سورة-واملعراج اإلسراء)/ 40-33(النور سورة من
 األمر/ اللسان حفظ/ األمانة حفظ/ العلم طلب: الشريف احلديث

 على احملافظة/ الكبار وتوقري العلماء توقري/ املنكر عن والنهي باملعروف
  .التقوى/ بالعهد الوفاء

  .النفاق/ الشرك/ كفرال/ باهللا اإلميان آثار: العقيدة
 فضل/ الشريف النبوي املسجد فضل/ احلرام املسجد فضل: العبادات

 صالة/ اخلوف صالة/ االستسقاء صالة/ املياه أنواع/ األقصى املسجد
/ الصالة قضاء/ السفر صالة/ املريض صالة/ املسبوق صالة/ اجلنازة
  .اةالزك تعطى ملن/ التجارة عروض زكاة/ النقدين زكاة/ الزكاة

 على احملافظة/ الصرب/ اخللق حسن/ والتقوى الرب على التعاون: التهذيب
  .األرحام صلة/ والتدبري االقتصاد-القناعة/ ينفع مبا الوقت
 أبو/ األول اخلليفة اختيار/ r الرسول وفاة/ الوداع حجة:النبوية السرية

/ طالب أيب بن علي/ عفان بن عثمان/ اخلطاب بن عمر/ الصديق بكر
 موسى أبو/ جبل بن معاذ/ مسعود بن اهللا عبد/ الغفاري ذر أبو

 عبد بن محزة/ وقاص أيب بن سعد/ اجلراح بن عامر عبيدة أبو/ األشعري
 .العاص بن عمرو/ الوليد بن خالد/ املطلب

 املعارف وزارة السادس
  والرياضة والثقافة
  التربوية اإلدارة

مركز املناهج 
 التعليمية
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  3ملحق 
 مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 1ج. األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. وآخرون مصطفى ذيب زةمح

  .2004 .املناهج
 مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. 2ج .األساسي التاسع للصف اإلسالمية التربية. وآخرون مصطفى ذيب محزة

  .2004 .املناهج
 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. األساسي التاسع للصف والتجويد التالوة. وآخرون مهنا الكرمي عبد

2004.  
اسم 

 الكتاب
 مضمون الكتاب

التربية 
 اإلسالمية

  :الكرمي القرآن: األوىل الوحدة :األول اجلزء
  ).38-25(و)/ 24-12(و)/ 11-1( حممد سورة

  :اإلسالمية العقيدة: الثانية الوحدة
  .وجل عز اهللا توحيد/ باهللا اإلميان يف العقل دور

  :الشريف النبوي احلديث: الثالثة الوحدة
  .القرآن فضل/ املسلم اتمع تكافل)/ 2(و)/ 1( السنن كتب

  :الشريفة النبوية السرية: الرابعة الوحدة 
  .t سلمة أم)/ هـ6( احلديبية صلح)/ هـ5( قريظة بين غزوة)/ هـ5-األحزاب( اخلندق غزوة
  :اإلسالمي الفقه: اخلامسة الوحدة :الثاين اجلزء
  .الوقف/ املولود وأحكام العقيقة/ والصيد الذبائح)/ 2( والعمرة احلج)/ 1( احلج

  :األخالق: السادسة الوحدة
  .بالعهد الوفاء/ التوبة/ النصيحة أمهية

  :ميالكر القرآن: األوىل الوحدة
  .السالم عليه عيسى قصة/ اجلنتني صاحب قصة/ الكرمي القرآن يف احلوار/ الكرمي القرآن يف القصة

  :اإلسالمية العقيدة: الثانية الوحدة
  .واألباطيل اخلرافات نبذ)/ واالستخالف العبودية( احلياة يف اإلنسان وظيفة

  :الشريف النبوي احلديث: الثالثة الوحدة
  .والشبهات احملرمات عن االبتعاد/ اخلري طرق تعدد /احلسن السلوك أمهية

  :الشريفة النبوية السرية: الرابعة الوحدة
  .الوليد بن خالد)/ هـ8( مؤتة غزوة)/ هـ7( خيرب غزوة/ واألمراء امللوك إىل) r( النيب رسائل
  :اإلسالمي الفقه: اخلامسة الوحدة

  .العارية/ الرهن/ اللقطة/ الوديعة/ اهلبة
  :اإلسالمي الفكر: السادسة الوحدة 

/ للشرع اإلسالم يف السيادة/ -وتعاىل سبحانه- اهللا إىل الدعوة/ احلضاري وأثره اإلسالم يف العلمي املنهج/ والعلم اإلسالم
  .اإلسالم يف اإلنسان حقوق

 .األنفال/ غافر/ فصلت/ الشورى/ الزخرف/ الدخان/ اجلاثية التالوة 
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  4 ملحق
  .1993 .مطبعة الشرق العربية: القدس. اإلسالمية والتربية الدين عليمت. وآخرون حيدر علي

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
تعليم الدين 

والتربية 
 اإلسالمية

 واألمثال احلكم/ أمثلة تطوره، نشأته، التفسري، علم: الكرمي القرآن علوم
 التالوة/ والتنوين اكنةالس النون أحكام التجويد، علم/ الكرمي القرآن يف

  .غيباً احلفظ/ الرمحن سورة/ إبراهيم سورة/ والتفسري
 كتب/ القدسي احلديث/ الشريف احلديث أنواع: الشريف احلديث
 خلق/ غيباً واحلفظ والشرح للدراسة خمتارة أحاديث/ املشهورة احلديث
 حترمي/ املعاملة يف والتساهل التسامح/ األمانة أداء وجوب/ الصدق

  .الظلم حترمي/ والعمرة احلج يف الترغيب/ الزكاة مانع إمث/ حتكاراال
/ تعاىل اهللا مراقبة/ واملراقبة التفكري طريق عن تعاىل اهللا معرفة: العقيدة

 معجزة القرآن/ األنبياء معجزات/ املعجزات/ صفاته طريق عن اهللا معرفة
/ لكرامةوا املعجزة بني الفرق/ املعجزات يؤيد العلمي الكشف/ خالدة
  .والسحر املعجزة بني الفرق

  .والعمرة احلج/ الزكاة/ الصالة: العبادات
/ السرقة حترمي/ الكذب حترمي/ الصدق وجوب/ واحلرام احلالل: التهذيب

/ التهنئة آداب/ التثاؤب آداب/ العطاس آداب/ والسباب الشتائم حترمي
  .اإلسالم يف العمل إتقان- األمانة/ التعزية آداب

 بدر،: والغزوات السرايا/ اهلجرة بعد بالقتال األمر نزول: لنبويةا السرية
/ الوداع حجة/ حنني غزوة/ مكة فتح/ احلديبية صلح/ تبوك أحد، مؤتة،
 سقيفة)/ r( الرسول وفاة/ بالناس بكر أيب صالة ،)r( الرسول مرض

  .اخلالفة وأمر ساعدة بين

 املعارف وزارة التاسع
  والرياضة والثقافة
  التربوية اإلدارة

مركز املناهج 
 التعليمية
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  5ملحق 
  .2006 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 1ط. الثانوي الثاين للصف اإلسالمية التربية. وآخرون ذيب محزة

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 اإلسالمية

  :الكرمي القرآن: األوىل الوحدة
 توثيق/ اإلسالمية األمة وحدة/ اإلميانية التربية/ الكرمي القرآن فهم يف أساسيات
 قصة/ الصاحل والعبد موسى قصة"/ وعرب دروس" u آدم قصة/ املعامالت

/ الكرمي القرآن عرضها كما اتمعات يف اهللا سنن)/ 83-76 القصص( قارون
-30(و)/ 29-14(و)/ 13-1( الرعد ورةس/ البشرية على الكرمي القرآن أثر

43.(  
  :اإلسالمية العقيدة: الثانية الوحدة

 الرسل عن اإلسالمي التصور/ األلوهية قضية عرض يف الكرمي القرآن منهج
  .احلياة يف اإلميان أثر/ والرباء الوالء/ ونواقضه حقيقته اإلميان)/ السالم عليهم(

  :وعلومه الشريف احلديث: الثالثة الوحدة
 منهج/ الشريف احلديث يف الوضع العلماء حماربة/ النبوية السنة فهم يف أساسيات

 ال اليت األعمال/ واإلدارة املسؤولية يف نبوية توجيهات/ التربية يف) r( الرسول
  .البدع من اإلسالم موقف/ ثواا ينقطع

  :والتراجم السري: الرابعة الوحدة
/ الراشدة واخلالفة النبوة عصر يف رأةامل دور)/ r( اهللا رسول صحابة مواقف من

 علماء من/ احلديث العصر يف املسلمني علماء من/ تيمية ابن/ العزيز عبد بن عمر
  .تارخينا مع نتعامل كيف/ فلسطني
  :وأصوله الفقه: اخلامسة الوحدة
 العبادات نظام/ اإلسالم يف االجتهاد تاريخ/ االجتهاد/ اإلسالمية الشريعة مقاصد

  .ماإلسال يف
  :االجتماعي النظام: السادسة الوحدة

 قضايا/ الزوجني بني التفريق/ الطالق/ واملرأة الرجل بني للعالقة اإلسالم تنظيم
 بذوي اإلسالم عناية)/ 2(و)/ 1( الشخصية األحوال فقه يف معاصرة

  .اخلاصة االحتياجات
  :االقتصادي النظام: السابعة الوحدة 

 فقه يف معاصرة قضايا/ الربا من اإلسالم موقف/ اإلسالم يف االقتصادي النظام
  ).2(و)/ 1( املعامالت

السلطة  الثاين عشر
الوطنية 

 الفلسطينية
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  العربية اللغة مالحق: ثانياً
  6 ملحق

. املناهج مركز/العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي السادس للصف اجلميلة لغتنا. وآخرون خشان أبو الكرمي عبد
  .2005 .أسبوعية حصص سبع خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف   مضمون الكتاب
 املشرفة

لغتنا 
 اجلميلة

  ).شريفة نبوية أحاديث( العلم طلب/ الرقي سبيل العلم .1
 ).احلمداين فراس أبو( أماه/  الوالدين بر  .2
 .)23-16( مرمي سورة/ عمران ابنة مرمي .3
 ).شوقي أمحد( املختار عمر رثاء من/ الشهداء سيد  .4
 ). القاسم مسيح( االنتفاضة قصيدة/ احلجر صناعة  .5
 ).درويش حممود( الزيتون/ املباركة الشجرة .6
 ).50-48( الروم سورة/ احلياة عماد املاء  .7
 ).طوقان إبراهيم( غاييت/ الدباغ مراد مصطفى  .8
 ).عقل طيفالل عبد( االنتفاضة نشيد/ السجون أدب من .9

 ).الشمقمق أبو( البال وراحة الفقر وصف/ وأمثال طرائف  .10
 ).أمحد شوقي(الطائرة / اهلاتف  .11
 ).رشيد هاشم هارون( جذور/ القدس .12
 ).حسني راشد( والبحر عكا)/ عزام مسرية( الصغرية سجادتنا .13
 ).ريشة أبو عمر( اد عرس)/ مهنغواي آرنست( والبحر الشيخ .14
 ).13-10 احلجرات ،28-27:النور( ةقرآني آيات/ السلوك آداب .15
 ).الشايب القاسم أبو( احلياة إرادة/ السكاكيين رسائل من .16
 ).املتنيب( الشعب مغاين/ البيئة تلوث  .17
 ).درويش حممود( هوية بطاقة/ غاندي .18
 ).القايل علي أبو( الشعر حكمة من/ اهليثم بن احلسن .19

