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المقدمة 

م، ثم قياميا 1948بعد قيام إسرائيل باحتالل النصف األول من فمسطين سنة 
م، خضع الفمسطينيون المقيمون في فمسطين 1967باحتالل النصف الثاني سنة 

: إلى ثالثة أنظمة تعميمية

. م1948النظام التعميمي اإلسرائيمي لمذين بقوا تحت االحتالل سنة  -ٔ

 .النظام التعميمي األردني لمذين يقطنون الضفة الغربية -ٕ

 .النظام التعميمي المصري لمذين يعيشون في قطاع غزة -ٖ

بقي النظام التعميمي اإلسرائيمي، بأىدافو العامة وبغاياتو وقوانينو، يطبق عمى 
الفمسطينيين وعمى غيرىم ممن يقعون تحت االحتالل، إلى أن تم الفصل رسيمًا 

، لكن ىذا الفصل لم يعن يومًا إعطاء الفمسطينيين الحرية التامة ()م 1975سنة 
في تحديد أىدافيم التعميمية، واتخاذ القرارات الخاصة بيم في شؤون المناىج الكتب 

.  ()وغير ذلك من أمور تعميمية 

والنظام التعميمي األردني الذي طبق عمى الفمسطنيين في الضفة 
 نيسان 24الغربية، بدئ بتطبيقو منذ إعالن الوحدة بين الضفتين في 

فما حصل عمى المناىج والكتب التعميمية األردنية من .  ()م  1995
م 1967تطورات وتغيرات، قبل االحتالل اإلسرائيمي لمضفة الغربية سنة 

يجابًا عمى العممية التعميمية في الضفة،   وبعده، انعكست آثارىا سمبًا وا 
وزيادة عمى ذلك، فإن التدخالت اإلسرائيمية المستمرة،  سواء بشان الموائح 
التعميمية، أو التعيينات، أو التغييرات في الكتب، أو الممارسات التعسفية 

. ، كل ذلك أثر عمى العممية التعميمية في الضفة()ضد المعممين والطمبة 
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وفي قطاع غزة، فإن النظام التعميمي المصري لم يسمم من الممارسات 
اإلسرائيمية المتنوعة، التي كانت عائقًا أمام تطوير التعميم من جية، وأمام تحقيق 

. ()األىداف من جية ثانية 

في فمسطين )وبالتالي، فإن القاسم المشترك األعظم لؤلنظمة التعميمية الثالثة 
ىو أن ىذه األنظمة تضخع  (م، وفي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة1948

واالحتالل لو فمسفتو التعميمية المنبثقة عن سياستو في . لالحتالل اإلسرائيمي
، لو أىدافو التي يسعى إلى تحقيقيا وىو ()التعامل مع الشعب الذي احتل أرضو 

ولو بالتالي، ممارساتو وأفعالو التي يقوم بيا . ()يشرف عمى  العممية التعميمية 
. ()بشأن المناىج والكتب المدرسية 

وىذا البحث، ولغايات تتعمق بإطار ىذا الموسم الثقافي، الذي ينظمو مجمع 
اليوية العربية اإلسالمية في فمسطين تحت االحتالل "المغة العربية األردني بعنوان 

نما " م1994-1948الييودي  واقع "لن يتناول واقع العممية التعميمية برمتيا، وا 
، وبالتالي، فإن البحث عبارة عن قسمين "المغة العربية في التعميم العام والعالي

: رئيسين ىما

. المغة العربية في التعميم العام: القسم األول

. المغة العربية في التعميم العالية: القسم الثاني

، فإنو (المغة العربية في التعميم العام)بالنسبة إلى القسم األول من البحث 
األىداف العامة والخاصة لتدريس : يمكن أن يتناول فيو الباحث بالدراسة والتحميل

المغة العربية، ثم المناىج والكتب المقررة، ثم التطبيق الواقعي لمخطط التدريسية،   
ثم الممارسات اإلسرائيمية بشأن الكتب والمقررات، كل تمك القضايا يمكن أن تتناول 
بالتحميل في كل مرحمة من المراحل التعميمية الثالث، وفي كل نظام من األنظمة 
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ولكن طريقة كيذه ستخرج البحث من إطاره المحدد ليصبح عمى . التعميمية الثالث
. شكل كتاب

ضمن " المغة العربي في التعميم العام"ولذلك، فإنني سأتناول بالدرس والتحميل 
: المحورين التاليين

. المغة العربية بين األىداف المعمنة واألىداف الحقيقية -ٔ

 .كتب المغة العربية والممارسات اإلسرائيمية -ٕ

فالمحور األول مخصص ألىداف تعميم المغة العربية الحقيقية، التي تظير من 
خالل القطع والنصوص التي تقرىا السمطات اإلسرائيمية لتدريس طمبتنا في فمسطين 

م، فبداًل من دراسة أىداف تعميم المغة العربية في كل نظام من األنظمة 1948سنة 
التعميمية الثالث، وفي كل مرحة من  المراحل التعميمية الثالث، سيكون التطبيق 
اإلسرائيمي ليذه األىداف نموذجًا لكيفية تطبيق السمطات لؤلىداف التعميمية في 

ألن السمطات اإلسرائيمية ىي . (األردني والمصري)النظامين التعميميين اآلخرين 
. المتحكمة الحقيقية في العممية التعميمية برمتيا

والمحور الثاني متعمق بالممارسات اإلسرائيمية بشأن المقررات والكتب 
الدراسية، وستكون دراسة ما تعرضت لو كتب المغة العربية، حسب النظام التعميمي 

. األردني نموذجًا ليذه الممارسات

، (المغة العربية في التعميم العام)وأما بالنسبة إلى القسم الثاني من البحث 
: فسيعرض ضمن محورين اثنين أيضاً 

. البرامج التي يدرسيا طالب المغة العربية في الجامعات الفمسطينية -ٔ

 .مشكالت المغة العربية األساسية في الجامعات الفمسطينية -ٕ

: أما الوسائل المعينة في البحث فتتخمص في
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. دراسة المقاالت والكتب التي تبحث في األنظمة المتعمقة بالمغة العربية -ٔ

تحميل األدلة والمناىج والكتب التي صدرت عن وزارة التربية والتعميم  -ٕ
 .األردنية، وعن دائرة المعارف اإلسرائيمية فيما يتعمق بالمغة العربية

اإلطالع عمى سجالت التربية والتعميم، فيما يتعمق بالممارسات اإلسرائيمية  -ٖ
 .بشأن المقررات والكتب الدراسية

دراسة الكشافات واإلحصائيات واألدلة الصادرة عن الجامعات  -ٗ
الفمسطينية، ومجمس التعميم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة،   

 .وجامعة تل أبيب

إجراء المقابالت الشخصية مع عدد من الطمبة والمدرسين في المدارس  -٘
 .والجامعات

المعرفة الشخصية بواقع التعميم العام والجامعي بحكم عممي مدرسًا لمغة  -ٙ
 .العربية وآدابيا

المغة العربية في التعميم العام : القسم األول

من خالل االطالع عمى السمم التعميمي في فمسطين حسب األنظمة التعميمية  
، الحظت أن ىناك تماثاًل كبيرًا في تقسيم (اإلسرائيمي واألردني والمصري)الثالثة 

: السمم التعميمي إلى ثالث مراحل ىي

: المرحمة االبتدائية- 1

وتشمل الصفوف الستة األولى، ويمتحق الطالب بالصف األول االبتدائي من 
 اثنتي عشرة سنة، وقبيل ىذه 12عمر ست سنوات، وتنتيي ىذه المرحمة بسن 

 سنوات االلتحاق برياض األطفال التي غالبًا 6-4المرحمة، يمكن لؤلطفال من سن 
. ما يشرف عمييا القطاع الخاص
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 () :المرحمة اإلعدادية- 2

اثنتي عشرة  (15-12)ومدتيا ثالث سنوات، وتتراوح أعمار الطمبة فييا بين 
سنة وخمس عشرة سنة، وطبقًا لمقوانين الصادرة في إسرائيل واألردن ومصر، فإن 

. ()المرحمتين االبتدائية واإلعدادية يطمق عمييما اسم المرحمة اإللزامية 

: المرحمة الثانوية- 3

 وىي المرحمة النيائية في السمم التعميمي، ومدتيا ثالث سنوات، وتتراوح 
خمس عشرة سنة وثماني عشرة  (18-15)أعمار الطمبة في ىذه المرحمة بين 

. سنة

م، كان عدد حصص المغة العربية في جميع المراحل عمى 1967ولغاية 
: النحو التالي

األول 

6 

الثاني 

6 

الثالث 

7 

الرابع 

6 

الخامس 

6 

السادس 

6 

السابع 

6 

الثامن 

6 

التاسع 

6 

العاشر 

5 

الحادي عشر 

5 

الثاني عشر 

6 

المغة العربية بين األهداف المعمنة واألهداف الحقيقية : أووً 

م، منبثقة 1948إن األىداف العامة لتدريس المغة العربية في فمسطين سنة 
م، الذي ينص 1953 الذي سنتو الكنيست سنة 2عن قانون التعميم الحكومي بند 

: ()عمى ما يمي 

إن ىدف التعميم في إسرائيل ىو بناء التعميم االبتدائي في الدولة عمى أساس "
قيم إسرائيل وثقافتيا، وعمى اإلنجازات وحب الوطن واإلخالص لمدولة ولشعب 
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إسرائيل، وعمى التدريب في العمل الزراعي والميني والطالئعي، وعمى التطمع 
لمجتمع مبني عمى الحرية والمساواة والتسامح والمساعدة المتبادلة ومحبة أبناء 

". البشر

م، حينما 1975واستمر التعميم بموجب األىداف السابقة المعمنة حتى سنة 
لمعرب،   : األول لمييود، والثاني: اقترح تعديل القانون ليتفرع إلى قوانين ثالثة 
:  ما يمي()والثالث لمدروز، وقد جاء في اقتراح التعديل

تقوم التربية في الوسط العربي في إسرائيل عمى قيم الحضارة العربية وعمى "
التطمع إلى السالم بين إسرائيل وجاراتيا، وعمى حب الوطن المشترك لجميع 

مواطني الدولة، وعمى اإلخالص لدولة إسرائيل، من خالل إبراز المصالح المشتركة 
لى التطمع إلى مجتمع قائم  لجميع مواطني الدولة، وتنمية مميزات عرب إسرائيل، وا 

". عمى الحرية، والمساواة، والتسامح، والتعاون المشترك، وحب المخموقات

: ()أىداف تعميم المغة العربية لطالب المرحمة االبتدائية - أ

. أن يقدر الطالب قيمة المغة العربية ويعي أىميتيا في حياتو- 1

أن ينمي قدراتو عمى االستماع واإلصغاء لمناس ولوسائل االتصال - 2
. المختمفة

. أن ينمي الطالب مياراتو المغوية- 3

. أن ينمي الطالب ثروتو المغوية من مفردات وتراكيب- 4

. أن يتمكن الطالب من معرفة بعض قواعد المغة العربية وقوانينيا- 5

. أن يتعرف الطالب إلى مختارات منوعة من األدب العربي والعالمي- 6

. أن يتفاعل الطالب فكريًا ووجدانيًا مع النصوص األدبية التي يقرأىا- 7
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. أن ينمي الطالب مواىبو في مجال اإلبداع- 8

أن يكتسب الطالب قيمًا تعزز انتماءه لمجتمعو وألمتو العربية ولمبشرية -  9
. عامة

. أن ينمي الطالب عادة المطالبة الذاتية- 10

أن يكتسب الطالب ميارة استعمال القواميس والموسوعات والمراجع - 11
. المناسبة

. أن يكتسب الطالب وينمي مقاييس ومعايير لتذوق النصوص األدبية- 12

أن يكتسب الطالب قدرة عمى التعبير عما في نفسو وعما تقع عميو - 13
. حواسو كالمًا وكتابة

. أن يكتسب الطالب قدرة عمى القراءة السريعة مع فيم لممقروء- 14

. أن يكتسب الطالب  النطق بالجمل والعبارات نطقًا صحيحاً - 15

. أن يطور الطالب لغتو فينتقل من المغة الدارجة إلى الفصحى- 16

أن يميز الطالب ويستعمل أساليب التعبير المختمفة كأسموب النفي - 17
. واالستفيام والتوكيد والشرط والجواب والنداء

فإذا حاولنا فحص مصداقية تمك األىداف المعمنة بالنظر إلى المقررات،   
وبدراسة كتب المطالعة لمغة العربية التي تقرر تدريسيا لممرحمة االبتدائية، فإننا 

نستنتج أن ىذه الكتب تعمل عمى إظيار مساوئ العرب والمجتمعات العربية بطرق 
إيراد قطع أدبية لكتّاب عرب مشيورين تصف واقع البالد العربية : كثيرة، منيا