السادس 
  األساسي

 

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  7ملحق 
 للطباعة اهلدى دار: إسرائيل دولة. 1ط. السادس للصف والفهم القراءة يف اجلديد. يونس وإميان غنامي رجب وأمحد خضرة أبو فهد

  .2011 .أسبوعية حصص سبع خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. كرمي والنشر
  

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
اجلديد يف القراءة 

 والفهم
 الدويل القاهرة معرض افتتاح/ األوملبية اللعاب/ األبيض اللقلق

/ الضاحك الفن-الكاريكاتري/ العود/ ترى؟ يا أنا من/ للكتاب
 األلعاب/ دافنشي ليوناردو/ شعيب النيب مقام/ مفترسة نباتات
 قضايا/ الصحف يف النارية األلعاب/ الصغار يد يف قنابل النارية

 على طالبنا حيمل ماذا/ اإللكترونية لعاباأل آالت/ البيئة
 ال/ وخرب عريضة/ أيامنا يف املياه استهالك يف الزيادة/ ظهورهم؟

 لدغة نعاجل كيف/ لألذنني الراحة أعطوا/ النقالة اهلواتف ألبراج
/ العصافري اختفت عندما/ موسكو من رسالة/ ريفرسي/ األفعى؟
 عبد إبراهيم-مللعونةا السيارة/ االمتحان قاعة يف ديك/ األهرام
 قلعت)/ بتصرف( عزام مسرية-الظهرية مشس حتت/ املازين القادر
 احلمامة باب/ األبيض الثور أكل يوم أكلت/ فأبصر عيناه

/ عليان مهنا ماجد- األديان حكاية/ احلزين ومالك والثعلب
 أحبكم/ زياد توفيق-املغين/ دموس حليم-العربية اللغة/ املخلص

 يف قالوا/ قرمان سعاد-مناجاة/ جهشان بشكي-كم تعرفون لو
/ كيشوت دون/ تايتنك/ غنامي رجب أمحد-الزهور أم/ األم

/ ذاتية سرية-طوقان فدوى/ وأمثال حكم/ الكرت جزيرة
 . املنقذون

  والتعليم التربية وزارة السادس
 الدراسية الكتب قسم
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  8 ملحق
 والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط. األساسي التاسع للصف النصوصو املطالعة. وآخرون سلوادي الرمحن عبد حسن
  .2004 .املناهج مركز/العايل

  .أسبوعية حصص ست خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
املطالعة 

 والنصوص
 يا اخلري صباح/ نقرة التهامي. د- والشباب اإلسالم/ 40-35 النور سورة-اهللا نور

-بلسماً كن/ الطيور/ العرب خطب مجهرة-البنتها أم وصية/ زغلول لطفي-وطين
 دروس من/ الغزو يوسف-املاضي من عطر/ ودواء غذاء النباتات/ ماضي أبو إيليا

 أبو-املمالك رثاء/ التابعني حياة من قصص-دينار بن سلمة/ املازين إبراهيم-احلياة
 الكرمي عبد-أكثر أحببتك/ خلدون ابن- ضرورة اإلنساين االجتماع/ يالرند البقاء

 من/ اليتيمة/ الدويل القانون يف اإلنسان حقوق/ العاملية نوبل جائزة)/ سلمى أبو(
/ تشيخوف أنطون-القاسي الدرس/ مأمونة بيئة اجل من/ العرب عند األمثال أدب

/ رامي أمحد-الطالب/ لوكيلا خمتار-قيصر لدى اإلسالم سفارة/ النبوية األحاديث
-صديق إىل رسالة/ فكري أمحد. د-الصخرة قبة يف العمارة فن/ األرجوان أرض

 رباعيات/ اآلخرين مع والتواصل االتصال/ رشيد عريب إعالم حنو/ عقل اللطيف عبد
-البلبل/ املخدرات/ الطفل/ النوم/ أدمان أورين-اجلميلة الفنون/ اخليام عمر-اخليام
 باب/ املتنيب الطيب أبو-قلباه واحر/ الفضاء يف مزارع/الشاطئ بنت/ يالزبري حممد

 .الرضي الشريف-البان ظبية/ العنرب حوت/ القعيد" يوسف حممد"-املدينة

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  9ملحق 
 للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر دار: أبيب تل. 1ط. عالتاس للصف العريب األدب من املختار. عزايزة وخالد فنة أبو حممود

  .أسبوعية حصص ست خالل من والتعبري األدب كتايب حمتويات تغطية تتم .1985 .ض. م والنشر
 مضمون الكتاب اسم الكتاب

 األدب من املختار
  العريب
 املعارف وزارة

 والثقافة

 أمتع من/ إدريس يوسف-نظرة/ شبكة أبو إلياس-املغيب ةأغني/ كرمي قرآن-)69-51( األنبياء سورة من
-التسامح/ الشايب القاسم أبو-اجلديد الصباح/ الزيات حسن أمحد-األول صديقي/ نعيمة ميخائيل-رحاليت

 الكيف/ الرصايف معروف-املرضعة األرملة/ اجلاحظ-العصافري تصيد حية/ خوري سليم-األبوة/ اجلميل أنطون
 التينة/ بدران حممد: ترمجة أدسن؛ جوزف-املصائب جبل/ طوقان فدوى-إبراهيم أخي /أمني أمحد-الكم ال

/ موسى سالمة-الوسطى القرون يف العرب فضل/ صدقي جاذبية-مالح وليال أفراح/ ماضي أبو إيليا-احلمقاء
 -امع ذكرى يف/ احلطيئة-الضيف قرى/ عاقل فاخر. د-ابنيت إىل رسالة/ جربان خليل جربان- األرض أيتها

 ميخائيل-للتأمل أفكار/ الفرزدق-احلسني بن علي مدح/ نعيمة ميخائيل-يعقوب أم دجاجة/ فهمي منصور
 بشرى/ وآخرين اهلادي عبد لراضي ؛3ج العربية؛ اللغة كتاب- سينا ابن/ كرمي قرآن-الرمحن سورة/ نعيمة
 ابن -والغيلَم القرد /حسني طه-وباريس اإلسكندرية بني/ قنصل زكي-سعاد ضريح على/ قنصل زكي-سعاد
 اخلمسني؛ سن يف/ احلمداين فراس أبو-حتزين ال أبنييت/ الدهان سامي: ترمجة دفيين؛ ألفرد- الذئب موت/ املقفع

/ وليلة ليلة ألف-السارق الشاب مع القسري اهللا عبد بن خالد حكاية/ اجلليل عبد عواطف. د-اخل دكتوراه
/ األدب جواهر-عكاظ سوق يف اإليادي ساعدة بن قس ةخطب من/ مرداس بن عباس-النحيف الرجل ترى
 استخدام/ احلكيم توفيق-العاجي برجنا من/ البحتري-الربيع وصف/ احلكيم توفيق-نصيب جمتهد لكل

 يف وداد/ 1983-بريوت باأللوان، مصورة أجبدية علمية موسوعة-العامة اخلدمات يف اإللكترونية احلاسبات
 حفنة/ حسني راشد- والبحر عكا/ البشري العزيز عبد-يوجون الشباب انك كيف/ اخلوري بشارة-العشرين

 موبسان؛ ده غي-الشحاذ/ شوقي أمحد-زحلة/ فوزي حسني-املاس وادي إىل جوية رحلة/ صاحل الطيب-متر
 بشر-شهدت لو أفاطم/ الزيات حسن أمحد: ترمجة ألمانيه،-األوىل الزلة/ اإليراين الدين سيف حممود: ترمجة

 سورة/ يونس طاهر أمحد-الزيتونة/ جربان خليل جربان-والقربة النسر/ املقفع ابن-املطوقة احلمامة/ ةعوان بن
 يف التعليم/ جرير-زوجة رثاء/ شيخاين مسري: تعريب تولستوي؛ ليون-عظيم قصة/ كرمي قرآن-التني

-احلمى وصف/ جاالن أبو السيد. د-تكفيين ال واحدة حياة ألن الكتاب أحب/ داربكني حاييم-الكيبوتس
 حافظ-إيطاليا زلزال/ والغرب الشرق مفكري من خنبة-احلياة يف مذهيب/ جربان خليل جربان-البهلول/ املتنيب

 أخي/ إبراهيم مؤيد-سكن وال أهل ال/ صروف يعقوب-الفيل أقدام بني/ الدسوقي عمر-ووفاء مروة/ إبراهيم
 ابن-التاريخ علم فضل/ الورد بن عروة-الصعلوك سبيل/ ربه عبد ابن-واألعرابية اهللا عبد/ حورانية سعيد-رفيق

/ القلماوي سهري الدكتورة-بامسة/ األعشى-هريرة ودع/ جربان خليل جربان-الطموح البنفسجة/ خلدون
 .حمفوظ جنيب-والقدمي الظالم/ طويب أمسى-الدموع/ جربان خليل جربان-للتأمل أفكار
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  10 ملحق
  .2005 .التعليمية املناهج وتطوير ختطيط مركز: القدس. التاسع للصف والفهم التعبري يف داجلدي. وآخرون خضرة أبو فهد

 السلطة املشرفة الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
اجلديد يف التعبري 

 والفهم
  .مقدمة
: القصرية الفنية القصة. 1: العاطفي-الكتايب التعبري  - أ

)/ 1998 دمشق-املطار هيفاء. د- األخري التسوق(
 حممد -امتثال)/ (السعودية-املليحان جبري-باقأط(

-حامت أبو منذر-املدينة وجهي)/ (ليبيا-زيدان
  ).عمان

 مصطفى- احلصار؟ حياصر مىت: (املسرحية. 2 
-اجلنون ر)/ (العرب الكتاب احتاد-الصمودي

 ). 1935-احلكيم توفيق
  ).غنامي. أ درويش، حممود: (اإلبداعي الوصف. 3

)/ غنامي. أ: (املذكرات -1: واليوميات اتاملذكر. 4          
  .الذاتية السرية -3)/ غنامي. أ: (اليوميات -2
. 2/ االرمسية الرسالة. 1: الوظيفي-العملي التعبري -ب   

  .والدعاية اإلعالن
 التلخيص -1: املوضوعي العملي الكتايب التعبري - ج   

 /اإلبداعي الوصف -4/ الشروح -3/ التقرير -2/ واإلمجال
  .واجلواب السؤال -5

 .         املقابلة -2/ املناقشة -1: الشفوي التعبري -د    

وزارة املعارف والثقافة  التاسع
 والرياضة
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  11ملحق 
 ليموالتع التربية وزارة: اهللا رام. 1ط. الثانوي الثاين للصف والنقد واألدب املطالعة: العربية اللغة. وآخرون موسى منر إبراهيم
  .2006 .املناهج مركز/العايل

  .أسبوعية حصص مخس خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
املطالعة 
واألدب 

 والنقد

  :املطالعة: األوىل الوحدة
 التراث/ الفضائية السياحة/ شريفة نبوية أحاديث/ الروم سورة يف العقيدة أسس من

  .فلسطني يف املعماري الثقايف
  :العثماين العصر يف األدب: الثانية الوحدة
/ العثماين العصر يف الشعر أغراض/ العثماين العصر يف العريب األدب إىل مدخل
  .العلموي يوسف قصيدة يقرض البوريين
  :الفنية ومدارسه احلديث العريب الشعر: الثالثة الوحدة
 بتحنان سواي/ اإلحياء مدرسة/ احلديث رالعص يف احلديث العريب األدب إىل مدخل

/ املهجر مدرسة/ العقاد-الكروان/ الديوان مدرسة/ البارودي-يطرب األغاريد
  .البيايت علي-ولدي إىل أغنية/ التفعيلة مدرسة/ ماضي أبو-املساء

  :احلديث الفلسطيين الشعر: الرابعة الوحدة
-الفلسطيين الولد حكاية/ ةاملقاوم شعر/ الكرمي الكرمي عبد-املشرد/ النكبة شعر
  .دحبور أمحد

  :احلديث العريب النثر: اخلامسة الوحدة
 سرية من/ الذاتية السرية فن/ عزام مسرية-الفداء خبز قصة/ القصرية القصة فن

 اهللا سعد-الزمان ملك يا الفيل مسرحية/ املسرحية فن)/ الراعي غربة( عباس إحسان
 .ونوس

الثاين 
: الثانوي
العلوم 
 نيةاإلنسا

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  12ملحق 
 الثاين – العاشر( الثانوية للمرحلة العريب األدب من الدراسي للمنهج وفقاً احلديث العريب األدب من املختار. وآخرون فنة أبو حممود
  .1981 .ض. م والنشر للطباعة النهضة دار: الناصرة العريب، النشر دار: أبيب تل ).عشر

  .أسبوعية حصص أربع خالل من الكتاب حمتويات تغطية متت
السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب

 املشرفة
 من املختار
 العريب األدب

  احلديث
 للمنهج وفقاً

 من الدراسي
 العريب األدب

 للمرحلة
 الثانوية

 الثاين-العاشر(
 )عشر

 ذكرى-قيشو أمحد/ زوجته رثاء من خمتارات-البارودي سامي حممود: الشعر
-الزهاوي صدقي مجيل/ حظها تنعى العربية اللغة- إبراهيم حافظ/ زحلة املولد،
/ الفالح-النجفي الصايف أمحد/ املرضعة األرملة- الرصايف معروف/ أمامي أم أورائي

 بلبل، مصرع وردة، مناجاة-طوقان إبراهيم/ بزرمجهر مقتل املساء،-مطران خليل
- جربان خليل جربان/ العشرين يف وداد اجلمال،و الصبا-اخلوري بشارة/ املكتبة يف

/ ابتهاالت- نعيمة ميخائيل/ نتعاطاها تعايل الطالسم،-ماضي أبو إيليا/ املواكب
/ متناثرة أوراق النجوم، قرب-املعلوف فوزي/ ليلى مناغاة محامة، يا-فرحات إلياس
/ لاألطال روح، عاصفة-ناجي إبراهيم/ السماء األمواج،من-شادي أبو زكي أمحد
 احلياة، إرادة-الشايب القاسم أبو/ كليوباترة ليايل ريفية، أغنية-طه حممود علي

 العام إىل صالة املروج، مع منر، إىل مرثاة-طوقان فدوى/ احلب هيكل يف صلوات
/ والفجر املدينة-اجليوسي سلمى/ مكة غنيت-عقل سعيد/ ومساء خريف اجلديد،

 العام إىل- خضرة أبو فهد/ وقمر حشيشو خبز أيب، صغرية، حب رسالة-قباين نزار
-املالئكة نازك/ املغيب أغنية الربيع، أحلان-شبكة أبو إلياس/ األلوهية طعم اجلديد،

 بالدي، يف الناس-الصبور عبد صالح/ عدم-شويري حبيب/ النهر يقول ماذا أنا،
 مفتاح حممد/ صيب مقتل اللقاء، إىل-حجازي املعطي عبد أمحد/ اإلنسان موت

 هديل من تتنهد، عيون-حنا أبو حنا/ األمطار حتت إفريقيا، من عاشق-وريالفيت
 الوهاب عبد/ حتيا يقولون الرياح، تقرعه الباب-السياب شاكر بدر/ املطوقة احلمامة

/ جنوى الربيد، ساعي-احليدري بلند/ حقائب بال مسافر القرية، سوق-البيايت
 مشيل/ والدرويش البحار-حاوي خليل/ السفر املهجورة، البئر-اخلال يوسف

-)أدونيس( سعيد أمحد علي/ اهلروب الطريق، يف صدري، يف ملجأ ملريا-حداد
/ السماء إىل العتبة من-املاغوط حممد/ اجلديد نوح الصغري، الزمان جائع، حديث
  .واهلموم املسرح-مواسي فاروق

 خالد/ نفسي وعظتين-جربان خليل جربان/ األول صديقي-الزيات حسن أمحد: النثر
 هو من-طوقان قدري/ التسامح- اجلميل أنطون/ الثامنة الوصية-خالد حممد

 نريب كيف-موسى سالمة/ واجلديب القدمي الكتب، بني-السكاكيين خليل/ املثقف؟
 الفولكلور-فرحية أنيس/ الكم ال الكيف-أمني أمحد/ بالرجل املرأة مساواة أنفسنا؟،

 أزمة-الدامي عبد اهللا عبد/ يزوجون؟ شبابال كان كيف-البشري العزيز عبد/ اللبناين
 الذي ما العذول،-جربا إبراهيم جربا/ ومثقفون ثقافة-حسني طه/ العريب الشباب

 عالقاتنا-شرايب هشام/ األساطري كانت الفن، يف نظريتان هناك احلياة؟، من نبغيه
 ميخائيل/ السعادة صورة-العقاد حممود عباس/ ببعض بعضنا عالقاتنا بأطفالنا،

-العاشر
الثاين 
 عشر

وزارة املعارف 
 والثقافة
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 حممد خالد/ بشر؟ األدباء هل-احلسيين موسى إسحاق/ والسمكة احلكيم-نعيمة
/ والتخلف التقدم وقضية احلضارة -حممود جنيب زكي. د/ واالختيار التحديد-خالد

/ رماد-القاسم مسيح/ حممود جنيب زكي. د حماضرة على تعقيب- إدريس سهيل. د
 حممود/ والبحر عكا دي،بال هي احلمراء، الغلة بلدي، أطفال إىل-حسني راشد

 األزرق، الثوب-)سلمى أبو( الكرمي الكرمي عبد/ حب أمجل رباعيات،- درويش
 . الغزل شعر

 من املختار
 العريب األدب

  احلديث
 القصرية القصة

 واملسرحية
 للمنهج وفقاً

 يف الدراسي
 العريب األدب

 للمرحلة
 الثانوية

 الثاين-عاشرال(
 ) عشر

-حمفوظ جنيب/ نظرة الناس، الغروب، مارش-إدريس يوسف: القصرية القصة
 الصيب-عواد يوسف توفيق/ هللا إحسان العودة،-تيمور حممود/ اخلالية القهوة اهلذيان،
-فياض توفيق/ رفيق أخي-حوارنة سعيد/ اجلدول على خنلة-صاحل الطيب/ األعرج

/ الطموحة البنفسجة -جربان خليل جربان/ اليتيم-املنفلوطي لطفي مصطفى/ النبع
 يف سر صفية، احلاجة- اإليراين الدين سيف حممود/ الطريق قاطع-عبود مارون
/ غنية العمدة، بنت-الشاطئ بنت/ النهر تعرب نوبية بامسة،-القلماوي سهري/ صورة

 ،واإلنسان الساعة-عزام مسرية/ مالح وليال أفراح يوم، كل حكاية-صدقي جاذبية
 كل-اهللا عبد احلليم عبد حممد/ سعاديت قصة السائالن،-قعوار جنوى/ جديدة أسباب

/ اجلامعة يف ابين-مرار مصطفى/ النوم-اخلميسي الرحيم عبد/ يرام ما على شيء
 غادة/ األبوة-خوري سليم/ النعنع عود-املدرس فاتح/ شلهوب- سويد أمحد

 زكي/ الكرت-تامر زكريا/ بيةالغر النافذة عند الفجر والتابوت، القيد-السمان
 اهللا-نفاع حممد/ جديد وجه-بركات حليم/ كله العامل قتل الذي الرجل- درويش

  .أخذ واهللا أعطى
 واحملكوم اجلالد احمللل،-رضوان فتحي/ نصيب جمتهد لكل-احلكيم توفيق: املسرحية

 .النار سارق-هنداوي خليل/ باإلعدام عليه

12  
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  13ملحق 
 النثرية واملقطوعات  الشعرية القصائد من موعة وإضاءة وحتليالً شرحاً" احلديث النثر يف اجلىن"و"  احلديث الشعر يف اجلىن" كتايب تناول
  ". احلديث العريب األدب من املختار" كتاب تناوهلا اليت القصائد بعض مبجملها وهي العامة، الثانوية يف أعلى كحد وحدات مخس لتمثل

  كتابال مضمون
  احلديث النثر يف اجلىن

 الصف الثاين عشر
/ فرحية أنيس-اللبناين الفولكلور/ موسى سالمة-بالرجل املرأة مساواة/ طوقان قدري-الثقف؟ هو من: املقالة/ األدبية األلوان/ احلديث النثر/ مقدمة

 احلضارة/ خالد حممد خالد-واالختيار التحديد/ احلسيين قإسحا-بشر؟ األدباء هل/ العقاد عباس-السعادة صورة/ شرايب هشام-بأطفالنا عالقاتنا
  .إدريس سهيل تعقيب/ حممود جنيب زكي-والتخلف التقدم وقضية
 جنيب-اخلالية القهوة/ عزام مسرية-واإلنسان الساعة/ الشاطئ بنت- العمدة بنت/ تيمور حممود-العودة/ إدريس يوسف-الناس: القصرية القصة
/ تامر زكريا-الكرت/ السمان غادة-النافذة عند الفجر/ فياض توفيق-النبع/ مرار مصطفى-اجلامعة يف ابين/ عواد قتوفي-األعرج الصيب/ حمفوظ
  .نفاع حممد-أخذ واهللا أعطى اهللا/ اخلميسي الرمحن عبد-النوم

/ صاحل الطيب-الزين عرس/ ريسإد يوسف-احلرام/ حمفوظ جنيب-والكالب اللص/ خيلف حيىي-)وحتليلها الكامل النص( هشام أم قنديل: الرواية
  .خوري كوليت-معه أيام/ حديد أبو فريد حممد-زنوبيا

  .دياب حممود-القدمي البيت/ احلكيم توفيق-احلائر السلطان/ احلكيم توفيق-الكهف أهل/ رضوان فتحي-احمللل: املسرحية
/ هيكل أمحد-والشعر املسرح/ مندور حممد-والفصحى ميةالعا بني املسرحية/ الشايب أمحد-األدب عناصر/ تيمور حممود-األدب مذاهب: النقد