بطريقة قصصية، بيدف العمل عمى زعزعة ثقة الطالب العربي بعروبتو، وسمخو 
: عن والئو ألمتو، وتفريغ عقميتو من القيم والمثل اإلسالمية ومن األمثمة عمى ذلك
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. وصف المعمم وعممية التعميم (ٔ)

ىانة وقسوة متناىية من المعمم . فالنصوص تصف التعميم بأنو ضرب وا 

:  يقص محمود تيمور أن المعمم صاح()"درس في كتاب"ففي موضوع  
عمي، فأتاه بو أكبر األطفال سنًا، وشدوا وثاق الطفل، وأقسم المعمم أنو سيضرب 

الطفل ضربًا شديدًا ألنو خالف النظام واألوامر، وأنو سيحل بالطفل أشد عقاب رأتو 
وبعد كل ىذه التيديدات، يقول . العيون، وسمعت بو اآلذان من عيد آدم ونوح

صفحت عنك ألنك قمت : إن معو حالوة، فابتسم المعمم وقال لو: الطفل لمعممو
. ىات قطعة منيا: الحقيقة، وأمر بحل وثاقو وأخذه عمى حدة وىمس في أذنو

 يصف  جورجي زيدان ()"مدرستي األولى"وفي قطعة ثانية تحت اسم 
مدرستو بأنيا قبر واسع، وأن معممو ال يكاد يحسن القراءة، وأنيم يجمسون عمى 

الحصير، ثم يصف أنواع القضبان التي يستخدميا المعمم، وال ينسى التيكم عميو،   
فيصف نومو في الصف وضحك الطالب منو، ثم يصف كيف يضرب الطالب 

ىانة  . ()العمقة، وغير ذلك من أمور فييا قسوة وا 

وصف لمتناقض بين الفقر والغنى  (2)

 يصف محمود تيمور قصة باشا أراد أن يزوج ابنو ()"عرس ومأتم"ففي قصة 
بقي الباشا أربعين يومًا يحيي األفراح والحوذي . وكان جاره حوذيًا، لو ابن مريض

يبيع أثاث بيتو ليشتري دواء ألبنو، وفي اليوم األربعين تزوج ابن الباشا ومات ابن 
الحوذي، فذىب الحوذي لمباشا يطمب منو ما ينفقو في سبيل دفن ولده، فامتنع 

. الباشا

،  يصف توفيق الحكيم ()" متاعب القاضي في األرياف"وفي موضوع 
محاكمة شيخ فالح سرق كوزًا من الذرة بسبب جوعو، ويصف جوعو وحاجتو إلى 

درجة أنو ما وقعت عيناه عمى صنف النقود منذ شيرين، حتى إنو نسي شكل 
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القرش، فحين يحكم عميو القاضي بالحبس، يفرح ويقبل كفو بطنًا وظيرًا حامدًا ربو 
. الحبس حمو نجد فيو عمى األقل لقمة مضمونة: قائالً 

، يصف محمود تيمور نفسو يومًا بأنو ()"لبن بقيوة ولبن بتراب"وفي ضوء 
قدم لو في الصباح لبن بقيوة، فمم يشربو لكثر ما أكل في ذلك الصباح وأعطاه 

فمما وصل القطار، وجد طفاًل وأباه معيما قدر بيا لبن وقعت فانكسرت،   . لكمبو
ثم جاء طفالن من أطفال اإلسكندرية . فكادت الدموع تسيل من عيني األب

يتسابقان، كانا البسين من المالبس ما ال يحجب جسدييما إال القميل، فركعا عمى 
 () .األرض ولحسا المبن، وكانا لبنًا بتراب ال بقيوة

تخمف القرى والقرويين  (3)

، التي كتبيا إبراىيم عبدالقادر المازني، تصف كيس ()"حالق القرية"فقصة 
الحالق كأنو المخالة، ومقصو مقص حمير، ويصف موسو وماكنتو، وأنو يحمق 
عمى األرض، يبصق في كفو ويشحذ الموسى، ويحمق من دون صابون، فيسمخ 

. جمدة الوجو، فينيمر الدم

، يصف كرم ممحم قرويًا سافر إلى بيروت،   ()"قروي في بيروت"وفي قصة 
فطوى منديمو عمى عشرة أرغفة وقميل من الزيتون وبصمتين، وبعدىا يبين انبياره 

. بالبحر وبالعمارات، وغير ذلك من أمور، مقارنًا إياىا بما اعتاده في قريتو

إظيار تخمف العرب في حياتيم االجتماعية  (4)

العرب يؤمنون بالخرافات وال يؤمنون بالعمم، حيث يظير ذلك من خالل قصة 
، فالبنت تتموى من األلم وتصبح، وال يفكر أحد بأن ()لطو حسين " مرض طفمة"

يأخذىا لمطبيب كي يعالجيا، وكل ما تعممو األسرة أن األم ترفع يدييا إلى السماء،   
. وتكشف عن رأسيا داعية البنتيا بالشفاء
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وىناك قصص أخرى عن اآلباء واألميات، حيث تظير دكتاتورية األىل وعدم 
ثم القصص التي تظير . إعطائيم الفرصة ألبنائيم، كي يفكروا ويختاروا بأنفسيم

. ()العادات والتقاليد العربية السيئة 

إن انتقاء القطع العربية بيذا الشكل لممرحمة االبتدائية، جاء منسجمًا مع الخط 
العام الذي تيدف إليو الكتب التي تقررىا إسرائيل لمفمسطينيين، فاليدف الحقيقي ىو 

ثم إن . إفقاد الطالب الفمسطيني ثقتو بأمتو العربية، ليكون والؤه وانتماؤه إلسرائيل
اختيار قطع أدبية، من ىذا القبيل، لكتّاب عرب مشيورين، يظير وكأن المشرفين 

عمى العممية التعميمية موضوعيون، ألنيم ال يتحدثون ىم عن المجتمعات العربية،   
ولو ىدفت تمك السياسة إلى . لكّن الكتّاب العرب المشيورين ىم الذين يتحدثون

إبراز المجتمع العربي عمى حقيقتو، ألبرزت الصورة المشرقة إلى جانب الصور 
. السيئة، لكنيا لو فعمت ذلك، لما حققت األىداف الحقيقية التي ترمي إلييا

إكساب الطالب الميارات المغوية الالزمة : أما بشأن األىداف األخرى مثل
والمعينة عمى القراءة والفيم، فإن المصادر اإلسرائيمية تحدثت عن طرق التدريس 

التي كانت متبعة من قبل المعممين العرب لتعميم المغة العربية بإنيا تقميدية وقاسية 
وصارمة، وأنيا ال تسعى إلى تطور شخصية الطفل، ولكنيا تشجع محاكاة 

 سنوات من الدراسة حتى يستطيع الطالب 5-4كما أنيا تحتاج إلى . الراشدين
ففي ظنيم أن التركيز عمى المغة العربية الفصحى . استعمال الكتاب العربي وفيمو

ىي طريقة ليست تقدمية، بل معيقة الكتساب الميارات المغوية الالزمة، ولذلك،   
كان ىناك اقتراح باستعمال المغة الدارجة في التعميم، ليتمتع الطالب بما يقرأون 
ويفيمون، لكن ىذا االقتراح رفض، ولم يطبق بسبب االحتجاجات المتتالية عميو 

() .
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حيث إن . وقد أثبتت الدراسات فشل ىذه المناىج في تحقيق أىدافيا المغوية
من طالب المرحمة االبتدائية ال يفيمون ما يقرأون، وأن نسبة الذين % 50حوالي 

% 24ال يستطيعون القراءة من الذين يجتازون الصف األول االبتدائي تتراوح بين 
. ()في صفوف أخرى % 69في بعض الصفوف، إلى 

م،   1975وقد أجرى البروفسور باشي بحثًا عمى المدارس العربية سنة 
م، أكد فيو ضعف الطمبة العرب في القراءة والفيم، وقد 1981نشرت نتائجو سنة 

من طالب الصف الرابع غير قادرين عمى القراءة اآللية، وأن نسبة % 8أظير أن 
من طالل الصف % 20الذين فشموا في امتحاناتيم فيم المقروء وصمت إلى 

الرابع، وأن مستوى التحصيل العممي العام لطمبة الصف السادس عند الفمسطينيين 
يعادل الصف الرابع عند الطالب الييود، وأظير البحث أن الكتب المتداولة بين 

يدي الطالب الفمسطينيين من عوامل انخفاض مستوى التعميم، ألنيا كتب ال 
خراجيا  . ()تتناسب والمعطيات العصرية، كما أنيا غير مناسبة في طباعتيا وا 

: ()أىداف تعميم المغة العربية لممرحمة اإلعدادية - ب

اعتزاز الطالب بالمغة العربية، باعتبارىا لغتو القومية وعنصرًا أساسيًا من  -ٔ
 .مقومات شخصيتو

، وتضييق الشقة بينيا وبين المغة (الفصحى)السعي لتنمية الممكة المغوية  -ٕ
 .الدارجة

إكساب الطالب المثل العميا والقيم اإلنسانية الخالدة في التراث الثقافي  -ٖ
 .العربي والعالمي

تنمية قدرة الطالب عمى التفكير والبحث والنقد العممي في كل ما يمارسو  -ٗ
 .ويقوم بو من نشاط
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نشاء صمة وثيقة بين الطالب والتيارات  -٘ فتح نافذة عمى الثقافة اإلنسانية وا 
 .األدبية والفكرية المعاصرة

 .تنمية قدرة الطالب عمى حسن االستماع -ٙ

تنمية قدرة الطالب عمى القراءة الصامتة الواعية والجيرية المعبرة، مع  -ٚ
 .سرعتو فييا وفيمو لممقروء

غرس حب المطالعة وتنمية قدرة الطالب عمى إدراك نواحي الجمال  -ٛ
 .والتناسق والنظام في ما يقع عميو حسو وفكره

توسيع ثروة الطالب المغوية، الغتناء التعبير عن المعاني واألفكار  -ٜ
 .والمشاعر

تنمية ميارات الطالب وقدراتو في فن التعبير اإلبداعي والوظيفي في  -ٓٔ
لقاء لمكممات، وكتابة  مناقشة وعرض لؤلفكار، ووصف المشاعر وا 

التقارير والممخصات بأسموب سميم مع مراعاة قواعد الترقيم والتقسيم إلى 
 .فقرات عند الكتابة

 .التأكيد عمى صحة اإلمالء وتنمية الميارة الخطية -ٔٔ

 .تنمية قدرة الطالب عمى استخدام المراجع واالنتفاع بالمكتبة -ٕٔ

: ()أما أىداف  تدريس األدب لممرحمة اإلعدادية فيي 

تذوق الجمال المغوي واستشعار الحياة والحركة في العبارة التي تقرأ أو  -ٔ
تسمع، سواء أكانت شعرًا أم نثرًا، بحيث يثير ذلك في نفس القارئ لذة 

 .ومتعة نفسية
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 القدرة عمى فيم ما يقال أو يكتب، وتحميمو وربط بعضو ببعض،    -ٕ
براز معالم الجمال فيو، سواء من حيث الفكرة أو  وتمييز غثو من جيده، وا 
 .المفظ أو األسموب أو الصور الخيالية أو اإليقاع الموسيقي أو غير ذلك

االرتفاع بمستوى الحصيمة المغوية كمًا وكيفًا، وتنمية المقدرة عمى التعبير  -ٖ
 .الشفوي والكتابي بأساليبو المختمفة

الوقوف عمى كثير من المعمومات والمفاىيم التي يتعرض ليا النص  -ٗ
 .المدروس شعرًا ونثراً 

اإلفادة من النص األدبي كمصدر إيجابي لتيذيب الذوق واألخالق  -٘
 .وتوجيو السموك وجية صالحة

 .تحبيب المتعمم باستثمار وقت فراغو باالتصال باألدب -ٙ

القدرة عمى حسن قراءة األدب شعرًا ونثرًا قراءة معبرة عن المعاني  -ٚ
 .المتضمنة فيو

تشجيع  ذوي المواىب األدبية عمى الخمق واإلبداع في الفنون األدبية  -ٛ
 .التي تتفتح ليا مواىبيم

إن أىداف تدريس المغة العربية واألدب العربي لممرحمة اإلعدادية أغفمت 
التراث اإلسالمي واألدب اإلسالمي بشكل واضح، وذلك بيدف تربية الطالب 
الفمسطيني باعتباره جزءًا من المجتمع  اإلسرائيمي، وليس  لو أي بعد إسالمي 

أصيل وليس ىذا فقط، بل عممت في مقرراتيا عمى تشويو المجتمع العربي الذي قد 
.  يحس أنو ينتمي إليو، استمرارًا لعممية التشويو التي بدأت في المرحمة االبتدائية