 .اهلامة املصطلحات ببعض معجم/ حسني طه
  الكتاب مضمون

  احلديث النثر يف اجلىن
 الصف الثاين عشر

/ رومنتيكيةال/ الكالسيكية: وتطوره مدارسه الشعر -3/ احلديث العصر يف األدب ضة عوامل -2/ النهضة عصر قبيل العريب األدب -1/ املقدمة
 العربية اللغة -6/ شوقي-املولد ذكرى -5/ البارودي سامي حممود-زوجة رثاء -4/ النثر قصيدة/ احلر الشعر نشأة/ الرمزية/ الواقعية/ احلر الشعر

/ جربان-باملواك - 10/ اخلوري بشارة-واجلمال الصبا -9/ طوقان إبراهيم -املكتبة يف -8/ مطران-املساء -7/ إبراهيم حافظ-حظها تنعى
/ طه حممود علي-كليوباترة ليايل -14/ ناجي إبراهيم-روح عاصفة -13/ نعيمة ميخائيل-ابتهاالت -12/ ماضي أبو إيليا-الطالسم -11
/ عقل سعيد-مكة غنيت -18/ خضرة أبو فهد -اجلديد العام إىل -17/ طوقان فدوى-اجلديد العام إىل صالة -16/ الشايب-احلياة إرادة -15
 نازك-النهر؟ يقول ماذا -22/ احليدري بلند-جنوى -21/ قباين نزار-وقمر وحشيش خبز -20/ اجليوسي اخلضراء سلمى-والفجر دينةامل -19

/ حنا أبو حنا-املطوقة احلمامة هديل من - 25/ حجازي املعطي عبد أمحد-صيب مقتل -24/ الصبور عبد صالح-بالدي يف الناس - 23/ املالئكة
/ حاوي خليل-والدرويش البحار - 29/ اخلال يوسف-املهجورة البئر -28/ البيايت-القرية سوق -27/ السياب-ياحالر تقرعه الباب -26
 حممد- إفريقية من عاشق -33/ مواسي فاروق-واملهموم املسرح -32/ املاغوط حممد-السماء إىل العتمة من -31/ أدونيس-اجلديد نوح -30

 - 37/ للطالب العشر الوصايا -36/ وردت اليت باملصطلحات معجم -35/ شوقي أمحد-يلىل جمنون-الشعرية املسرحية -34/ الفيتوري
 .للباحثني مساعدة مصادر
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  اإلجنليزية اللغة مالحق: ثالثاً
  14 ملحق

Hazem Y. Najjar. et al. English for Palestine 6. Ministry of Education and Higher Education/ 
Curriculum Center. 2010.   

 عنوان الوحدة ومضموا السلطة املشرفة الصف اسم الكتاب
English for 
Palestine  

 

السادس 
 األساسي

  السلطة الوطنیة
 

1. Old friends-Dialogue.  
2. Get well soon-Prose. 
3. Are you a good friend?- Quiz. 
4. The oxen and the lion-Story. 
5. Ben is back-Dialogue. 
6. A head full of ideas-Prose. 
7. Inside the body-Diagram. 
8. The parts of the body-Story. 
 9. A visit to the Dead Sea-Dialogue. 
10. Great travelers-Prose. 
11. The water cycle- Diagram. 
12. Danger-Story. 
13. It's snowing-Dialogue. 
14.The wind that moved a house-Prose. 
15. The clouds are dark-Graphs. 
16. The four seasons-Story.  
17. Healthy eating-Dialogue. 
18. The olive trees of  Palestine-Prose. 
19. Palestinian omelette-Recipe. 
20. Stone soup-Story. 
21. Inventions-Dialogue. 
22. To fly like a bird-Prose. 
23. The history of flight-Timeline. 
24. The lady of the air-Prose. 
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  15ملحق 
Miki Aharoni. Panorama. Ra'anana: Eric Cohen Books  Ltd. 2006.  

  اسم الكتاب
Panorama 

  الصف مضمون الكتاب
 السادس

السلطة 
  املشرفة
وزارة 
 املعارف

1. London:  
Part A: London Then and Now: The great fire of London-a story. 
Part B: Around London: The London Duck Tour, Hyde Park, The Tour of London, The London Eye-a 
brochure. 
Part C: Buckingham Palace: Buckingham Palace- an ad. 
Extra: The great escape-a story. 
2. Art for You and Me: 
Part A: Vincent Van Gogh: Meet Van Gogh, Van Gogh became sick, Van Gogh dies, Van Gogh today-
a biography.  
Part B: Famous Paintings: Nahum Gutman-an Israeli artist-an article.  
Part C: Is It Art?: Elvis on toast- an article and a recipe. 
Extra: Comic art-an article. 
3. Stories: 
Part A: A Famous Legend: Robin Hood-a legend.  
Part B: A Fairy Tale: Hansel and Gretel-a fairy tale. 
Part C: It's a Mystery: A statue disappears-a mystry. 
Extra: Gulliver's travels-a story. 
4. Just by Chance:  
Part A: Fire: The discovery of fire, The celebration of fire- a legend. 
Part B: The Computer Bug: The first Computer Bug-a story. 
Part C: The Popsicle: Frank's story-a story and a recipe. 
Extra: Christopher Columbus-a story.  
5. It's Amazing: 
Part A: Guinness Records: The history of Guinness-an article. 
Part B: Nature Is Amazing: The Train Arum, The Axolotl, The Water Bear-fact files and descriptions. 
Part C: Is It True?: Amazing facts-an internet page.  
Extra: Zohar Sharon-an article. 
6. Is It Funny?: 
Part A: King of Comedy: Charlie Chplin-a biography 
Part B: Time for a Riddle: Riddles are fun-riddles. 
Part C: Do You Like to Laugh?: Do you have a sense of humor?-a questionnaire. 
Extra: Funny people- an article. 
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  16ملحق 
 

Hazem Y. Najjar. et al. English for Palestine 9. Ministry of Education and Higher Education/ 
Curriculum Center. 2011.  

 عنوان الوحدة ومضموا السلطة املشرفة الصف اسم الكتاب

English for Palestine السلطة الوطنية التاسع األساسي 

  
1. Getting to Gaza: Palestine, here we come! Air travel, Times and distances. Gaza, ancient and future city of trade.  
2. Where to go, what to see: Let's as; the way, Locations in town and school, Directions. Introducing Istanbul. 
3. Home is where the heart is: I feel at home already!, Furnishings and rooms, Preparing for a guest. Home is a special 
place. 
4. Be fit, but be safe: You don't look well, Aches and pains. How to be fit-and safe. 
5. From here to there: Let's go!, Finding the way. 
6. The old ways and the new: I can still remember, Things for everyday life-past and present. Building a modern city. 
7. A great leader: The name is Salah Al-Din, Personal qualities. Salah Al-Din: a leader ahead of  his time. 
8. Revision: A great man and a great Muslim. 
 9. Growing green: We're going to build a garden, Things in nature, The future with will, The future with going to. Our 
friends, the forests, Word pairs. 
10. What would you do: I 'm making a few things, Food and cooking styles, Quiz: Could you look after your home and 
family?. 
11. Helping hands: making friends: I've brought you some  lunch. Reaching out to others. 
12. Uniting for a better future: It's about the UN in Palestine, Education, health and social services. The United Nations 
at work. 
13. Be happy! Come on, cheer up!, Moods and mood changes. Help, Word!. 
14. Love and best wishes: It's good to hear you!, Greetings and regards. An email from China. 
15. Good news from the doctors: He said it had gone well, Achievements of modern medicine. Science Magazine 
Talks to … 
16. Revision: Beautiful New Westhill, Community Garden Opens.  
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  17ملحق 
Debi. Partouche. Connections: Inter mediate Level – Stage three. Ra'anana: Eric Cohen Books  Ltd. 
2007.  

  اسم الكتاب
Connections 

  الصف مضمون الكتاب
 التاسع

السلطة 
  املشرفة
وزارة 
 املعارف

1. School's back: Tips for teens-an article, Tell us about it-an advice column, Extra reading- an 
article.  
2. Just Ordinary people: Believe in yourself!-an interview-a movie review, An ordinary person, Extra 
reading- an article. 
Short story: Mama and big business by Kathryn Forbes.  
3. Use your head: Think before you buy- an article-an advertisement, Get the facts straight, Check 
your sources- an article, Extra reading.  
4. Digital talking: A new language- an article, Addicted to SMS-a quiz-reports, Tell a story, Extra 
reading- a report. 
Short story: The treasure of lemon brown by Walter Dean Myers. 
5. The love of books: Castle of  fear-a web page, Why read?, Extra reading-a book review. 
6. It's in your hands: A trip of space- an article-a web page, Win-win situation, Taking  
Responsibility, Extra reading- an article. 
 Short story: Lose now, pay later by Carol Farley. 

  
  

  18ملحق 
Sameer M. Rammal. et al. English for Palestine 12. Ministry of Education and Higher Education/ 
Curriculum Center. 2006.   

 
 عنوان الوحدة ومضموا السلطة املشرفة الصف اسم الكتاب
English 

for 
Palestine  

 

  السلطة الوطنية الثاين عشر
 

1. Black gold: Oil and oil workers.  
2. People, people everywhere: Cities in the sky. 
3. Don’t throw it away!: Reduce, reuse, repair, recycle. 
4. Engineering a better future: The Aswan High Dam.  
5. Money matters you and your bank. 
6. Getting your life organized: How organised are you?. 
7. Dealing with stress: Just ask Jasmin. 
8. Your future world of work: A job application. 
 9. Palestinians around the world: San Francisco – a world city. 
10. Why do people behave like that?: Some Do’s and Don’ts in America. 
11. Communications: How can I help you?. 
12. The voice of the people: A caliph for a better world. 
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  العربية اللغة مالحق: رابعاً
  19 ملحق

. د ،)العربية ملتحدثي العربية اللغة( الطريق يف العربية ،6-3 كتب سلسلة
 التكنولوجي املركز: أبيب تل ألشتاين، عليت والربوفيسور شليرب ميخال

 .2008. التربوي

 مضمون الكتاب وحمتواه

 عمل حمادثة،-املهنة خنتار كيف متقاطعة، كلمات- املهنة اختيار قصيدة،-أكرب عندما: املستقبلية واألهداف املهن عامل .1
  .قصة-الفالح

 حمادثة،-األحذية دكان إشارات،-الثانية والطبقة األوىل الطبقة مع،ا أقسام-امع: امعات يف املشتريات عامل .2
 .قصة- املالبس دكان يف جحا

 العامل عجائب معرفة،-اجلديد العامل عجائب سبع اختيار معلومة،-القدمية السبع الدنيا عجائب: السبع الدنيا عجائب .3
 .حمادثة-العامل كل يف ليس العامل عجائب صور،-اجلديد

 مقاالت-خطر يف حية كائنات معلومة،-النسور عن البحث معرفة،-)2و 1( الكرمل يف النسور: سماءال ملك النسر .4
-الثالث األخوات عمل معلومة،-الربية األزهار حمميات تفسري،-النعمان شقائق تسمية رسالة،-حممية ورود وصور،

 .حمادثة-الطبيعة على احلفاظ قصة،
 يف املشط مسك معلومة،- طربيا لبحرية خمتلفة أمساء معلومة،-طربيا حبرية اطئشو على العمل: طربيا وحبرية امليت البحر .5

 .معلومة-امليت البحر شواطئ على العمل حمادثة،-طربيا حبرية حول مسار معلومة،-طربيا حبرية
 زمن معلومة،-السنة وأشهر فصول: الشمس معلومة،-الشمس قصيدة،- بانتظارك حنن: الشمس: والقمر الشمس .6

 معلومة،-القمر حمادثة،- الكهرباء انقطاع قصة،-والشمس الريح قصة،-والشمس قزح قوس معلومة،-لليلوا النهار
 .قصة-والقمر احللم حكماء معلومة،-األمحر اهلالل

 شعبية، قصة-واللبؤة القرد قصيدة،-اللقلق قصصية، قصيدة-بتسالل شارع من السيدة: حرة قراءة أو القراءة متعة .7
 . قصيدة-طربيا حبرية على سحر قصة،-مغاز ثالثة
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  20ملحق 
 عدوي، وصبحي بوييس ياعل. د ،)املقروء فهم ولغة قصة( أشكول
 .التاسع: الصف. 2005. للنشر النهضة دار: الناصرة

 مضمون الكتاب وحمتواه

 للكرم حباجة اكلن قصة، -كبري ومسك صغري مسك قصة، -إلياهوا النيب من هدايا ثالثة: واجلود السماحة عالقة .1
  .ذاتية عمل ورقة -واجلود؟ للكرم االحترام لديك هل قصة، -التطوع فوائد قصيدة، -واإلحسان

 هل قصة، - والبطالة الفقر قصيدة، -أكرب عندما قصة، -الكساىل مملكة قصة، -العمل دون من اخلبز: والكسل العمل .2
 .ذاتية عمل ورقة -كسالن؟ أنت

 -الغيب العصفور قصة، -املراهقة جيل يف احلب قصيدة، -النسر قصة، - واحلب منالز قصة، -الباز: والعشق احلب .3
 .ذاتية عمل وورقة

 -واملثل الصفصاف قصيدة، -والسنديان البلوط قصة، -الكلب وذكاء حكمة قصة، -النسر حكمة: وحكم أمثال .4
 .عمل ورقة -والتحجر احلزم قانون قصة،

 رسالة قصة، -توم العم خيمة قصيدة، -الغايل حممد قصة، -االحتضان ،قصة -العريب العجوز: واألمم الشعوب ثقافة .5
 .عمل وورقة قصيدة -أبيض إنسان إىل أسود إنسان من

 قصة، -األطفال وحقوق الصدق قصيدة، -اجليد الغد قصة، -عظيم وجرم بسيط جرم قصة، -الرسالة: القانون أمام .6
 .عمل وورقة قصة -اللواء مندوب من رسالة

 مغارات قصيدة، -القلب قصة، - جربين بيت مغارات يف األكواخ بنوا كيف قصة، -احلجر قلب: ملغاراتا خفايا يف .7
 .عمل وورقة قصة -احلمام لتربية

 السعادة قصيدة، -السحر قبعة قصة، -العامل يف السعيد اإلنسان قصة، -لوفا جفادا ماريا قبعة: سعيداً ليكون .8
 .عمل وورقة فةطر -الزهور بني أنت تكلم قصة، -الكافية

 قصيدة، -)العظمة( االفتخار قصة، -سيء ذلك وممكن جيد هذا ممكن قصة، -العمل عن عاطل: احلياة متاعب .9
 .عمل وورقة قصيدة -اإلنسان وحياة معيشة قصة، -الشرق من عروس

 -البدو قادة من قصيدة، -الصغرية أختنا قصة، -الواقع من قصة قصة، -عيون مثانية: الدولة وقوانني اإلفادة قوانني  .10
 .ذايت عمل وورقة قصة -الذئب نباح مسع الذي الزوج قصة،

 -خائن أو صديق قصيدة، -أخرى أمساًء نتذكر قصة، -الزميالن قصة، - سنة عشرين منذ: واألصدقاء الصديقات  .11
 .عمل ورقة -واملتجولون الدب قصة،

 -آن مارغريت قصة، -أمي يا أستطيع أنا عمل، ورقة -ذاهب أنت أين إىل انظر قصة، -املبتسم: واملتخلف الغريب  .12
 . قصة -واحلرب واحلقد الغربة قصيدة،
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  21ملحق 
. 2004: إسرائيل عدوي، صبحي ،)والتعبري املقروء فهم( بالقلم نستمر
 .عشر الثاين: الصف

 مضمون الكتاب وحمتواه

 4 -الرئيسة الفكرة ،)الترقيم( الفواصل أنواع الفاصلة، الت،مقا 4 -القطعة نوع مقالني، -القطعة هوية القطعة، أقسام القطعة،
 ضد وقصيدة، مقاالت 6 -القطعة أقسام مقال، -القطعة يف الرئيسة األفكار استحواذ القطعة، أهداف تلخيص العنوان، مقاالت،

 واملكان، الزمان ظروفو النفي حروف كالمية، تعابري إرفاق، العكسي، املدلول ادعاء، - فكرة اختصاص -رأي -عمل مع، أو
 . التكنولوجية املصادر الذاتية، السرية وقاموس، معجم التنصيص، عالمات اإلعالن، الفراغ، إكمال مقاالت، 3 -الرسالة

 
 

  اجلغرافيا مالحق: خامساً
  22 ملحق

 .املناهج مركز/ والتعليم التربية ارةوز: اهللا رام البرية. 3ط. األساسي السادس للصف البشرية اجلغرافيا مبادئ. وآخرون اهللا عطا حممود
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2002

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

اجلغرافيا 
 البشرية

  .البشرية اجلغرافيا فروع/ وأقسامه اجلغرافيا علم مفهوم: البشرية اجلغرافيا مفهوم
 يف البشرية السالالت توزيع/ وأقسامها البشرية سالالتال: السكان جغرافية

  .السكاين التركيب/ السكانية الكثافة/ السكاين التوزيع/ السكاين النمو/ العامل
  .املدن جغرافية/ الريف جغرافية: العمران جغرافية
  . النقل جغرافية/ الصناعة جغرافية/ الزراعة جغرافية: االقتصادية اجلغرافيا
 استرتاف/ التصحر/ التلوث/ بالبيئة اإلنسان عالقة/ البيئي النظام: يئةوالب السكان

 .التنمية/ املوارد

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

  23ملحق 
 مركز: أبيب وتل أبيب رمات. اجلغرافيا لتعليم كتاب: البالد ومشايل واجلنويب األوسط الساحلي السهل. جال وأوفريا فاين تسفيا

  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2000 – 2. وج 1996 – 1.ج .التربوية التكنولوجيا
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 السهل

 الساحلي
 األوسط
 واجلنويب
 ومشايل
..  البالد

 كتاب
 لتعليم

 اجلغرافيا

  .جغرافية مناطق إىل والتقسيم احلدود قع،املو-إسرائيل دولة: مقدمة -األول القسم
  .إسرائيل دولة املوقع: األول الفصل
  .السياسية إسرائيل حدود: الثاين الفصل
  .مناطق إىل إسرائيل تقسيم: الثالث الفصل
  : واإلنسان التضاريس -الثاين القسم

  : واجلنويب األوسط الساحلي السهل: األول الفصل
 األوسط الساحلي السهل: ثانويتني منطقتني إىل التقسيم/ واحلاضر املاضي بني

 اإلنسان/ الطبيعية التضاريس)/ يهودا سهل( اجلنويب الساحلي والسهل) الشارون(
  .واجلنويب األوسط الساحلي السهل يف والتضاريس

  : البالد مشايل: الثاين الفصل
 األوسط الساحلي السهل تضاريس عن ختتلف البالد مشايل تضاريس: مقدمة
 ست إىل املنطقة تقسيم -البالد مشايل/ والسكان التضاريس-البالد مشايل/ نويبواجل

/ األسفل اجلليل/ األعلى اجلليل/ األسفل واجلليل األعلى اجلليل: اجلليل/ ثانوية مناطق
 سهل بيسان، سهل كيذروت، سهل احلولة، سهل: الكربى اخلمسة الشمالية السهول

/ واجللبوع الكرمل/ الشيخ جبل وسلسلة ناجلوال هضبة/ يزراعيل وسهل حارود
  .القومية واملترتهات الطبيعية احمليات مملكة- البالد مشايل/ الشمال الساحلي السهل
  : املناخ -الثالث القسم

/ املناخ إىل الطقس من/ الطقس؟ عن خيتلف ومباذا املناخ هو ما/ مقدمة: األول الفصل
  .مناخية مناطق ثالث إسرائيل يف توجد

 مناخ يسود واجلنويب األوسط الساحلي السهل ويف البالد مشايل يف: الثاين الفصل
  .املتوسط األبيض البحر

  االختالف؟ أوجه هي ما – خمتلف ولكنه مشابه: الثالث الفصل
  .احلرارة درجات يف فروق. 2/ الرواسب كميات يف فروق. 1

 املتوسط األبيض حرالب مناخ/ واإلنسان املتوسط األبيض البحر مناخ: الرابع الفصل
  .واالستجمام والسياحة املتوسط األبيض البحر مناخ/ والزراعة

  : املياه -الرابع القسم
  .املياه مصادر/ عديدة استعماالت للمياه/ مقدمة: األول الفصل
 اجلوفية املياه!/ اجلوفية املياه على تعرفوا: تعلم أن املهم من/ اجلوفية املياه: الثاين الفصل

  .خطر يف اجلوفية املياه/ البالد مشايل ويف الساحلي السهل يف
 السهل يف الينابيع/ الينبوع؟ هو ما: تعلم أن املهم من/ الينابيع: الثالث الفصل

  .البالد مشايل ويف واجلنويب األوسط الساحلي
 الساحلي السهل أودية/ الوادي؟ هو ما: تعلم أن املهم من/ األودية: الرابع الفصل

وزارة  السادس 
 املعارف
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  .املاضي يف واد- الريكون/ األردن ر/البالد مشايل وأودية يبواجلنو األوسط
 املياه من كبرية حبرية -طربيا حبرية/ البالد مشايل يف حبرية طربيا، حبرية: اخلامس الفصل
 أكرب - طربيا حبرية/ بالدنا يف الرائعة الطبيعية املناظر أحد -طربيا حبرية/ العذبة

  .طربيا حبرية على حنافظ أن همامل من/ إسرائيل يف املياه مستودعات
/ قطرية مياه شبكة إدارة: تعلم أن املهم من/ القطري املياه مشروع: السادس الفصل

 عمل-القطري املياه مشروع/ وملاذا؟ ينتهي وأين يبدأ أين-القطري املياه مشروع
  .ضخم هندسي

  :االقتصاد -اخلامس القسم 
  .املهمة احلقائق من عدداً إليكم املوضوع صلب يف نبدأ أن قبل

 ويف البالد مشايل يف الزراعة. 2/ الزراعة؟ هي ما-مقدمة. 1/الزراعة: األول الفصل
  .مزارعني قصة. 3/ واجلنويب األوسط الساحلي السهل
 السهل ويف البالد مشايل يف الصناعة. 2/ الصناعة؟ هي ما. 1/ الصناعة: الثاين الفصل

 وعلى الساحلي السهل منطقة يف مصنع لىع التعرف. 3/ واجلنويب األوسط الساحلي
  .البالد مشايل يف صناعية منطقة

. 2/ والتجارة؟ اخلدمات هي ما-مقدمة. 1/ والتجارة اخلدمات: الثالث الفصل
 السياحة.3/ واجلنويب األوسط الساحلي السهل ويف البالد مشايل يف والتجارة اخلدمات