: ومن أمثمة ذلك

المجتمع العربي والمجتمع األوروبي  (1)
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تتم في المنياج عممية اختيار قطع أدبية تعمي من شأن المجتمعات الغربية،   
أغنياؤنا " فمثاًل طو حسين في موضوع . وتحط من شأن المجتمعات العربية

عندنا ال يفقيون الثروة،   : " يقارن بين أغنياء العرب وأغنياء أوروبا()"وأغنياؤىم
وما ينبغي أن توجد من صمة بينيم وبين مواطنييم، وكل حظيم منيا أن يأكموا 

وعندىم يفيمون الثروة ويحسنون االنتفاع بيا،   . كثيرًا ويتمتعوا بمذات مادية
". فينفعون وينتفعون

األمراض االجتماعية في المجتمع العربي  (2)

لمفقراء "ىذا ما تبرزه قصة . العرب منافقون، حتى إن أطباءىم منافقون
 التي كتبيا محمود تيمور، وممخصيا أن امرأة مات زوجيا وىي حامل،   ()"مجاناً 

وحين أوشكت عمى الوالدة تعسرت واقتربت من الموت، فذىب أبوىا إلى طبيب 
يعالج الفقراء مجانًا، فرفض الطبيب، فذىب األب يتسول ليجمع أجرة الطبيب،   

فاعتقمو شرطي بحجة التسول، وفي الصباح أخمى سبيمو فوجد الطبيب يخطب عن 
. ضرورة مساعدة الفقراء مجاناً 

بل إن األمراض االجتماعية متفشية إلى درجة أنيا وصمت القضاة، الذين 
يحكمون بسرعة ويظممون في أحكاميم، ألنيم ال يعتمدون عمى شيود، كما وصفيم  

. ()" متاعب القاضي في األرياف"توفيق الحكيم في 

وىكذا عممت إسرائيل عمى قطع الصمة المعنوية بين الفمسطينيين وبين العرب 
فكانت نقطة البداية ىي إىمال التراث العربي اإلسالمي في . حاضرًا وماضياً 

التدريس، وليس ىذا فقط، بل عمدت إلى تشويو صورة العرب والمسممين،   
لتحطيم ثقة الفمسطينيين بأمتيم العربية واإلسالمية، وذلك عن طريق إبراز مساوئ 

وبالمقابل أبرزت . ىذه األمة في ماضييا وحاضرىا، مع إغفال أمجادىا وقيميا
. الييود والشعوب الغربية، ليشعر الطالب العربي بالنقص، ويفقد والءه ألمتو
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 قطعة، مقسمة في 562فكتب المطالعة العربية لممرحمة اإللزامية تحتوي عمى 
خصت سبعة أبواب منيا لوصف الطبيعة وظواىرىا،   .  باباً 13كل كتاب عمى 

من مجموع القطع % 42 قطعة، أي حوالي 240وىذه األبواب السبعة تحتوى عمى 
وفي ىذه )في الخريف، في الشتاء، في الربيع، في الصيف : وىذه األبواب ىي

الفصول األربعة وصف لمجو، المطر، السحب، الشمس، العواصف، البحر قوس 
وفييما وصف لمبراكين، والشالالت،   )، وبابان عن الطيعة والحيوان (إلخ... قزح

والبحر والشمس والنار، واألرض والريح والطيور والقطط والكالب والذباب واألسد 
، وباب عن وصف بعض المشاىد في البالد العربية (إلخ... والنمر والثعبان 

. كبعمبك واألىرام والنيل

من % 13 قطعة، أي حوالي 75ويحتوي عمى " في بالدي"ومنيا باب 
التعريف بقيادة المنظمات الصييونية،   : ويتضمن أربعة مواضيع ىي. مجموع القطع

وبعض المدن والمناطق في إسرائيل، وباألقميات العربية فييا، وبإنجازات إسرائيل 
. في تمك المناطق

 قطعة، تتحدث عن عيوب 50الذي يحتوي عمى " في المجتمع"ومنيا باب 
. المجتمعات العربية بطريقة قصصية تحدثنا عنيا سابقاً 

وىكذا فإن قطع المطالعة لممرحمة اإللزامية ال تغرس معاني العزة واإلباء لدى 
وتيدف إلى إفقاد . الطمبة، بل تحجب عنيم رفض الظمم والتطمع إلى إحقاق الحق

الطالب ثقتو بأمتو العربية واإلسالمية، ليقبل باألمر الواقع، وعممت عمى الرفع من 
شأن الييود، وتيمل التراث العربي والحضارة اإلسالمية، بل تيمل الدين نفسو،   
حيث لم يستشيد في كتب المطالعة الثالثة بالقرآن الكريم إال في أربعة مواضع،   

. كما أنيا لم تستشيد إال بحديثين اثنين فقط
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كل ذلك يشير إلى أن من أىداف إسرائيل تذويب الشخصية الفمسطينية،   
م، يعتقد أن بإمكانو 1951وكان بن غريون حتى عام . ضمن المجتمع اإلسرائيمي

تيويد الشباب العربي الفمسطيني، فسمح بتعميم المغة العربية في المدارس العربية 
كمغة أجنبية فقط، وقرر تغيير األسماء العربية بأسماء عبرية، ولكن عندما اتضح 
لو استحالة تيويد الشباب الفمسطيني، قرر السماح لمعرب بتطبيق التعميم الرسمي 

. ()بالمغة العربية 

ومما يشير إلى اىتمام إسرائيل الكبير بكل نص وبكيفية انتقائو، ما جاء في 
في الوسط "م، لدراسة الكتب العربية 1949تقرير إحدى المجان التي شكمت عام 

، موضوعات تعميمية من شأنيا إثارة المشاعر (ُغيرت: أي)العربي استبدلت 
. ()" الوطنية بموضوعات عامة وسمفية

: ()أىداف تعميم األدب في المرحمة الثانوية (ج)

. معرفة األنواع األدبية المختمفة، مع بيان الفوارق األدبية بينيا- 1

. معرفة اإلنتاج الرفيع في األدب العالمي- 2

. تنمية المقدرة عمى كشف األسس المختمفة المرتبطة باإلبداع األدبي- 3

. معرفة التوجيات المتعددة في اإلبداع األدبي- 4

. معرفة بعض شروحات اآلخرين لمنص األدبي- 5

تنمية التفسير والتحميل الذاتي عند الطالب وتنمية القدرة عمى التقويم - 6
. والحكم عنده

تنمية الذوق الفني الجمالي الذي يعتمد أساسًا عمى كشف مواضع - 7
. االقتران بين الوسيمة الفنية والموظفة والفكرة المطروحة في النص

. تنمية القدرة عمى انتقاء النص داخل الفن األدبي الواحد- 8
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م، عن التعميم العربي في المرحمة الثانوية،   1975قدم طاقم تقريرًا سنة 
وجود اتجاه في دراسة األدب العربي يتجاىل الناحية القومية في اإلنتاج "تضمن 

ال :"ويقول التقرير" األدبي الحديث، والتقميل من القيمة التربوية كموضوع دراسي
نرى في الكتب الدراسية لؤلدب العربي قصائد قومية، كما ال يدرس أي إنتاج أدبي 

. ()" لمشعراء والكتاب الفمسطينيين

وجرت محاوالت لتغيير البرامج، حيث أدخمت أسماء أدباء وشعراء فمسطينيين 
وغيرىم، ولكن مرة أخرى " محمود درويش وأبو سممى وغسان كنفاني"من أمثال 

نتاجيا، بينما كانت كتب التدريس في المطبعة . حذفت ىذه األسماء وا 

فالناظر إلى مقررات األدب لممرحمة الثانوية، يالحظ خموىا من القصائد 
وفي الوقت نفسو، نجد تأكيدًا . الفمسطينية واألدب القومي واإلسالمي بشكل عام

ضمن مادة العبري في المدارس العربية عمى اإلنتاج األدبي المتعمق بالديانة 
. الييودية والمواضيع الصييونية

فخريج المرحمة الثانوية يتحتم عميو أن يعرف عن شاعر صييوني مثل حاييم 
. نحمان بيالك أكثر مما يعرفو عن شاعر عربي مثل أبي الطيب المتنبي

م، أصدر مركز المناىج التعميمية كراسًا يتضمن الخطوط 1981وفي سنة 
العربية لتدريس األدب العربي في المرحمة الثانوية، لكن ىذا الكراس يتصف بما 

: ()يمي

 . غالبية نماذج األدب المحمي غير مطموبة لالمتحان النيائي -ٔ

ىناك تجاىل ألسماء بارزة في األدب المحمي مثل سالم جبران  -ٕ
 .وتوفيق زياد
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لم يتسع المنيج لقصاصين مبدعين أمثال عمي طو وسممان ناطور،    -ٖ
 .وحنا إبراىيم

 .لم يحو أي نماذج روائية أو مسرحية أو مقالية لكتّاب فمسطينيين -ٗ

عبدالرحمن :  ىناك تجاىل تام لؤلدب الفمسطيني قبل النكبة مثل -٘
براىيم طوقان  .محمود وا 

 .خمو المنيج من القصائد القومية والدينية -ٙ

 صفحة، من أصل 71فركز كتاب األدب باختصار عمى العربي الجاىمي في 
 صفحة، وتنصب كميا عمى وصف حياة البدو، ورثاء قتمى الفتن، والتفاخر 150

كما وضع الحياة األدبية في العصر . بالعصبية القبمية وصوالت الحروب العشائرية
فيي . اإلسالمي في المستوى نفسو الذي وضع فيو األحداث التاريخية لتمك الفترة

. تعبير عن الحياة المميئة بالخصومات والفتن والمجون والترف

وىكذا، فإن معظم النصوص التي تقدم لمطالب الفمسطيني عن األمة العربية،   
تصور األمة العربية بأنيا متخمفة في ماضييا وحاضرىا، وأنيا أمة تتسم 

باالختالف والعنف في طبيعتيا وتكوينيا، وكل ذلك لتحطيم ثقة الطالب الفمسطيني 
. بأمتو وبامتداده القديم المعاصر

وفي مقابل ىذه الصور الباىتة عن األمة العربية والحضارة اإلسالمية، تقدم 
. الكتب المدرسية صورة جميمة واضحة عن إسرائيل والييود والمجتمعات الغربية

إن الجية التي تحدد مثل ىذه المناىج التعميمية لممدارس العربية، ىي دائرة 
كما أن الذين . التعميم المكونة في معظميا من موظفين ييود ال يعرفون الميدان

يعممون في الميدان ال يعرفونيم، وال يوجد أي تمثيل لممربين الفمسطينيين في ىذه 
. ()الدائرة 
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باإلضافة إلى محتويات المناىج التعميمية التي تنعكس عمى مدى تحقيق 
األىداف المرجوة من تعميم المغة العربية، فإن ىناك عوامل أخرى إضافية ال يجوز 
تجاىميا، تمك العوامل ال تؤثر عمى أىداف المغة العربية فقط بل تؤثر عمى العممية 

: ()من ىذه العوامل . التعميمية برمتيا

التمييز بين نظامين مختمفين في فمسطين، أحدىما ييودي واآلخر  -ٔ
عربي فالمدارس الييودية تداوم دوامًا من الساعة الثامنة صباحًا 
حتى الساعة الثانية عشرة ظيرًا لممرحمة االبتدائية، وحتى الساعة 
.  الواحدة لممرحمة اإلعدادية، وحتى الساعة الثانية لممرحمة  الثانوية 

األول من الساعة الثامنة : أما المدارس العربية،  فتداوم دوامين
صباحًا حتى الثانية عشرة ظيرًا، والثاني من الساعة الواحدة 

. والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظير

.  تداوم المدارس الييودية ستة أيام في األسبوع، وتعطل يوم السبت -ٕ
أما المدارس العربية، فتداوم خمسة أيام في األسبوع، وتعطل يوم 

 .الجمعة واألحد، أو الجمعة والسبت

جميع المدارس الييودية تداوم قبل بداية السنة العبرية بأسبوع،    -ٖ
أما المدارس العربية فتتأخر . وينتيي الدوام فييا مع بداية شير تموز

 .قمياًل في بداية العام الدراسي، لكنيا تعطل مع بداية تموز

يعطل الييود في األعياد الرسمية والدينية لمدولة، بينما يعطل العرب  -ٗ
 .العطل الييودية مضافًا إلييا اإلسالمية والمسيحية

عدم وجود نظام معين لالمتحانات في المدارس االبتدائية، أما تقويم  -٘
الطالب، فيتم حسب مالحظات األستاذ المباشرة، أو حسب 

وتكون الدرجات . االختبارات التي يجرييا األستاذ بطريقتو الخاصة
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م، كان الطالب 1956وحتى سنة  . (63)ودرجة النجاح  (10)من 
في مادتين أو أكثر، وبعد ذلك  (6)يرسب إذا حصل عمى أقل من 

ألغي نظام الرسوب، وأصبحت ترقية الطالب تتم تمقائيًا في الصفين 
األول والسابع، بغض النظر عن تحصيميم، ولمسمطات الحق في 

، ويمكن أن تزاد 6-2من الطالب في أي صف من % 10ترسيب 
 .ىذه النسبة موافقة مدير المنطقة التعميمية

ىنالك اختالفات بين المدارس الييودية والمدارس العربية من نواحي  -ٙ
عدد المعممين، والوسائل التعميمية، والوسائل الترفييية، واألثاث،   
واألجيزة، والمكتبة، وغير ذلك من أمور، ومرافق معينة لمعممية 

 .التعميمية

نستنتج أن أىداف تعميم المغة العربية المعمنة كان وراءىا . من كل ما سبق
: أىداف أخرى غير معمنة وىي

. العمل عمى دمج الطالب الفمسطيني وتذويبو في المجتمع اإلسرائيمي -ٔ

 .ترسيخ القيم واألخالقيات التي يتبناىا المجتمع اإلسرائيمي -ٕ

 .تشويو المجتمعات العربية ونزع ثقة الطالب الفمسطيني بالمجتمع العربي -ٖ

 .سمخ الفمسطيني عن ىويتو العربية واإلسالمية -ٗ

 .زعزعة انتماء الفمسطيني ألمتو العربية واإلسالمية في الماضي والحاضر -٘

 .تشويو الثقافة العربية والقيم اإلسالمية -ٙ

 .إبراز العادات والتقاليد المرتبطة بالمجتمعات الغربية -ٚ

. كتب المغة العربية والممارسات اإلسرائيمية:  انياً 
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م، تم تقسيم نظام التعميم في 1948-1922خالل فترة االنتداب البريطاني 
: ()فمسطين إلى 

. نظام تعميمي خاص بالفمسطينيين -ٔ

 .نظام تعميمي خاص بالييود -ٕ

 .نظام تعميمي خاص بالمدارس المختمطة -ٖ

م، في المدارس 1946-1945أما الحصص األسبوعية لمغة العربية سنة 
: العربية االبتدائية، فكانت عمى النحو التالي

 1سنة

14 

 2سنة 

11 

 3سنة 

12 

 4سنة 

8 

 5سنة 

8 

 6سنة 

8 

 7سنة 

8 

: وأما في المرحمة الثانوية فكانت

 

 1سنة 

7 

 2سنة 

5 

 3سنة 

5 

 4سنة 

5 

م، طبق عمى الضفة الغربية النظام 1950ولكن بعد توحيد الضفتين سنة 
: التعميمي األردني، فكان توزيع الدروس في المرحمة االبتدائية عمى النحو التالي

 1سنة

15 

 2سنة 

13 

  3سنة 

12 

 4سنة 

11 

 5سنة 

8 

 6سنة 

8 



  

 285 

م، حيث إن حصص المغة العربية 1957وبقي ىذا التوزيعات لغاية سنة 
، وفي الصف الثاني %50بالنسبة إلى بقية الحصص تشكل في الصف األول 

، وفي %34.34، وفي الصف الرابع %40، وفي الصف الثالث 43.33%
، عمى النحو الذي %22.85، وفي الصف السادس %22.85الصف الخامس 

. ()( 1)يتضح من خالل الجدول رقم 

( 1)جدول رقم 
السادس الخامس الرابع ال الث ال اني األول المبحث 
 3 5 6 5 4 2الدين 

 8*  11 12 13 15المغة العربية 
 5 8- - - - المغة اإلنجميزية 

 3 5 5 5 6 6الرياضيات 
 5 3 3 3 2 2الطبيعيات 

 2 4 4 4 2 2االجتماعيات 
 1 2 2 2 2 2الرسم 

 35 1 1 1 1 1الرياضة والنشيد 
% 22.85 35 32 30 30 30المجموع 

 % 22.85% 34.37% 40% 43.33% 50نسبة المغة العربية المئوية 

 حصص 7م، 1966أما المرحمة اإلعدادية، فكان الطالب يدرس حتى سنة 
لغة عربية في كل صف، ويشكل ىذا العدد من المجموع الكمي لمحصص ما 

لمثالث % 18.91لمثاني اإلعدادي و% 20لؤلول اإلعدادي و% 20: نسبتو
. ()( 2)اإلعدادي، كما في الجدول رقم 

( 2)جدول رقم 
ال الث اإلعدادي ال اني اإلعدادي األول اإلعدادي المبحث 

 3التربية الدينية 
7 
6 

3 
7 
6 

3 
7 
6 

المغة العربية 
المغة اإلنجميزية 
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 5الرياضيات 
3 
4 
3 
2 
2 
35 
20 %

5 
3 
4 
3 
2 
2 
35 
20 %

5 
4 
4 
3 
2 
2 
37 
18.91 %

االجتماعيات 
العموم 

النشاطات المينية 
النشاط الفني 
التربية البدنية 

المجموع 
النسبة المئوية لمغة العربية 

وفي الستينيات، كان نصيب المغة العربية في المرحمة الثانوية عمى النحو 
 5 لمثالث الثانوي األدبي، و5 لمثاني الثانوي و8 لؤلول الثانوية و7: التالي

وتشكل ىذه الحصص من مجموع . لمثاني الثانوي والثالث الثانوي العمميين
لمثاني % 22.22لؤلول الثانوي، % 19044: الدروس األسبوعية ما نسبتو

لمثاني الثانوي والثالث الثانوي % 13.88الثانوي والثالث الثانوي األدبيين، 
. ()( 3)كما يتضح في الجدول رقم . العمميين

 

 

 

( 3)جدول رقم 
ال الث العممي ال الث األدبي ال اني العممي ال اني األدبي األول ال انوي المبحث 

 3 3 3 33 3التربية الدينية 
 5 5 8 8 7المغة العربية 

 5 8 5 8 7المغة اإلنجميزية 
-  2-  2 2التاريخ 

- - - -  1التربية الوطنية 
 7 2 7 2 4الرياضيات 
-  2-  2 2الجغرفيا 



  

 287 

 4-  4-  3الفيزياء 
 3-  3-  2الكيمياء 
 3-  3-  2األحياء 

التربية البدنية 
والعسكرية 

2 2 2 2 2 

 1 1 1 1 1المكتبة 
-  2-  2- العموم العامة 
 2-  2- - الوطن العربي 
 1 1 1 1- تربية شخصية 

 36 36 36 36 36المجموع 
النسبة المئوية لمغة 

العربية 
19.44 %22.22 %13.88 %22.22 %13.88 %

ومنذ الستينات وحتى التسعينات، حصمت تطورات عمى مناىج المغة العربية 
التي تتضمن تغييرات في توزيع الحصص، وفي محتويات المناىج، وفي طرق 

وكانت ىذه التغييرات تنعكس تمقائيًا عمى تدريس المغة العربي في . ()التدريس  
. الضفة الغربية، إذ بقي النظام التعميمي فييا تابعًا لمنظام األردني

لكن المقررات والكتب الدراسية لم تكن لتسمم من المقص اإلسرائيمي،   
فانعكس ذلك سمبًا عمى إمكانية تحقيق األىداف العامة والخاصة لتدريس المغة 

العربية، مع عدم القدرة عمى تطبيق المنياج كما خططت لو وزارة التربية والتعميم 
فالرقابة اإلسرائيمية، وممارساتيا التعسفية بشأن كتب المغة العربية . األردنية

: تضمنت ما يمي

. حذف كل ما يتعمق بذكر فمسطين والدعوة لمصمود (1)

عمدت السمطات إلى حذف كممة فمسطين، وكل عبارة تتضمن الدعوة 
لمصمود، بيدف تجريد اإلنسان الفمسطيني من مشاعر الوطنية، وقيم المقاومة 

.  وكذلك بيدف التسميم لؤلمر الواقع، وكأنو ليس ىناك احتالل. واالنتماء لؤلرض
. ()ومن أمثمة ما قامت بو بيذا الخصوص 
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عن حياة أسمى " النصوص المختارة لمصف الثاني اإلعدادي"ورد في كتاب 
ىي سيدة من فمسطين، وطنيا األصمي مدينة عكا قبل النكبة           "طوبى 
وسالم عمى عبدالرحيم بمثواه في ثرى فمسطين "وفي التحميل عبارة . ()"  األخيرة

. فحذفت القصيدة، وحذف التحميل" قرب حطين

وفي الكتاب نفسو، وردت قصيدة لمشاعر الفمسطيني عبدالرحيم محمود بعنوان 
وسالم عمى عبدالرحيم بمثواه في ثرى فمسطين "، وفي التحميل عبارة ()" الشييد"

. فحذفت القصيدة، وحذف التحميل" قرب حطين

 لممدارس الصناعية الثانوية قصيدة ()"مذكرة في المغة العربية"وفي كتاب 
، يصور فييا الشاعر صمود األىالي وارتباطيم "ىنا باقون"لتوفيق زيادة بعنوان 

بأرض اآلباء واألجداد عمى الرغم من كل أنواع االضطياد؛ فأقدمت السمطات عمى 
. حذف القصيدة كاممة، وحذف المناقشة التالية ليا

حذف كل عبارة أو نص يدعو إلى التحرر من الغزاة  (2)

في عدد كبير من الكتب، تم حذف تعابير عديدة، أو استبدال تعابير أخرى 
. بيا، بعيدة كل البعد عن التعابير األصمية

:  حصمت التغيرات التالية()"القواعد الوافية"ففي كتاب 

أخذ األطفال األبرياء يصفقون "إلى " انطمق الجند الشجعان ليحاربوا األعداء"
". لفرسان في الممعب

استطاع المرشدون "إلى " استطاع الطيارون أن يرشدوا إلى المعتدين الفارين"
". الزراعيون رفع مستوى المزارعين

بادر بإلقاء التحية عمى "إلى " إننا نصر عمى عودة الفمسطينيين إلى ديارىم"
". الطالب في مدرستك
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: ()وكذلك تم تغيير العبارات 

". سرنا في الحديثة فإذا عصفور"إلى " انطمقنا نحو الحدود فإذا حرسنا الوطني"

". يمين اهلل لنفرحن بقدومكم"إلى " يمين اهلل لنفرحن بنصر اهلل"

". ألحذرن الكذوب"إلى " ألعاقبن الخائن"

" كل صديق وصديقو"إلى " كل جندي وسالحو"

: ()وكذلك عبارات 

" كان بيتنا المرتب"إلى " كان جيشنا المنتصر"

" عممنا ىو عنوان فخرنا"إلى " جيشنا ىو عنوان فخرنا"

" أولئك الميندسون ىم المبرزون"إلى " أولئك الشيداء ىم المخمدون"

:  الذي يقول فيو()وكذلك تم حذف بيت ابن الرومي

ولي وطن آليت أال أبيعو  وأال أرى غيري لو الدىر مالكا 

. حذف كل نص يمجد الشيداء أو تغييره (3)

إن العبارات والنصوص التي تمجد الشيادة والشيداء تعني بالنسبة إلى  
لذلك، تم . االحتالل الدعوة إلى مقاومتو، وفييا الحض والتحريض عمى القتال

. حذف تمك العبارة والنصوص أو تغييرىا

، تم حذف قصيدة الشييد عبدالرحيم محمود ()ففي كتاب النصوص المختارة 
: التي مطمعيا

سأحمل روحي عمى راحتي  وألقي بيا في مياوي الردى 
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، نجد بيتين من الشعر لمشاعر إبراىيم طوقان ()وفي كتاب القواعد الوافية 
: يبجل بيما الشيادة والشيداء ىما

ال تسل أين جسمو 
لم يبال األذى 

 

واسمو في فم الزمن 
ولم يثنو طارئ األلم 

 

. وقد تم حذف البيتين

. حذف العبارات والنصوص المثيرة لمحنين إلى الوطن (4)

 منيا ()"شكوى المنفى"ففي قصيدة لمشاعر المصري ولي الدين يكن بعنوان 
: ىذه األبيات

حيا ربوعك قطر 
مالي إليك سبيل 

عز األعادي انكساري 
نني سوف أمضي  وا 

لكن بعدي رجاال 
 

يا مصر اهلل مصر 
ىذا خالء وبحر 
واالنكسار يغر 
ىنا ومالي ذكر 

والفجر يتموه فجر 
 

فالقصيدة لشاعر مصري، ويحن فييا إلى بالده، ومع ىذا حذفت القصيدة ألن 
. فييا شوقًا إلى األوطان