  .واجلنويب األوسط الساحلي السهل ويف البالد مشايل يف السياحية واخلدمات
  :والسكان البلدات -السادس القسم

/ االختالف؟ وجه وما الشبه؟ وجه ما: املنطقتني يف والسكان البلدات: األول الفصل
  .القروية والبلدات املدنية البلدات. 2/ واكتظاظهم عددهم-املنطقتني يف السكان. 1

 تل. 1/ واجلنويب األوسط الساحلي السهل يف والسكان البلدات: الثاين الفصل
 البلدات. 4/إضافية مدنية وبلدات مدن. 3/ يافا-أبيب تل حاضرة. 2/ يافا-أبيب

  .القروية
. 2/ اليهودية غري البلدات. 1/ البالد مشايل يف والسكان البلدات: الثالث الفصل
. 3/ اجلماهريية البلدات/ املوشافيم/ الكيبوتسات/ البالد مشايل يف القروية البلدات
 ومدن التطور بلدات/ الناصرة مدينة/ حيفا مدينة/ البالد مشايل يف املدنية البلدات
 .التطوير
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  24ملحق 
 مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 3ط .األساسي التاسع للصف العريب الوطن جغرافية. وآخرون الرمياوي حسني

  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2005 .جاملناه
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
جغرافية 
الوطن 
 العريب

/ السكانية الوحدات/ واحلدود والفلكي اجلغرايف املوقع: العريب الوطن موقع
  .احلدودية الرتاعات

/ اهلضاب/ اجلبلية املرتفعات/ جليولوجيةا البنية: والتضاريس اجليولوجية البنية
  .السهول

/ املناخية األقاليم/ املناخ عناصر/ فيه املؤثرة والعوامل املناخ: العريب الوطن مناخ
  .الطبيعية النباتات

 أمناط/ السكانية والكثافة السكان توزيع/ السكاين النمو: العريب الوطن سكان
  .سكانلل والنوعي العمري التركيب/ السكان حياة

 الثروة/ الزراعي اإلنتاج/ الزراعة/ وتكامله االقتصادي النظام: االقتصادية املوارد
  .والسمكية احليوانية
 النفط حقول توزيع/ الطاقة مصادر: والصناعية املعدنية والثروة الطاقة مصادر
  .والصناعة املعدنية الثروة/ والغاز النفط وصناعة وجتارة نقل طرق/ العريب

 .السياحة/ النقل/ التجارة: والساحة النقل التجارة،

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  25ملحق 

 التكنولوجيا مركز: أبيب تل .اجلغرافيا يف خمتارة مواضيع واملدى اإلنسان..  إسرائيل. اليب وراحيلي سيجيف ومئريا فاين تسفيا
  .األسبوع يف حصتني لخال من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2008. التربوية

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

  إسرائيل
 اإلنسان
  واملدى

 مواضيع
 يف خمتارة

 اجلغرافيا

  .إسرائيل حدود/ استهالل
  .إسرائيل سكان: األوىل الوحدة
  .إسرائيل يف السكانية املركبات-مقدمة: األول الفصل

  .العرب السكان/ اليهود السكان
  . إسرائيل يف السكانية التحوالت: الثاين الفصل

/ العائلي اإلطار/ السكانية التركيبة/ العمر متوسط/ التعليمي املستوى/ املعيشة مستوى
  .التشغيل

  .إسرائيل يف السكاين االزدياد مميزات: الثالث الفصل
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ 90 الـ سنوات هجرة/ 50 الـ سنوات هجرة

  .إسرائيل اقتصاد: لثانيةا الوحدة
  .االقتصادي التاريخ حول-توطئة

  .العامة واملشاركة السوق قوى بني: األول الفصل

وزارة  التاسع 
 املعارف
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  .التجارة فرع/ الزراعة فرع/ الصناعة فرع
  .العاملي واالقتصاد إسرائيل اقتصاد: الثاين الفصل

/ اخلدمات قطاع ومن/ الدولية للمنافسة عرضة التجارة فرع/ اجتاهاً تغري اإلسرائيلية الصناعة
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ السياحة فرع يف عاملية عمليات
  .إسرائيل يف التحتية البىن شبكات: الثالثة الوحدة
  .املياه شبكة: األول الفصل

  .البالد يف املياه موارد إدارة/ املياه جودة/ املياه كمية
  .الطاقة شبكة: الثاين الفصل
  .للمستقبل بالنسبة ماذا/ كهرباءال/ السائل الوقود
  .واالتصاالت املواصالت شبكة: الثالث الفصل
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ االتصاالت شبكة/ املواصالت شبكة

  .إسرائيل بلدات: الرابعة الوحدة
  .إسرائيل يف احلاضرات: األول الفصل
 السبع بئر/ حيفا ضرةحا/ القدس حاضرة/ أبيب تل حاضرة/ مشتركة مميزات-مقدمة

/ إسرائيل يف مدينية وبلدات مدن/ احلاضرات خارج البلدات/ التكون طور يف حاضرة
 مع لقاء/ اجلماهريية البلدات/ املوشافيم/ الكيبوتسات/ اليهودية البلدات/ العربية البلدات
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف
  .يلإسرائ يف الطبيعية املناظر منظومة: اخلامسة الوحدة
  .ثانوية ملناطق تقسيم جداول، طبيعي، مبىن التربة الصخور، أنواع-إسرائيل
  .بينها املتبادلة والعالقات الطبيعية املناظر منظومة مركبات: األول الفصل
  .النباتات/ التربة/ واملناخ الصخور وأنواع الطبيعية املناظر أشكال/ املناخ

  .طبيعية مناظر منظومة كلل واحدة-إسرائيل يف منطقتان: الثاين الفصل
 من منطقة-األسفل اجلليل/ الصحراوية املنظومة يف منطقة-امليت والبحر يهودا صحراء
  .الوحدة لتلخيص مهام/ جغرايف مع لقاء/ املتوسط األبيض البحر منظومة
  .إسرائيل يف البيئة جودة: السادسة الوحدة
  .املفتوحة املناطق تقلص: األول الفصل

  .املفتوحة املناطق على حنافظ كيف/ املفتوحة اطقاملن أمهية حول
  .مجاهريي وكرت طبيعي مورد-والشاطئ البحر: الثاين الفصل
  .اجلمهور من الشاطئ مصادرة/ الرمال فقدان/ والشاطئ البحر تلوث

  .بيئي كرت-والوديان األار: الثالث الفصل
  .الوديان ترميم/ الوديان يف التلوث عوامل معاجلة
  ايتها؟ ستكون ماذا-الصلبة النفايات: ابعالر الفصل

  .املدجمة املعاجلة/ إسرائيل يف الصلبة النفايات دفن
  .وجودية حاجة النقي اهلواء: اخلامس الفصل
 مهام/ جغرايف مع لقاء/ املتنقلة التلويث مصادر/ الثابتة التلويث مصادر/ اهلواء تلوث مصادر

  .الوحدة لتلخيص
 .املستقبل إىل نظرة الكتاب، خامتة
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  26ملحق 

 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام .الثانوي الثاين للصف والبشرية الطبيعية اجلغرافيا. وآخرون الرمياوي حسني
  .أسبوعية حصص ثالث خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم . 2011

اسم 
 الكتاب

لسلطة ا الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

اجلغرافيا 
الطبيعية 
 والبشرية

)/ احلرارة ودرجة الشمسي اإلشعاع( املناخ عناصر/ املناخ: املناخية اجلغرافيا
 التبخر، الرطوبة،( املناخ عناصر)/ والرياح اجلوي الضغط( املناخ عناصر

  .اجلوية االضطرابات/ التساقط)/ التكاثف
 النباتات منو يف املؤثرة العوامل/ وأقسامها احلياتية اجلغرافيا مفهوم: احلياتية اجلغرافيا

 النبايت الغطاء وأشكال احليوية العالقات/ اجلغرايف وتوزعها الربية واحليوانات
  .التصحر/ احليوانية واحلياة

/ املائي التلوث/ اهلوائي التلوث/ البيئي التلوث): البيئي التلوث( بيئية مشاكل
  .يالضوضائ التلوث/ التربة تلوث

 السكانية اخلصائص أثر/ الدول أنواع/ السياسية اجلغرافيا: السياسية اجلغرافيا
  .اإلستراتيجية والنظريات السياسية احلدود/ الدولة يف واالقتصادية

 أنواع/ عليها املترتبة واآلثار ومفهومها، تطورها،: السياحة: السياحية اجلغرافيا
  .العريب الوطن يف السياحة/ السياحة

 .التخطيط/ وإستراتيجياا التنمية مؤشرات/ التنمية: والتخطيط يةالتنم

الثاين 
: الثانوي
العلوم 

 اإلنسانية

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  مالحق التاريخ: سادساً
  27ملحق 

. املناهج مركز/ والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي السادس للصف واملسلمني العرب تاريخ. وآخرون اهللا عطا حممود
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2001

السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب
 املشرفة

تاريخ العرب 
 واملسلمني

 احلياة/ االقتصادية احلياة/ السياسية احلياة/ العرب موطن: اإلسالم قبل العرب
  .عيةواالجتما الدينية
/ اإلسالمية الدولة تأسيس/ اهلجرة/ اإلسالمية الدعوة تنظيم: اإلسالم ظهور

  ).r( الرسول غزوات
/ اإلسالمية الفتوحات/ الردة حروب/ الراشدة اخلالفة قيام: الراشدة اخلالفة

 اخللفاء زمن العمرانية احلركة/ االقتصادية التنظيمات/ اإلدارية التنظيمات
  .طولواألس اجليش/ الراشدين

/ اإلدارية التنظيمات/ اإلسالمية الفتوحات/ األموية اخلالفة قيام: األموية اخلالفة
  .وسقوطها األموية اخلالفة ضعف/ العمرانية احلركة/ االقتصادية التنظيمات

/ اإلدارية التنظيمات/ اإلسالمية الفتوحات/ العباسية اخلالفة قيام: العباسية اخلالفة
/ املستقلة الدويالت وظهور الواليات انفصال/ العلمية كةاحلر/ العمرانية احلركة
 .وسقوطها العباسية اخلالفة ضعف

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  28ملحق 
 .شيء كل مكتبة: م. د .الرومانية اإلمرباطورية وحىت امليالد قبل الثاين األلف من خمتارة فصول..  القدمي التاريخ. برغوثي سعيد

  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم .2008
السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب

 املشرفة
..  القدمي التاريخ
 من خمتارة فصول
 قبل الثاين األلف
 وحىت امليالد

 اإلمرباطورية
 الرومانية

 الثاين األلف منذ كنعان وأرض سوريا يف السامية الشعوب: األول القسم
  .م. ق
 واجتاهات دوافع األصلي، موطنهم: السامية الشعوب: األول الفصل 

  .هجرام
  .كنعان أرض حيتلون إسرائيل بنو: الثاين الفصل
  .بابل ومملكة آشور مملكة: الثالث الفصل
  .يهودا ومملكة إسرائيل مملكة سقوط: الرابع الفصل
  .القدمي اليونان تاريخ: الثاين القسم

  .وسكاا اليونان بالد: األول الفصل
  .وأثينا سبارطة: الثاين الفصل
  .اليونانية احلضارة: الثالث الفصل
  .مكدونيا صعود: الرابع الفصل
  .اهليلينية احلضارة: اخلامس الفصل
  . الرومانية اإلمرباطورية تاريخ: الثالث القسم