واألمثمة كثيرة جدًا عمى ممارسات االحتالل بحق مناىج المغة العربية وآدابيا  
: وىي ممارسات نابعة من سياستو القائمة عمى حذف ما يمي. ()

. ما ال يتناسب مع سياستو التوسعية المستمرة -ٔ
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 .ما يمكن أن ينمي االتجاه الوطني والقومي لدى الفمسطينيين -ٕ

 .كل ما يعزز قيم التضحية واالستشياد -ٖ

 .النصوص التي تدعو إلى المقاومة واالرتباط باألرض -ٗ

 .العبارات التي توقظ االنتماء العربي واإلسالمي -٘

 .القطع التي تعزز والء الفمسطيني ألمتو العربية واإلسالمية -ٙ

كل ما يصور الواقع الفمسطيني األليم، ويغرس قيمًا مناىضة لالحتالل  -ٚ
 .بكل أنواعو

إن األمثمة التي تناولناىا، وغيرىا أمثمة أخرى كثيرة، تعطي صورة عن النيج 
ىذا النيج الذي ييدف إلى تقديم ثقافة مشوىة . التربوي الذي ترمي إليو السمطات

ىزيمة لمطالب الفمسطيني، وييدف إلى خمق أجيال بدون ىوية فمسطينية، وبدون 
سالمي غير أن ذلك كمو، لم يكتب لو النجاح،   . انتماء عربي، وبدون حضاري وا 

فكان دور . ألن ىنالك عوامل أخرى كثيرة، عممت عمى رد ىذه اليجمة الشرسة
المعمم، ودور األسرة، ودور المجتمع، ودور الجمعيات، ودور المساجد، ودور 

األندية، ودور المؤسسات الثقافية األخرى، كميا قامت بدور مضاد ليذا اليجوم من 
فمم يتحقق ىدفو الحقيقي كميًا، ولن يتحقق . قبل االحتالل عمى المناىج التعميمية

. بعون اهلل

ىذا فيما يتعمق بالقيم واالتجاىات التي تيدف مناىج المغة العربية إلى 
مالء وتعبير، فإن . تعزيزىا أما بشأن الميارات المغوية من قراءة وفيم واستماع وا 

طمبتنا في المدارس يعانون كثيرًا من إمكانية التعبير شفويًا أو كتابيًا بمغة سميمة،   
كما أنيم يعانون من القدرة عمى فيم ما يقرأون وقد أجرت مؤسسة تامر لمتعميم 

م، بحثًا ميدانيًا عمى طمبة الصفين الرابع والسادس في 1991 سنة ()المجتمعي
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وسط الضفة الغربية لقياس مستوى التحصيمي المغوي عند الطمبة، فكانت النتائج 
: عمى النحو التالي

عشر العينة في كال الصفين ال يحسنون قراءة النص : القراءة الصامتة -ٔ
من الطمبة ال يحسنون % 49كما أن . واستخالص المعمومات منو

التعميل، مما يشير إلى تعويد الطمبة عمى الكسل الذىني بسبب 
. استعمال أسموب التمقين

يتضح من إجابات الطمبة أن طمبة الصف السادس : التدريب المغوي -ٕ
، بنسبة تتراوح "ال ولم ولن مع الفعل المضارع"يخطئون في استعمال 

، بينما طمبة الصف الرابع يقعون في أخطاء %54.3%-44.5بين 
%- 28.9عند استعمال التراكيب نفسيا، بنسبة مئوية أقل، وتتراوح بين 

29.1.% 

وقد دلت النتائج عمى ضعف ممموس في ميارات : قراءة االستماع -ٖ
في % 48.4%-13.6التحميل والحكم والتعميل، بنسبة تتراوح بين 

-27.1الصف الرابع، وبنسبة أعمى في الصف السادس، تتراوح بين 
59.6.% 

 قضية،   13دلت النتائج عمى أن ثماني قضايا إمالئية من : اإلمالء -ٗ
%-51.5يخطئ طمبة الصف الرابع في كتابتيا بنسبة تتراوح بين 

، وكذلك طمبة الصف السادس في ثماني قضايا إمالئية من 77.5%
 %.85.2-49.6 قضية، بنسبة تتراوح بين 12

فقط من الصف الرابع كتابة خمس % 2.3استطاع : التعبير الكتابي -٘
من الصف السادس كتابة % 22.8جمل حول موضوع، بينما استطاع 
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خمس جمل حول الموضوع، وىناك نسب أخرى تشير إلى ضعف عام 
 .في ممارسة الميارات المغوية  المختمفة

 عمى طمبة ()محمود الشخشير من جامعة النجاح دراسة ميدانية. وأجرى د
الصف الثالث الثانوي األدبي حول قواعد المغة العربية، أظيرت نتائجيا أن 

يخطئون في التراكيب،   % 58من العينة يقعون في أخطاء صرفية، و% 68.8
يخطئون في تمييز المعربات بالعالمات الفرعية، وىي نتائج تؤكد وجود % 49.8و

. ضعف لدى المتعممين في المغة العربية

وقد يييأ لبعض الناس أن الوقوع في مثل تمك األخطاء ليس أمرًا ذا بال،   
طالما أن التالميذ بإمكانيم أن يفيموا ما يستمعون إليو، وبإمكانيم القراءة والكتابة 

بما يحقق أغراضيم، وبإمكانيم استيعاب بعض النصوص األدبية حين يقرأون 
. لمتسمية أو لتعبئة أوقات فراغيم

إن ىنالك منطمقات عديدة تجعمنا نيتم بالمغة العربية، وبضرورة : لكننا نقول
: ()تعميميا في التعميم العام ومنيا 

من الناحية  الدينية، فإن أبناءنا يدركون أنيا لغة القرآن الكريم، وىي أقوى  -ٔ
رباط مقدس بين أبناء العالم اإلسالمي، ومن المعروف أن كل أمة تعمل 
عمى تنشئة أجياليا عمى شخصية معينة، وبالنسبة إلى أمتنا فإن ارتباط 
. المغة بيذا الدين ىو المرتكز األساسي في الحفاظ عمى ىذه الشخصية

إن العربي يحس باألمومة تجاه لغتو،  فيي لغتو القومية التي  تفتح ذىنو  -ٕ
عمييا، وىي المغة التي يستطيع بوساطتيا أن يتصل بأبناء األمة العربية 

فيي لغة التاريخ المشترك،   . المشتتة سياسيًا وجغرافيًا واقتصاديًا وعالمياً 
 .والحضارة المشتركة، والتراث الثقافي المشترك ألبناء األمة العربية
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ومن الناحية االجتماعية، فإن المغة ىي العامل األساسي عمى مواجية  -ٖ
متطمبات الحياة، وعمى التفاىم واالتصال باآلخرين، وعمى التعبير عن كل 

 .معاني الود واإلخاء والعطف نحو اآلخرين

ومن الناحية التربوية، فإن ابن المغة العربي يستطيع أن يبدع وينتج بمغتو  -ٗ
أضعاف ما يستطيع بمغة أخرى، وتبقى المغات الثانية قاصرة عن تحقيق 

 .كل التطمعات التي يصبو إلييا الفرد

وىي . وىي باإلضافة إلى ذلك كمو، وسيمة الفرد في التفكير والحمم والتعبير -٘
وسيمة لمنظر في حاضره، واالنتفاع من ماضيو، والنقل لمستقبمو ومستقبل 

 .األجيال القادمة، في حمقة متصمة ال تنقطع

لذلك كمو، ال بد من االىتمام بالمغة العربية، فيي من أىم عوامل الوحدة التي 
تربط العرب بعضيم ببعض، وتقوي شعورىم بيا، لكن ىذا االىتمام تعترضو 

: باستمرار عوائق عديدة عند التطبيق في الواقع منيا

إن كثرة الطمبة في الصف الواحد تقمل من إمكانية تأكد المعمم من  -ٔ
. اكتساب جميع  طالب الصف لمميارات المغوية المتعددة

يعاني ابن المغة من مشكمة االزدواجية المغوية من مراحل دراستو  -ٕ
األولى ؛ فالتمميذ يعيش العامية في البيت، وفي الحارة، وفي الشارع،   

وفي المواد الدراسية األخرى في المدرسة، وحين يدرس مباحث 
 .أخرى غير عربية

إن مشكمة وجود المعمم الناجح، من األمور األساسية المعينة عمى  -ٖ
ولذلك،   . تحقيق األىداف التي يخطط ليا في مناىج المغة العربية

ىناك آراء تربوية كثيرة بشأن ضرورة توافر المعممين المؤىمين 
والمدربين تدريبًا جيدًا عمى تدريس الميارات المغوية بشكل عام،   
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مع إن الواقع يقول بأن معظم مدرسي . والمغة العربية بشكل خاص
المغة العربية من خريجي المعاىد وكميات المجتمع، الذين أصاًل لم 

يكونوا متفوقين في دراستيم الثانوية، وعممية دراستيم سنتين في 
معيد أو كمية متوسطة، ال تعني بالضرورة أنيم صاروا أكفاء لتعميم 

 .()المغة العربية 

إن مناىج المغة العربية في فمسطين لم تربط باألساليب الحديثة في  -ٗ
ومعرف أن الفمسطينيين . التدريس، كاإلذاعة والتمفاز ومعامل المغات

م، لم تكن لدييم مثل ىذه الوسائل، لكن ىذا ال 1994لغاية سنة 
 .يمنع من اإلشارة إلى أىميتيا لحين إمكانية استخداميا

إن قضية الكتاب المقرر من العوامل األساسية التي ال غنى عنيا  -٘
كسابيم الميارات  لتحقيق القيم واالتجاىات اإليجابية لدى الطمبة، وا 

المغوية الالزمة، وعممية تطوير الكتب المدرسية، يجب أن تبقى 
متواصمة بين الفينة واألخرى، من خالل االتصال بالمربين الذين في 
الميدان وليس من خالل اإلداريين الذي ال يدرون ما الذي يجري في 

 .الميدان

إن لكل مجتمع خصوصيات معينة، ويجب أن يقوم الكتاب المقرر  -ٙ
بتمبية ىذه الخصوصيات، وبالرغم من تقديرنا لمكتب األردنية 
ولمكتب المصرية، فإنو لم يتم حتى اآلن إعداد كتب خاصة 

بالمجتمع الفمسطيني، بحيث تحقق تمك المقررات تطمعات اإلنسان 
الفمسطيني، وتشعر الطالب وىو يقرأ الموضوعات والقضايا التي 

 .()تثار أنيا قضاياه وىمومو 
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وال ننسى أخيرًا ممارسات سمطات االحتالل المباشرة في المناىج  -ٚ
باإلضافة إلى . والكتب التي تؤثر سمبًا عمى عممية تحقيق األىداف

الممارسات األخرى من إغالق لممدارس، وعمميات مداىمة مستمرة 
لممؤسسات  التعميمية، واعتقاالت، وغيرىا من أمور تنتج عن 

المضايقات اإلسرائيمية كاإلضرابات واالعتصامات، مما يؤثر في 
 .العممية التعميمية برمتيا

المغة العربية في التعميم العالي : القسم ال اني

حاول الفمسطينيون إنشاء أول جامعة خاصة بيم أثناء االنتداب البريطاني،   
لكن معارضة حكومة االنتداب، باإلضافة إلى الضغوط الصييونية، حالتا دون 

ن النكبات المتوالية التي لحقت بالشعب الفمسطيني أخرت . ()تحقيق ذلك   وا 
لكن ذلك م يحل دون التحاقيم بالكميات . عممية إنشاء جامعات خاصة بيم

. والجامعات العربية واألجنبية

إن االىتمام المتزايد بالتعميم العالي، وما كان يترتب عمى ذلك من نفقات باىظة 
بالنسبة إلى الطالب الفمسطيني، باإلضافة إلى المعاناة التي يتكبدىا الطالب في 
الدول العربية واألجنبية، كل ذلك أدى إلى التفكير الجدي بضرورة إنشاء كميات 

. وجامعات فمسطينية

م، أقيمت كمية الشريعة في مدينة الخميل،  وفي العام التالي 1971ففي سنة 
م، أنشئت جامعة بيت 1973وفي سنة . مباشرة،  حولت كمية بير زيت إلى جامعة

م، تم تطوير كمية النجاح  في نابمس إلى جامعة، وفي العام 1977لحم، وفي عام 
م،   1978، وفي عام "أبو ديس"نفسو، أنشئت كمية العموم والتكنولوجيا في 

تأسست كل من الجامعة اإلسالمية في غزة، وكمية الدعوة وأصول الدين في 
القدس، وكمية التمريض في البيرة، ومعيد البوليتكنك في الخميل، وفي عام 
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م،   1982م، تم تطوير كمية الشريعة في الخميل إلى جامعة، وفي عام 1979
طورت مؤسسة دار الطفل العربي في القدس، المعيد التابع ليا إلى كمية لآلداب،   

. ()وصار يمنح درجة البكالوريوس في المغة العربية وفي المغة اإلنجميزية 

وصارت ىذه الجامعات والكميات مؤسسات وطنية، يشرف عمييا مجالس أمناء 
. من أبناء الشعب الفمسطيني، وينسق بينيا مجمس التعميم العالي

بير زيت،   : وىكذا فإنو توجد في الضفة الغربية وقطاع غزة ست جامعات ىي
وبيت لحم، والنجاح، والقدس، والخميل، واإلسالمية في غزة، باإلضافة إلى ما يزيد 

. ()عمى عشرين كمية مجتمع متوسطة 
برامج المغة العربي في الجامعات الفمسطينية : أووً 

تسير األنظمة التعميمية في الجامعات الفمسطينية حسب نظام الساعات المعتمدة 
المعروف في أمريكا، فيطرح المساق بعدد معين من الساعات في الفصل الدراسي 
الواحد، ويكون عمى الطالب أن يدرس ضمن خطتو الدراسية متطمبات جامعة،   
ومتطمبات كمية، ومتطمبات دائرة أو تخصص، باإلضافة إلى بعض المتطمبات 

االختيارية، حتى يستطيع إتمام متطمبات التخرج والحصول عمى درجة 
. البكالوريوس

، الذي يبين لنا عدد الساعات المعتمدة التي،   (1)لنمق نظرة إلى الجدول رقم 
تطمبيا دائرة المغة العربية من كل جامعة، والنسبة المئوية ليذا العدد من الساعات 

. إلى مجموع الساعات الكمي إلتمام متطمبات التخرج

( 1)جدول رقم 

الساعات المطموبة في برنامج المغة العربية وآدابيا 

متطمبات  الجامعة
 الجامعة

متطمبات 
 الكمية

متطمبات 
 الدائرة

متطمبات 
 حرة

متطمبات 
 أخرى

النسبة المئوية  المجموع
 لمغة العربية
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 %57.61 151 - - 87 18 46 اإلسالمية

 %42.62 122 18 15 52 12 25 بيت لحم

 %52.50 120 -لمتأىيل 7 63 21 29 بير زيت

 %62.79 129 - 6 81 24 18 الخميل

 %37.22 137 58 - 51 18 10 القدس

 %59.09 132 -لمتأىيل 6 87 20 18النجاح 

: يشير إلى ما يمي (1)إن الجدول رقم 
إن طالب المغة العربية في ىذه الجامعات ال يدرسون عددًا متساويًا من  -ٔ

متطمبات الجامعة، وليس ىذا فقط، بل إن ىذا االختالف كبير إلى درجة 
 في اإلسالمية، لكنيا 46 ساعات في القدس إلى 10أنو يتراوح بين 

، 18، 29، 25متقاربة في بيت لحم وبير زيت والخميل والنجاح؛ إذ ىي 
. عمى الترتيب، وىذا يعكس سياسة الجامعة بالنسبة إلى الثقافة

 في 12يظير التباين أيضًا في متطمبات كمية اآلداب، إذ إنيا تتراوح بين  -ٕ
 في النجاح، لكنيا متقاربة في اإلسالمية وبير زيت والخميل 30بيت لحم و

 . عمى الترتيب18، 24، 21، 18والقدس؛ إذ ىي 

وبشأن متطمبات الدائرة، فيبدو أن ىناك تقاربًا في ثالث دوائر، حيث تزيد  -ٖ
،  87، وفي النجاح 81،  وفي الخميل 87اإلسالمية :  ساعة في70عن 

،   63، وبير زيت 52بيت لحم : لكن ىذه الساعات متفاوتة في كل من
 .51والقدس 

تتفق أربع جامعات عمى ضرورة أن يترك لمطالب مجال لالختيار الحر  -ٗ
، بينما ال تتيح 6، النجاح 6، الخميل 7، بير زيت 15بيت لحم : وىي

 .اإلسالمية والقدس مثل ىذا االختيار

تعد معظم الجامعات التأىيل التربوي متطمبًا إضافيًا ليس من متطمبات  -٘
، تعد ىذه الساعات من ضمن 58، والقدس 18التخرج، بينما بيت لحم 

متطمبات التخرج، لذا يمكن أن يتخرج الطالب في الجامعات األربع 
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األخرى، دون أن يكون قد أتم متطمبات التأىيل التربوي، بينما ال يمكن ذلك 
 .في بيت لحم والقدس

تختمف الجامعات في مجموع الساعات المطموبة لمتخرج، فيي ضمن الحد  -ٙ
، ومتوسطة في الخميل 120، وبير زيت 122األدنى في كل من بيت لحم 

 .151، بينما ىي كثيرة في اإلسالمية 132 والنجاح 137 والقدس 129

 ىي أعمى 87قد يبدو ألول وىمة أن متطمبات الدائرة في اإلسالمية  -ٚ
المتطمبات، ولكن إذا حسبنا ىذه المتطمبات بالنسبة المئوية إلى مجموع ما 

في السمم % 62.79تطمبو الجامعة؛ فإن األمر يختمف، إذ تصبح الخميل 
 في السمم 57.61في السمم الثاني، واإلسالمية % 59.09األول، والنجاح 

في % 42.62في السمم الرابع، وبيت لحم % 50.50الثالث، وبير زيت 
 . في السمم السادس%37.22السمم الخامس، والقدس 
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( 2)جدول رقم 
المتطمبات المغوية في الجامعات الفمسطينية 

عمم المغة  
 وفقه المغة

األصوات 
 والقراءات

التراكيب  النحو الصرف
 والدولة

نسبة المغوية إلى 
 متطمبات الدائرة

 %34.48 3 18 3 3 3 اإلسالمية

 %23.07 - 6 3الصرف  - 3عمم المغة  بيت لحم

 3فقو المغة  بيرزيت
 3عمم المغة 

مقدمة إلى عمم 
 3المغة 

المعاجم  9النحو  -
 3العربية 

33.33% 

 3عمم المغة  الخميل
 3فقو المغة 

عمم األصوات 
 خ3

النحو 
 9والصرف 

 - 18.51% 

مبادئ في  - - القدس
النحو و 
 3الصرف 

 - 5.88% 

 %23.07 - 9النحو  3الصرف  3الصوتيات  3فقو المغة  النجاح

: إن تحميمنا لمجدول يجعمنا نسجل المالحظات التالية
 تركزان عمى المساقات المغوية أكثر من بقية ()إن اإلسالمية وبير زيت  -ٔ

.  الجامعات، إذ قارنا نسبة ىذه المساقات إلى مجموع متطمبات الدائرة 
في بير زيت، وتتشابو كل % 33.33في اإلسالمية،  و% 34.48فيي 

في ىذا % 07..2والنجاح % 22.22والخميل % 23.07من بيت لحم 
االىتمام، وتنفرد القدس في عدم تركيزىا عمى القضايا المغوية، حيث تدرس 

. مساقًا واحد فقط
جميع الجامعات الفمسطينية تحرص عمى تدريس فقو المغة أو عمم المغة أو  -ٕ

وجميعيا تدرس األصوات باستثناء بيت لحم . كمييما باستثناء جامعة القدس
 .()والقدس 
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ىناك حرص واضح من قبل الجامعات عمى تدريس النحو والصرف، لكن  -ٖ
ىذا الحرص ال يمتد إلى المعاجم، حيث ال يدرس ىذا المساق إال في 

 .اإلسالمية وبير زيت

الصوتيات،   : من الواضح أن ىناك اختالفًا في تسمية بعض المساقات، مثل -ٗ
عمم األصوات، مقدمة إلى المغة، األصوات والقراءات، ويعكس ذلك حقيقة 

 .المحتوى الذي تدرسو الجامعة تحت ىذه التسمية

إن مجموع الساعات المعتمدة من المتطمبات المغوية في الجامعات عمى  -٘
، 15، الخميل 21، بير زيت 12، بيت لحم 30اإلسالمية : النحو التالي

 .18، النجاح 3القدس 
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( 3)جدول رقم 
متطمبات األدب العربي القديم في الجامعات الفمسطينية 

األدب  اإلسالمية
الجاهمي 
 3وتاريخه 

األدب اإلسالمي 
واألموي 
 3وتاريخهما 

األدب 
العباسي 
 3وتاريخه 

األدب 
الممموكي 

 3والع ماني

األدب 
المغربي 
 3واألندلسي

النسبة المئوية إلى 
متطمبات الدائرة 

17.24% 

األدب  بيت لحم
 3الجاىمي 

األدب اإلسالمي 
3 

األدب 
 3العباسي 

األدب  -
 3األندلسي 

23.24% 

األدب  بير زيت
الجاىمي 

3 

األدب اإلسالمي 
واألموي 

3 

األدب 
 3العباسي 

 

األدب األيوبي 
أو األدب 
 3الشعبي 

األدب 
األندلسي 

3 

23.80 

تاريخ األدب  الخميل
الجاىمي 

3 

تاريخ األدب 
اإلسالمي 
واألموي 

3 

الشعر 
العباسي 

3 

أدب مصر 
والشام 

3 

األدب 
األندلسي 
 3والمغربي 

18.51% 

األدب  القدس
 3الجاىمي 

 

األدب في صدر 
اإلسالم وبني 

أمية 

3 

األدب 
العباسي 

3 

األدب  -
األندلسي 

3 

23.52% 

تاريخ األدب  النجاح
الجاىمي 
ونصوصو 

3 

تاريخ األدب 
اإلسالمي 
ونصوصو 

3 

تاريخ األدب 
األموي 
 3ونصوصو 

األدب 
العباسي شعرًا 

3 

األدب 
العباسي نثرًا 

3 

أدب مصر 
والشام 

3 

األدب 
األندلسي 
والمغربي 

3 

26.93% 

الذي يتناول مساقات األدب الجاىمي،   واألدب اإلسالمي  (3)الجدول رقم 
واألموي،   واألدب العباسي،   واألدب األيوبي والممموكي،   واألدب األندلسي 

: والمغربي،   يشير إلى ما يمي
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إن االختالفات في النظرة إلى كيفية تدريس المساقات، عكست اختالفات  -ٔ
فيناك األدب الجاىمي وتاريخ األدب الجاىمي،   . في تسمية المساقات

. وىناك األدب اإلسالمي وتاريخ األدب اإلسالمي، وىكذا
واضح أن الجامعات مجمعة عمى ضرورة تدريس األدب العربي في  -ٕ

الجاىمية واإلسالمية والعباسية واألندلسية، لكنيا متباينة في : العصور
، فبينما تدرسو كل (أدب مصر والشام)تدريسيا لؤلدب األيوبي والممموكي 

من اإلسالمية والخميل، ال تدرسو كل من بيت لحم والقدس، وتدرسو 
 .()اختياريًا بير زيت 

يظير االختالف أيضًا في تدريس األدب اإلسالمي واألموي، حيث إن  -ٖ
بعض الجامعات تدرسو ضمن مساقين، كما ىو الحال في الخميل والنجاح،   

 .بينما يدرس في مساق واحد  في الجامعات األربعة األخرى

تنفرد الخميل بتدريس األدب الجاىمي في مساقين، بينما تدرسو بقية  -ٗ
 .الجامعات في مساق واحد

أربع جامعات تدريس األدب العباسي في مساق واحد، بينما الخميل والنجاح  -٘
 .تدرسو في مساقين

ىناك اختالف في مجموع الساعات المعتمدة في األدب العربي القديم،    -ٙ
 24 في بير زيت،  15-12 في بيت لحم، 12 في اإلسالمية، 15فيي 

 . في النجاح21 في القدس، 12في الخميل، 
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( 4)جدول رقم 

متطمبات األدب العربي الحديث في الجامعات الفمسطينية 
األدب  اإلسالمية

الحديث 
 3وتاريخ 

األدب المعاصر 
 3وتاريخه 

األدب 
الفمسطيني 

 3وتاريخه 

األدب  -
 3المقارن 

النسبة المئوية 
إلى متطمبات 

 الدائرة 

الشعر الحديث  - بيت لحم
 خ3

األدب 
 3الفمسطيني 

األدب 
الشعبي 
 3الفمسطيني 

األدب 
 خ3المقارن 

5.76% 

األدب  بير زيت
 3الحديث 

الشعر أو 
المسرحية أو 

 3القصة 

األدب 
الفمسطيني 
 3الحديث 

األدب 
الفمسطيني 

 خ3الشعبي 

- 14.28% 

األدب  الخميل
العربي 
 6الحديث 

األدب  -
الفمسطيني 
 3المعاصر 

األب المقارن  -
 خ3

14.81% 

األدب  القدس
العربي 
 3الحديث  

الفنون األدبية 
 3الحديثة 

األدب 
 3الفمسطيني 

- - 17.64% 

األدب  النجاح
العربي 
 6الحديث 

األدب  -
 3الفمسطيني 

األدب 
الشعبي 
 3الفمسطيني 

األدب 
 خ3المقارن 

15.38% 

الذي يتناول متطمبات األدب العربي الحديث في  (4)يشير الجدول رقم 
: الجامعات الفمسطينية إلى ما يمي