  .وتوسعاا الرومانية اجلمهورية: األول الفصل
  .رباطوريةإم تصبح روما: الثاين الفصل
  .الرومانية احلضارة: الثالث الفصل
 .الروماين احلكم حتت اليهود: الرابع الفصل

وزارة  السادس
 املعارف
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  29ملحق 

 والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 2ط .األساسي التاسع للصف واملعاصر احلديث العريب التاريخ. وآخرون ملحم حممد عدنان
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2004 .املناهج مركز/ العايل

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التاريخ 
العريب 

احلديث 
 واملعاصر

)/ 1512-1299( العثمانية الدولة نشأة: العثماين العهد يف العربية املنطقة حالة
 النظام/ العريب للوطن العثماين كماحل/ العثمانيني دخول قبيل العريب الوطن أوضاع

  .  والثقافية واالجتماعية االقتصادية األحوال/ واإلداري السياسي
 احلركات/ العثمانية الدولة ضعف أسباب": واإلصالح االنفصال" العثمانية الدولة

/ العثمانية اإلصالحات/ باشا علي حممد انفصال/ العثمانية الدولة يف االنفصالية
  ).م1914-1798: (النهضة عصر يف العرب عند لفكريةا االجتاهات
 احلرب قيل العريب الوطن يف األورويب االستعمار: العريب الوطن يف االستعمار

/ العربية آسيا يف الوطنية احلركة/ األوىل العاملية واحلرب العرب/ األوىل العاملية
 العريب املغرب يف الوطنية احلركة)/ النيل وادي( والسودان مصر يف الوطنية احلركة
  .اإلفريقي والقرن

 يف فلسطني/ العربية الدول جامعة/ الفلسطينية القضية: معاصرة عربية قضايا
 .العربية اجلامعة

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  30ملحق 
. ض. م اإلبداع دار: ياسيف كفر .رينالعش القرن من األول النصف يف أوروبا تاريخ التاريخ يف فصول. حبايب حممود الوهاب عبد

  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2010
السلطة  الصف مضمون الكتاب اسم الكتاب

 املشرفة
 يف فصول
  التاريخ
 يف أوروبا تاريخ

 األول النصف
 القرن من

 العشرين

 عشية أوروبا: مدخل: 1918-1914 األوىل العاملية احلرب: األول الفصل
/ القوى ميزان/ األوىل العاملية احلرب نشوب أسباب/ األوىل العاملية احلرب

 كحرب األوىل العاملية احلرب خصائص/ املختلفة القتال جبهات يف سري
 أثر/ األمم عصبة وإقامة فرساي معاهدة: احلرب بعد ما تسويات/ شاملة

  .األوسط الشرق منطقة على األوىل العاملية احلرب
 بعد أوروبا يف القومية املشكلة: األوىل العاملية احلرب بعد العامل: ثاينال الفصل
  .أوروبا دول على وأثرها العاملية االقتصادية األزمة/ األوىل العاملية احلرب
 إيطاليا يف الفاشية ظهور عوامل/ الفاشية: إيطاليا يف الفاشية: الثالث الفصل

 األيديولوجية( الفاشية مبادئ/ احلكم مقاليد على موسوليين وسيطرة
  .الفاشي احلكم حتت إيطاليا)/ الفاشية
 إقامتها ظروف: فامير مجهورية: أملانيا يف النازية-الثالث الرايخ: الرابع الفصل

 وتوطيد السلطة إىل النازيني وصول عوامل/ النازية احلركة/ فشلها وعوامل
 العنصري يالناز الربنامج/ النازي احلكم حتت أملانيا/ النازي احلكم

  .وممارساته قواوينه: اليهود جتاه والالسامي
 الترضية سياسة دور: 1945-1939 الثانية العاملية احلرب: اخلامس الفصل

 العاملية احلرب نشوب عوامل/ الثانية العاملية احلرب نشوب يف هتلر وسياسة
 يف أملانيا انتصارات. 1: املختلفة اجلبهات يف الثانية العاملية احلرب سري/ الثانية

 املتحدة الواليات انضمام دوافع. 2. أوروبا واكتساحها املختلفة اجلبهات
  .احللفاء لصاحل وحسمها للحرب
 احلل" حىت اليهود جتاه السياسة مراحل: اليهود كارثة: السادس الفصل
 العامل دول وموقف اليهود كارثة مع األوروبية اتمعات تعامل"/ النهائي

  .منها
 دول هزمية. 1: للحرب النهائية املراحل: والتسوية النصر: ابعالس الفصل
 احلرب حسم يف املتحدة الواليات دور. 2. احللفاء دول وانتصار املركز

/ بوتسدام ومؤمتر يالطا مؤمتر: احلرب اية يف التسويات/ اليابان باستسالم
 .  املاديةو واألخالقية اإلنسانية: النواحي من الثانية العاملية احلرب آثار

 كتاب
 تدريس
 التاريخ

 للمرحلة
  اإلعدادية

وزارة 
التربية 

 والتعليم
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  31ملحق 
. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام .الثانوي الثاين للصف العشرين القرن يف والعامل العرب تاريخ. وآخرون جبارة تيسري

  .أسبوعية حصص الثث خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2011
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 تاريخ

 العرب
 يف والعامل
 القرن

  العشرين

 أساليب: العشرين القرن يف والعامل العريب الوطن على األجنيب والتنافس التغلغل
 التغلغل/ العريب الوطن على األجنيب والتنافس التغلغل/ األجنيب والتنافس التغلغل

  .العامل على األجنيب نافسوالت
/ األوىل العاملية احلرب قيل الدولية الظروف: والثانية األوىل العامليتان احلربان
 احلربني بني ما الدولية الظروف)/ م1918-1914( األوىل العاملية احلرب

  ).م1945-1939( الثاين العاملية احلرب)/ م1939-1918( العامليتني
: الثانية العاملية احلرب بعد واإلقليمية الدولية فواألحال والتكتالت املنظمات
 العسكرية املنظمات/ االقتصادية املنظمات/ اإلقليمية املنظمات/ الدولية املنظمات

  . والسياسية
 يف والبناء التحرر مرحلة: العشرين القرن يف النامية الدول يف والبناء التحرر مرحلة
 مرحلة/ اإلفريقية العربية الدول يف البناءو التحرر مرحلة/ اآلسيوية العربية الدول

  .العامل يف والبناء التحرر
 الباردة واحلرب القطبية ثنائي الدويل النظام: العشرين القرن من سياسية قضايا

  .الدميقراطية/ العنصري التمييز/ اجلديد الدويل النظام)/ م1947-1991(
 األمن/ العراق يف النفط على التنافس تداعيات: العشرين القرن من اقتصادية قضايا
 .العريب املائي

الثاين 
: الثانوي
العلوم 

 اإلنسانية

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  32ملحق 
 املناهج قسم/ التربية كلية: حيفا جامعة .األول اجلزء احلديث العصر يف األوسط الشرق. قبطي اهللا وعطا سالمة وجورج برغوثي سعيد

  .أسبوعية حصص أربع خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 1995. الدراسية
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 الشرق

 يف األوسط
 العصر

   احلديث
 األول اجلزء

  .عشر الثامن القرن خالل العثماين احلكم حتت األوسط الشرق .1
 .األوروبية والدول العثمانية الدولة بني الصدام .2
 .1849-1805 سنة من مصر يف وإصالحاته علي حممد .3
 .مصر بعد ممد علي .4
 ).1914-1881( ملصر الربيطاين واالحتالل العرابية الثورة .5
 .التنظيمات عهد يف العثمانية الدولة .6
 .19 القرن يف واالجتماعي االقتصادي املبىن على األورويب التغلغل تأثري .7
 .اإلصالح وحركات التمغرب الثقافية، النهضة .8
 .الفتاة تركيا ةوثور احلميد عبد السلطان .9

 .القومية العربية  .10
 .احلركة الصهيونية  .11
 . األوىل العاملية احلرب إبان األوسط الشرق  .12

وزارة   12
املعارف 
والثقافة 
 والرياضة
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  واملدنيات املعاصرة والقضايا والوطنية والتربية املدنية التربية مالحق: سابعاً
  :ملحقا التربية املدنية  - أ

  33ملحق 
. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام البرية. 1ط. األساسي السادس للصف املدنية التربية. وآخرون القزاز هديل

  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم. 2004
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
التربية 
 املدنية

 يسهل النظام/ املبادرة أحب/ مشكاليت أحل/ مسؤوليايت أعرف: جيايبإ إنسان أنا
  .احلياة

  .نفسي عن أعرب/ باملشاركة أتواصل/ غريي إىل أستمع: وتواصل اتصال
 مىت/ العنف؟ نتجنب كيف/ املدرسي العنف أشكال من: املدرسة داخل العنف
 أتعرض ماعند يساعدين أن يستطيع من/ للعنف؟ أتعرض عندما املساعدة أطلب

  .للعنف؟
 العدالة منطق/ العامل تواجه حتديات/ العامل يوحد ما هناك: مشتركة عاملية أهداف

 .العدالة ومع اهليمنة، ضد العامل/ القوة منطق.. 

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  34ملحق 

 .2005 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام. 3ط .األساسي التاسع للصف املدنية التربية. وآخرون القزاز رزق هديل
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 املدنية

 يف التعددية/ واإلنسانية االنتماء/ اإلنسانية الكرامة احترام: املدين اتمع قيم
  .املساءلة/ الفلسطيين اتمع

/ الضرائب دفع/ والترشيح االنتخاب يف املشاركة: املدين اتمع بناء يف املشاركة
  .التطوعي العمل/ األهلية املؤسسات ودعم إنشاء

 حقوق...  الطفل حقوق/ اإلنسان حقوق أنواع/ حقوقنا: الدميقراطية حقوقنا
  .إنسان حقوق...  املرأة حقوق/ إنسان

 االحتياجات ذوي مع التضامن/ املظلومني مع التضامن: الناس بني ضامنالت
 .التضامن يف املؤسسات دور/ املسنني مع التضامن/ اخلاصة

التاسع 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية
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  :ملحقا التربية الوطنية  - ب
  35ملحق 

. 2005. املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا امر. 3ط .األساسي السادس للصف الوطنية التربية. وآخرون اهللا عطا حممود
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 الوطنية

 خصائص/ فلسطني جغرافية/ العريب الوطن وحدة عوامل: الفلسطيين اتمع
  .الفلسطيين اتمع مشكالت/ يينالفلسط اتمع

/ الدولة/ الفلسطيين الوطين الس/ الفلسطينية التحرير منظمة: الوطنية املؤسسات
/ فلسطني يف واحملاكم القضاء.// اإلدارية املؤسسات/ الثالث السلطات/ الدستور

 املؤسسات/ االجتماعية املؤسسات/ والشركات املصانع/ االقتصادية املؤسسات
  .الصحية

 .واالبتكار التقليد/ واملساواة العدل/ احلرية/ التسامح/ القيم: واآلخرون أنا

السادس 
 األساسي

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  36ملحق 

  .والتوزيع للنشر يافا مركز: اهللا رام .األساسي التاسع للصف الوطنية التربية. املناهج مركز
  .األسبوع يف واحدة حصة خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