مجموع الساعات اإلجبارية من متطمبات األدب العربي الحديث في  -ٔ
، القدس 12، الخميل 9بير زيت : الجامعات الفمسطينية عمى النحو التالي

. ، النجاح9
إن جامعة النجاح تدرس جميع أنواع مساقات األدب العربي الحديث بدون  -ٕ

 %.15.38استثناء، وتشكل نسبة ىذه المساقات إلى متطمبات الدائرة 
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ىناك نقص واضح في مساقات األدب العربي الحديث في جامعة بيت  -ٖ
 .لحم، حيث تدرس مساقًا إجباريًا واحدًا فقط

األدب الشعبي الفمسطيني ال يدرس بشكل إجباري إال في جامعة النجاح،    -ٗ
وال يدرس مطمقًا في كل من اإلسالمية والخميل والقدس، ويدرس بشكل 

 .اختياري في كل من بير زيت وبيت لحم

األدب المقارن يدرس فقط في اإلسالمية، ويدرس بشكل اختياري في بيت  -٘
 .لحم والخميل والنجاح، وال يدرس في بير زيت والقدس

جميع الجامعات الفمسطينية تدرس األدب الفمسطيني الحديث، كما أن  -ٙ
 .جميعيا تدرس األدب العربي الحديث باستثناء بيت لحم
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( 5)جدول رقم 
متطمبات النقد والبالغة والعروض في الجامعات الفمسطينية 

النقد القديم  اإلسالمية
 3ومذاهبه 

النقد الحديث 
 3ومدارسه 

العروض والقافية  3البالغة 
3 

النسبة المئوية إلى 
متطمبات الدائرة 

17.24% 

البالغة والعروض  3النقد الحديث  3النقد القديم  بيت لحم
 خ3

 11.53% 

النقد األدبي عند  بيرزيت
 3العرب 

مناىج النقد 
 3األدبي الحديث 

البالغة والعروض 
3 

 14.28% 

تاريخ النقد األدبي  الخمل 
 3عند العرب 

مناىج النقد 
 3األدبي الحديث 

 %14.81 3العروض  3البالغة 

تاريخ النقد األدبي  القدس
 3عند العرب 

النقد األدبي 
الحديث ومناىجو 

3 

عمم البالغة 
 3العربية 

العروض والقافية 
3 

23.52% 

تاريخ النقد األدبي  النجاح
 3عند العرب 

مناىج النقد 
 3األدبي الحديث 

 %15.38 خ3العروض  6البالغة العربية 

: بخصوص متطمبات النقد والبالغة والعروض إلى ما يمي (5)يشير الجدول رقم 
جميع الجامعات الفمسطينية تدرس النقد األدبي القديم والنقد األدبي الحديث  -ٔ

. بدون  استثناء، مع اختالف أحيانًا في تسمية المساقات
بيت لحم ىي الجامعة الوحيدة التي ال تدرس البالغة بشكل إجباري، مع أن  -ٕ

ىذا المساق البالغة، باستثناء بيت لحم والنجاح، حيث يدرس فييما بشكل 
 .اختياري

العروض يدرس في جميع الجامعات، سواء بشكل منفرد، أو من خالل مساق  -ٖ
 .البالغة، باستثناء بيت لحم والنجاح، حيث يدرس فييما بشكل اختياري

االختالف واضح في عدد الساعات المطموبة من النقد والبالغة في الجامعات  -ٗ
 في بير 9 في بيت لحم، 6 في اإلسالمية، 15الفمسطينية، فيي تتنوع بين 

 . في الخميل والقدس12زيت والنجاح، و

( 6)جدول رقم 
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المتطمبات اإلجبارية األخرى 
البحث  اإلسالمية

األدبي أو 
 3المغوي 

دراسات في 
 3المغة العبرية 

اإلعجاز 
 3القرآني 

التفسير 
والمفسرون 

3 

مصطمح 
 3الحديث 

النسبة المئوية 
17.24% 

دراسات في  بيت لحم
 3المغة 

دراسات في  3حمقة البحث 
 3األدب 

  51.92% 

حمقة البحث  بيرزيت
أو موضوع 

 3خاص 

دراسات في 
 3األدب 

   14.28% 

التفسر    3المغة العبرية   الخميل
 3والمفسرون 

7.40% 

تذوق النص  القدس
 3وفن الكتابة

نصوص من  3حمقة بحث 
المغة العبرية 

3 

تاريخ  
 3إسالمي 
إساليب 
 18تدريس 

64.70% 

البحث العممي   النجاح
3 

   3.84% 

باإلضافة إلى المتطمبات المغوية واألدبية والنقدية والبالغية التي تحدثنا عنيا 
سابقًا، فإن الدوائر تطمب في العادة متطمبات أخرى من الدائرة أو من خارجيا،   

: ما يمي (6)عدا متطمبات الجامعة والكمية، ويظير الجدول رقم 
تتنوع المتطمبات اإلضافية األخرى من جامعة إلى جامعة، وذلك بحسب ما  -ٔ

تراه الدائرة من ثغرات ونواقص لم تغط من خالل المساقات المغوية واألدبية 
ففي الجامعات اإلسالمية متطمبات أخرى إضافية مرتبطة بالقرآن .  ()

والحديث والمغة العبرية، بينما بيت لحم والقدس تيتمان بأساليب التدريس،   
ألن برنامجيا أصاًل يقوم عمى تأىيل المعممين؟ 

واضح أن ىناك إجماعًا عمى مساق البحث أو حمقة البحث كمتطمب  -ٕ
 .أساسي من متطمبات الدائرة اإلجبارية

و % 51.92تصل نسبة المتطمبات األخرى في بيت لحم والقدس إلى  -ٖ
، ألن البرنامجين يقومان عمى تخريج معممين في المغة العربية،   64.70%

 .وليس فييما برنامج  منفرد في المغة العربية وآدابيا
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: إن الجداول الستة السابقة تجعمنا نحدد المالحظات الميمة التالية
إن التباين في متطمبات الجامعات الفمسطينية من الساعات المعتمدة يؤدي  -ٔ

كما أنو . إلى تخريج طمبة بمستويات ثقافية متنوعة، ومختمفة كمًا وكيفاً 
مؤشر إلى عدم اىتمام مجمس التعميم العالي بالتنسيق بين الجامعات 
ليحافظ عمى اختالف معقول ومقبول في مجال المتطمبات العامة،  

عشر  (10)فاالختالف بينيا ليس في مساق أو اثنين، بل يتراوح بين 
. ست وأربعين ساعة (46)ساعات و

االختالف في عدد متطمبات كميات اآلداب من الساعات مؤشر إلى عدم  -ٕ
وجود تنسيق بين مجالس كميات اآلداب في ىذه الجامعات؛ إذ يتراوح  

 ساعة، وليست المسألة مقصورة عمى مساق أو 30 و 12االختالف بين 
مساقين، والمفروض أن يكون ىناك اتفاق عمى الحد األدنى والحد األعمى 
المسموح بو في ىذا المجال، فحينما يقل عدد الساعات أو يزيد عن حد 
 .معين، معنى ذلك أن ىناك خماًل في البرنامج، ال ينبغي السكوت عميو

ولعل أخطر ظاىرة تالحظ عمى ىذه البرامج كميا، ىو ما يتعمق بمتطمبات  -ٖ
الدائرة في كل جامعة من ىذه الجامعات، والمفروض أن تتفق مجالس 
الدوائر عمى المتطمبات التي ال بد منيا كحد أدنى لمحصول عمى درجة 

البكالوريوس، وأن يتفق أيضًا عمى حد أعمى، حتى يكتسب طمبتنا معارف 
 .متقاربة في حقول المغة العربية

 بعض التخصصات تخمو من مساقات أساسية كالصرف والمعاجم وفنون  -ٗ
األدب الحديث والعروض، فيجدر بالقائمين عمى تمك التخصصات أن 

 .يعيدوا النظر في برامجيم لسد مثل ىذه الثغرات

إن إعادة  النظر في برامج المغة العربية بين الفينة واألخرى، من األمور  -٘
التي تقرب الفجوة القائمة بين ىذه البرامج، ومن شأنيا تسييل عممية تحويل 
الطالب من جامعة إلى أخرى، وبخاصة في مثل ىذه الظروف التي يعيشيا 

 .طمبتنا تحت االحتالل
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باستثناء الجامعة اإلسالمية، فإن معظم الجامعات لم تطمب ما يكفي من  -ٙ
الساعات في مجال دراسات القرآن الكريم وعمم مصطمح الحديث، وىذان 
المساقان من المساقات الميمة الرتباطيما الوثيق بالمغة العربية، فحينما 

يصل الطالب نفسو بالدراسات القرآنية ودراسات الحديث النبوي الشريف،   
يكون قد اتصل بأىم مبحثين دارت حوليما دراسات وأبحاث كثيرة عبر 

 .العصور

إن المقارنات السابقة بين الجامعات، ال تعني بشكل تمقائي، بأن جامعة ما  -ٚ
أفضل من جامعة أخرى، بل قد تعني بأنيا أحرص عمى تزويد طمبتيا 

بمعارف معينة في مجال معين أكثر من غيرىا، فعممية التقويم الشاممة ال 
تقتصر عمى متطمبات الجامعة والكمية والدائرة، بل ال بد لمن يريد الوصول 
إلى نتائج أكثر شمولية من أن يقارن بين شروط القبول في كل جامعة،   
ومحتويات المساقات، وطرق التدريس المستعممة، ومستوى األساتذة الذين 
يدرسون، والمرافق والخدمات األخرى المصاحبة لعممية التدريس كالمكتبة 

 .والمختبرات المغوية وغيرىا

 لو قارنا متطمبات التخصص السابقة بما تطمبو جامعات أخرى كالجامعات  -ٛ
اإلسرائيمية مثاًل، الستنتجنا أن متطمبات دوائر المغة العربية في الجامعات 

الفمسطينية أقل بكثير مما تطمبو جامعة تل أبيب مثاًل، وألدركنا أن 
اإلسالمية والنجاح من أكثر الجامعات التي حاولت تغطية معظم المعارف 

 .والميارات الضرورية في المغة العربية وآدابيا

 80 مثاًل، يطمب منو دراسة ()فطالب المغة العربية في جامعة تل أبيب
 ساعة من دائرة تاريخ الشرق 16ساعة من متطمبات الدائرة، باإلضافة إلى 

 ساعة من دوائر أخرى، عدا عن متطمبات القبول في الدائرة،   20األوسط، و
كما أنو ال يقبل في دائرة المغة العربية من فشل في . ومتطمبات الجامعة والكمية

في متطمبات القبول في % 80دائرة أخرى، ويشترط أن يحصل عمى معدل فوق 
. دائرة المغة العربية
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المشكالت األساسية لمغة العربية في التعميم العالي :  انياً 
المغة العربية باعتبارىا موضوعًا يدرس في الجامعات الفمسطينية، عرضناه 
من خالل تحميمنا لبرامج المغة العربية في ست جامعات، أما باعتبارىا وسيمة 

. مستخدمة في التعميم العالي، فسنعرضيا في السطور التالية
تستخدم المغة العربية في الجامعات الفمسطينية في مجال التدريس في دوائر 
المغة العربية، وفي بعض الدوائر اإلنسانية في كميات اآلداب، وفي تخصصات 
العموم الشرعية، وفي بعض دوائر كميات التجارية، وأحيانًا بطرق فردية من قبل 

. ()بعض أساتذة الكميات المختمفة 
 المحاضرات والندوات والمؤتمرات ()وتستخدم المغة العربية أيضًا في بعض

العامة، وفي األيام الدارسة ورش العمل، التي تنظم من قبل األكاديميين أو الطمبة 
. أو العاممين من داخل الجامعة وخارجيا

 االمتحانات ()وكذلك، يستعمميا األساتذة في أبحاثيم ومقاالتيم، وفي بعض
التي يعقدونيا لمطمبة، وفي بعض التقارير والمراسالت والمذكرات، وغيرىا من 

. احتياجات كتابية
وتستعمل أيضًا في مجتمع الجامعة، في األحاديث القصيرة والطويمة، في 