التربية 
 الوطنية

 مواقفها/ العمرانية كنوز/ املقدسة الدينية مكانتها/ التارخيية جذورها: املدن
  .البطولية

 االنتداب حتت التعليم: اإلسرائيلي واالحتالل الربيطاين االنتداب حتت التعليم
 االحتالل حتت فلسطني يف التعيم/ االنتداب ظل يف التعليم مراكز/ الربيطاين

  .اإلسرائيلي
 واإلصالحات األجنبية االمتيازات: العثمانية الدولة أواخر منذ الفلسطيين االقتصاد
 الربيطاين االنتداب سياسة/ العثمانية الدولة أواخر يف الفلسطيين االقتصاد/ العثمانية

  .الفلسطيين االقتصاد على اإلسرائيلية السيطرة/ الفلسطيين االقتصاد ويد يف
 التشتت/ 1948-1850 عام الشتات قبل فلسطني سكان: الفلسطيين التشتت

 العريب الوطن يف الفلسطينيون/ إسرائيل يف الفلسطينيون/ 1948 عام بعد
  .واملهجر

 االنتداب زمن)/ التدمري بدء( العثماين العهد أواخر يف: املدمرة الفلسطينية القرى
 ظل يف)/ املنظم التدمري( 1948 عام حرب خالل)/ التدمري استمرار( يطاينالرب

  ).التدمري استكمال( اإلسرائيلي االحتالل
 تقسيم قرار/ 1947 لعام 181 رقم فلسطني تقسيم قرار: املتحدة األمم قرارات

 .السالم مقابل الرض قرارات/ 1948 لعام 194 رقم فلسطني

التاسع 
 األساسي

السلطة 
ة الوطني

 الفلسطينية
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  :ملحق القضايا املعاصرة  - ت
  37ملحق 

  .2010 .املناهج مركز/ العايل والتعليم التربية وزارة: اهللا رام. 2ط. الثانوي الثاين للصف معاصرة قضايا. وآخرون درويش صقر
  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 ةاملشرف

قضايا 
 معاصرة

  .املوهوب/ واحلياة العلمي البحث: تربوية قضايا
  .ساخنة سياسية ملفات/ األمريكية املتحدة الواليات جتربة: سياسية قضايا
 املرأة/ املعاصر عاملنا يف الفقر/ العامل يف السكانية الزيادة تسارع: اجتماعية قضايا

  .واتمع
/ الثقافية التنمية/ معها التعامل تيجياتوإسترا النفسية الضغوط: ثقافية قضايا

  .حياة منهج التفكري
  .واحلياة التكنولوجيا/ املعرفة جمتمع: علمية قضايا
 .اإلنساين الدويل القانون/ اإلنسان حقوق/ احلضارات بني التفاعل: فكرية قضايا

الثاين 
: الثانوي
العلوم 

 اإلنسانية

السلطة 
الوطنية 

 الفلسطينية

  
  :ملحقا املدنيات  - ث

  38ملحق 
  .احلديثة العربية املطبعة: القدس .الوسطى العصور خالل اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام. قبطي سعيد اهللا عطا
  .األسبوع يف حصتني خالل من الكتاب حمتويات تغطية تتم

اسم 
 الكتاب

السلطة  الصف مضمون الكتاب
 املشرفة

 احلكم نظام
 يف واتمع

 الدولة
 ةاإلسالمي

 خالل
 العصور

 الوسطى

  .املقدمة .13
 .اإلسالمية الدولة يف واتمع احلكم نظام مقدمات: األول الباب .14

 الدينية، االجتماعية، السياسية، احلالة: اجلاهلي العصر: األول الفصل
 .االقتصادية

  .ظهور اإلسالم: الفصل الثاين
 .نظام احلكم: الباب الثاين .15

 - ب. الرسول حكومة -أ. ميةاإلسال الدولة رئاسة: الثالث الفصل
 ألقاب/ البيعة/ اخلالفة شروط/ اخلليفة تعيني طريقة/ اخلالفة معىن: اخلالفة
 اخلالفة/ وحقوقه اخلليفة واجبات/ اخلليفة وشارات عالمات/ اخلليفة

 .اإلسالمية الفرق عند اخلالفة/ ومميزاا العباسية اخلالفة/ ومميزاا الراشدية
 إدارة/ الدواوين/ احلجابة/ الكتابة/ الوزارة: اإلداري مالنظا: الرابع الفصل

  .الواليات
 بيت مصروفات/ املال بيت موارد/ املال بيت: املايل النظام: اخلامس الفصل

  .العملة/ املال
  :النظام القضائي: الفصل السادس

وزارة   9
املعارف 
 والثقافة 
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 السنة/ الكرمي القرآن: اإلسالمية الشريعة: اإلسالم يف التشريع مصادر  - أ
  .القياس/ مجاعاإل/ النبوية

 الشافعي، املالكي، احلنفي،: وتطورها األربعة السنية املذاهب   - ب
  .احلنبلي

 .القضاء يف اإلسالم وتطوره  - ت
 .حمكمة النظر يف املظامل  - ث
 .احلسبة  - ج

 .األسطول/ وتطوره اجليش: احلريب النظام: السابع الفصل
 :نظام اتمع: الباب الثالث .16

 أهل/ املوايل/ واملسلمون العرب :اإلسالمي اتمع تطور: الثامن الفصل
 .الرقيق/ والسياسي االجتماعي ومركزهم الذمة

/ الدين رجال طبقة/ احلكام طبقة: اإلسالمي اتمع طبقات: التاسع الفصل
 سكان من املهن ذوي طبقة/ األقالم أرباب طبقة/ السيوف أرباب طبقة
  .الرقيق طبقة/ الزراع أو الفالحني طبق/ املدن

 طريقة/ اإلسالمية املدينة بناء من الغاية: اإلسالمية املدن: اشرالع الفصل
  .اإلسالمية املدينة معامل/ اإلسالمية املدينة بناء

  .خصائصها/ القصور تطور: وخصائصها القصور: عشر احلادي الفصل
/ أمساؤها/ املدينة ختطيط: بغداد يف االجتماعية احلياة: عشر الثاين الفصل

  ).العامة اخلاصة،( االجتماعية احلياة
 املرأة/ اإلسالم يف األسرة تكوين: اإلسالم يف األسرة: عشر الثالث الفصل

/ األسرة يف الرجل وواجبات حقوق/ وواجباا حقوقها اإلسالم؛ يف
  .اإلسالم يف األسرة خصائص/ األوالد وواجبات حقوق

 : مالحق الكتاب .17
 .األمويني اخللفاء بأمساء قائمة) 1( رقم ملحق
  .العباسيني اخللفاء بأمساء قائمة) 2( رقم قملح

  .العباسية الدولة عن انفصلت اليت الدويالت جدول) 3( رقم ملحق
 سعاد كتاب عن متنوعة سفن: وتشمل مصورة خمطوطات) 4( رقم ملحق

  ".اإلسالمية مصر يف البحرية" ماهر
 . املراجع .18
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  39ملحق 
 تتم. 2003. التعليمية املناهج وتطوير ختطيط مركز: القدس .إسرائيل يف مواطنني نكون أن. ألربسون وبلهه أشكنازي وفاردا أدان حانا

  .عشر واحلادي العاشر الصفني يف أسبوعية حصص ثالث خالل من الكتاب تغطية
اسم 

 الكتاب
السلطة  الصف مضمون الكتاب

 املشرفة
 نكون أن

 مواطنني
 يف

 إسرائيل

 وثيقة/ إسرائيل دولة لقيام والتارخيية السياسية-اجلغرافية اخللفية: مدخل/ متهيد
  .إسرائيل دولة يف احلكم لنظام األساس- االستقالل

  .مقدمة/ الدميقراطية؟ هي ما: األول القسم
 تعريفات: الدميقراطية الدولة: الثاين الفصل/ الدميقراطية الفكرة: األول الفصل

 تقييد مبدأ: الرابع الفصل/ الدميقراطي النظام مبادئ: الثالث الفصل/ وتوجهات
: السادس الفصل/ الدميقراطية الدولة يف القانون سلطة مبدأ: اخلامس الفصل/ السلطة
  .الدميقراطية؟ ملاذا: السابع الفصل/ الدميقراطية حدود
  .مقدمة/ اليهودية؟ الدولة هي ما: الثاين القسم

 القومية دولة-إسرائيل دولة: الثاين فصلال/ القومية ودولة القومية: األول الفصل
 هوية: الرابع الفصل/ يهودية كدولة إسرائيل دولة مميزات الثالث الفصل/ اليهودية
  .إسرائيل يف املواطنني

  .مقدمة/ إسرائيل يف والسياسة احلكم: الثالث القسم
 اتمع: الثاين الفصل/ إسرائيل دولة يف الدستورية األسس: األول الفصل

 الفصل/ إسرائيل يف األحزاب: الثالث الفصل/ التصدعات متعدد جمتمع: رائيلياإلس
 يف السلطة ومؤسسات احلكم نظام: اخلامس الفصل/ إسرائيل يف االنتخابات الرابع

 مؤسسة السابع الفصل/ احمللية السلطات: احمللي احلكم: السادس الفصل/ إسرائيل
 يف األقليات وحقوق واملواطن نساناإل حقوق الثامن الفصل/ إسرائيل يف الرئاسة

 االتصال: العاشر الفصل/ واملراقبة اإلشراف: السلطة تقييد: التاسع الفصل/ إسرائيل
 الفصل/ إسرائيل يف السياسية الثقافة عشر احلادي الفصل/ إسرائيل يف والسياسة

 .الدائرة إحكام-ودميقراطية يهودية دولة-إسرائيل: عشر الثاين

كتاب 
مدنيات 

مدارس لل
 الثانوية 

  وزارة املعارف
السكرتارية 

 التربوية 

  . برطعة قرية شطري كال يف الدراسة قيد املناهج حصص عدد مقارنة امللحق هذا يبني :ثامناً
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السلطة / 6
 الوطنية

4 7 0 4 1 1 1 1 0 0 

وزارة / 6
 املعارف

2 7 4 5 1 2 0 0 0 0 

السلطة / 9
 الوطنية

4 6 0 5 1 1 1 1 0 0 

وزارة / 9
 ملعارفا

2 6 5 5 2 2 0 0 0 2 

12 /
السلطة 
 الوطنية

3 5 0 5 3 3 0 0 2 0 

12 /
وزارة 

 املعارف

0 4 5 6 4 0 0 0 0 3 
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  )قائمة ببليوغرافية(املرجعية 
 املراجع باللغة العربية

باعة والنشر دار صادر للط: بريوت. الد الثالث عشر. 6ط. لسان العرب). 1997.. (ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين -
  .والتوزيع

  .دار أسامة: عمان. 1ط. 1ج. موسوعة املدن والقرى الفلسطينية. أبو حجر، آمنة -
 .مركز الدراسات املعاصرة: أم الفحم ..العرب يف األدب ومناهج التعليم اإلسرائيلية). 2006. (أبو سعد، إمساعيل -
  .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية :رام اهللا .جهاز التعليم يف إسرائيل). 2006. (أبو عصبة، ماجد -
املركز العريب للحقوق -دراسات: الناصرة. 1ط. سياقات وحتديات: اللغة العربية يف إسرائيل). 2010. (حممد أمارة، -
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