المناظرات والجمسات، في المقاءات المكتبية واالجتماعات، في المقاصف 
. ()والمطاعم، في أروقة الجامعة والمدرجات 

وىنا قد يقول قائل، ىا ىي المغة العربية تستعمل في كل تمك المجاالت،   
فأين المشكمة؟ المشكمة واقعة حينما تستعمل العربية، وحينما ال تستعمل، فعند 

: استعماليا في المجاالت التي أشرنا إلييا تبرز ثالث قضايا
. قضية األخطاء المغوية -أ 
 .قضية االزدواجية بين العامية والفصحى -ب 

 . بين العربية والمغات األجنبية األخرى()قضية االزدواجية -ج 

وعند عدم استعماليا في مكاتب التسجيل، وفي شؤون الطمبة، وفي حفظ 
. السجالت، وفي المحاضرات، حينذاك، تبرز قضية الحاجة إلى التعريب
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: قضية األخطاء المغوية- أ
يعاني أساتذة الجامعات وطمبتيا بشكل عام من مشكمة القدرة عمى التعبير 

فحينما يتحدثون، يظير التمعثم والتردد قبل التعبير . شفويًا وكتابيًا بمغة عربية سميمة
عن األفكار بجمل منظمة، وبأقل قدر ممكن من األخطاء، وحينما يكتبون،   

تظير األخطاء الصرفية والتركيبية واإلمالئية بشكل واضح، وتبرز الطريقة غير 
المنظمة في الكتابة، من جمل غير مترابطة، إلى أدوات ربط ميميمة، إلى عالمات 
لى ألفاظ ركيكة، وعبارات مكررة، وكأن الكتابة عممية خمط  ترقيم غير مستعممة، وا 

. ()األشياء بغير أسس أو معايير 
وقد درج بعض األساتذة والطالب عمى االعتقاد بأن األخطاء المغوية ليست 

ميمة، ألن الميم ىو أن تكون المعاني واألفكار صحيحة، ولذلك، تراىم يستغربون 
. ()حينما يقوم أستاذ بمحاسبة طمبتو عمى األخطاء المغوية التي يقعون فييا 

والغريب أن عددًا ال بأس بو من األساتذة المشيورين في تخصصاتيم،   
ينشرون مقاالت وأبحاثًا في الصحف وبعض الدوريات، دون أن يكترثوا لؤلخطاء 
المغوية التي يرتكبونيا، والمسألة ليست متعمقة بخطأ أو اثنين في الصفحة، بل 

خمسين أو  (50)ثالثمئة خطأ لغوي في أبحاث ال تزيد عن  (300)تصل عمى 
. ()ستين صفحة 

ومن خالل تتبعي ألخطاء األساتذة والطمبة في كتاباتيم ومراسالتيم،  ،   
 : ()وصمت إلى أن أبرز المشكالت المغوية تكمن في

. استخدام الجمل والتعابير المناسبة لممعاني -ٔ
 .تنظيم الفقرات واستخدام أدوات الربط المناسبة بينيا -ٕ

 .انتقاء األلفاظ المعبرة عن المعاني المقصودة -ٖ

 .القدرة عمى التمييز بين الجمل األساسية والجمل الثانوية -ٗ

التفريق بين الجمل التي تكون في بداية الفقرة، والجمل التي تختتم بيا  -٘
 .الفقرة

 .التمييز بين الجمل الموضحة والجمل الداعمة -ٙ
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 .القدرة عمى استخدام أدوات الترقيم بشكل مناسب -ٚ

 .معرفة كيفية توظيف األسماء المعربة بالعالمات الفرعية -ٛ

 .استعمال الفعل المضارع حينما يسبق بأدوات نصب أو جزم -ٜ

 .كيفية استعمال األسماء الخمسة -ٓٔ

 .التمييز بين الياء والتاء المربوطة -ٔٔ

 .كتابة ىمزة القطع في المواقع المختمفة -ٕٔ

 .كتابة األلف الممدودة واأللف المقصورة -ٖٔ

 .كيفية التعامل مع العدد والمعدود -ٗٔ

 .كيفية التعامل مع األفعال المعتمة -٘ٔ

وال أعتقد أن ىذه األخطاء وغيرىا يمكن أن تنتيي أو تقل إلى أدنى حد، إال إذا 
شن أساتذة المغة العربية، وأساتذة التخصصات األخرى حربًا شاممة لمقضاء عمييا  
نعم، ال بد من حممة طويمة ومستمرة عمى مستوى جميع المساقات في الجامعة،   
ليدرك الطمبة أن جميع األساتذة ينتبيون إلى األخطاء في الكتابة حتى يتم ذلك،   

. ال بد من تثقيف األساتذة لغويًا في البداية؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيو
ومن الضروري أن تحرص وسائل اإلعالم المختمفة عمى توجيو المثقفين،   

ولفت انتباىيم إلى ىذه القضايا، والتأكد عمى أىميتيا، لممحافظة عمى خصائص 
. المغة العربية، واإلبقاء عمى شخصيتيا ناصعة من كل تحريف

كما أن الصحف والمجالت، ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية بأنواعيا،   
ينبغي أن  توظف بطريقة سديدة، لتقوم بدورىا في ىذا االتجاه؛ حتى تكون العممية 

. متكاممة، وتتم المحاصرة من جميع الجيات
حين نواجو المشكمة بيذا الشكل، وعمى جميع األصعدة، حينيا يمكن أن نصل 

. إلى نتائج، أما إذا بقيت المواجية  محدودة؛ فستبقى النتائج محدودة أيضاً 
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قضية اوزدواجية بين الفصحى والعامية - ب
لكن حينما .  ()من المعروف أن معظم لغات العالم تتفرع إلى فصحى وعامية 

يتعمق األمر بمغتنا، تكثر السيام، وتتعدد الخناجر، لتطعن كل المحاوالت الجادة 
. والنبيمة من أجل تجسير اليوة بين الفصحى والعامية

في المطاعم والمقاصف واألزقة : فحينما تستعمل العامية في مجتمع الجامعة
والشوارع واألحاديث غير الرسمية، يدبر بنا كمتخصصين في المغة أال نعد ذلك 

خروجًا عن المألوف، وأال نسن حربًا عمى ىذه االستعماالت، ألن من شأن ذلك أن 
يخمق ردود فعل أخرى أكثر سمبية من االستعماالت نفسيا،  كما أن مثل ىذه 

. الحرب ستكون خاسرة بدون توافر أي احتمال ربحي من ورائيا
يضاف إلى ذلك أن المواقف غير الرسمية، كتمك وأمثاليا في الحياة اليومية،   

تستدعي أصاًل استعمال العامية أو المغة غير المعربة؛ فيي المغة األقرب إلى القموب 
وأي محاولة  لمواجية مثل ىذه . واآلذان والعيون من غيرىا في مثل ىذه المواقف

بل تتناقض مع . () االستعماالت، ستكون بال طائل، ألنيا غير قابمة لمتطبيق
، التي تشيد بأنو كانت ىناك ليجات قبمية متعددة،   ()حقائق التراث العربي 

وكانت كل قبيمة تستخدم ليجتيا الخاصة بيا في المواقف العادية، وتجتمع عمى 
. العربية المشتركة في المواقف األخرى الرسمية التي تقتضي المغة الفصيحة

فالطرح ىنا إذن، ىو أن نعمل عمى استعمال المغة الفصيحة في المناظرات 
والندوات والمؤتمرات والمحاضرات المقابالت، وغير ذلك من مواقف تستمزم المغة 
السميمة وطريقة التفكير بيا، فالفصيحة أقدر من العامية في ىذه المجاالت،   

. ()ألنيا لغة الثقافة والتراث والفكر، وىي لغة اإلبداع والبحث والكتابة 
وال يمنع ذلك بالطبع، أن نعمل عمى االرتقاء بمستوى العامية إلى الفصحى من 

ناحية بعض المفردات والتراكيب، ولكن ليس بأسموب منفر، وال باتباع الطريقة 
. الممجوجة، التي تشعر غيرنا وكأننا نتعامل مع لغتين تنتميان عمى أمتين مختمفتين

من ىنا، يصبح معيار الصحة والخطأ ليس في المغة ذاتيا، بل في الموقف الذي 
فالموقف الرسمي الذي يستمزم المغة الفصيحة، إن استعممت فيو . يستمزم لغة معينة

الذي   (الحياتي)المغة العامية يكون االستعمال غير صحيح ، والموقف غير الرسمي 
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يستدعي المغة العامية، إن استعممت فيو المغة الفصيحة، يكون االستعمال في غير 
. موقعو

وأقول لكل محبي المغة العربية الفصيحة، ىناك فرق بين أن نحب شيئًا مستحيل 
التحقيق، وبين أن نحب شيئًا ممكن التحقق، فحبنا لمغة العربية الفصيحة في المواقف 
التي تستدعي ىذه المغة أمر ممكن تحقيقو، لكن حبنا أن نعّمم الفصيحة لتكون بدياًل 

عن العامية في كل المواقف أمر مستحيل التحقق، ألنو لم يحصل في تاريخنا وتراثنا،   
. وال يحصل في الوقت الحاضر، وأظنو لن يحصل في المستقبل

قضية اوزدواجية بين المغة الفصيحة والمغات األجنبية األخرى - ج
بعض األساتذة في الجامعات، يجمعون بين استعمال المغة العربية، واستعمال 

لقاء المحاضرات،  وحينما  لغات أخرى كاإلنجميزية مثاًل في التدريس والشرح، وا 
تحاورىم في ىذا المجال، يجيبون بأن ىناك مصطمحات ال يجدون ليا مقابالت في 

أو أنيم يستسيمون استعمال المصطمح األجنبي عمى المصطمح العربي إن / العربية
وجد، أو أن الطمبة في الكميات العممية تعودا عمى استعمال المصطمحات اإلنجميزية 

. ()إلى غير ذلك من حجج ... العممية أو 
وفي ىذا الصدد، ال بد من أن نفرق بين قضية إدخال بعض المصطمحات 

األجنبية إلى المغة العربية، وبخاصة تمك المصطمحات التي ال بديل عنيا في العربية،   
غناء لمفرداتيا، وبين أن يتحول مخزوننا المغوي إلى  ومن شأن إدخاليا إغناء لمغة، وا 
موسوعة من المفردات األجنبية، التي استوطنت واستقرت، بعد أن ىجرت المفردات 

. العربية األصمية، وىدمت كل األبنية والتراكيب الفصيحة
والمشكمة في جامعاتنا لم تتوقف عند إدخال مصطمحات أجنبية في المحاضرات،   

بل تجاوزت ذلك إلى استعمال المغة اإلنجميزية في التدريس في جميع الكميات العممية 
،  تحت حجج عدم توافر الكتاب الجامعي، أو ضرورة أن يتعمم طمبتنا المغة ()

العممية، أو أن األساتذة أنفسيم قد درسوا بتمك المغة األجنبية في الجامعات التي 
غير ذلك من ... تخرجوا فييا، أو أن المغة األجنبية ىي لغة األبحاث والعموم، أو

. ()مبررات واىية، أثبتت دراسات كثيرة أنيا ال تصمد أمام البحث والتدقيق 
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ولو كانت المسألة مرتبطة بتمك الحجج، فما الذي يبرز لمكاتب التسجيل في 
جامعاتنا أن تستعمل المغة اإلنجميزية في ممفاتيا وسجالتيا؟ وما الذي يجعل برامج 
التسجيل وكشوف العالمات واألنظمة المتعمقة بالطمبة تستعمل اإلنجميزية بداًل من 

العربية؟ 
 ,Complete, Withdral, drop+ addأال توجد مفردات بديمة عن

tuituion , fees, transcrip, incomplete وغيرىا من مفردات يعرفيا ابن 
المرحمة االبتدائية؟ 

المغة "واألغرب من ذلك كمو، أن كل دليل من أدلة جامعاتنا ينص عمى أن 
، لكنيم ينسفون ىذا النص حينما "العربية ىي لغة التدريس الرسمية في الجامعة

وفي حاالت خاصة يسمح لؤلستاذ باستخدام المغة التي يراىا مناسبة "يضيفون بعده 
. ()" لمموضوع

إذن، المسألة ليست مقصورة عمى استعمال لفظة أجنبية ىنا وىناك، بل ىي 
عقمية ثقافية متغربة، وضعت السياسات التعميمية الالزمة، وعينت منفذين ليذه 

السياسات، فعمدوا شيئًا فشيئًا إلى غزو عقمية اإلنسان العربي، حتى صار العربي 
يشك في نفسو وفي عقميتو، وفي تراثو وفي لغتو، وصار الخطأ ىو الكثير،   

والصواب ىو القميل، بل صار الخطأ يتيم بالصواب، حتى شك الصواب في نفسو،   
وظن أنو بحاجة إلى إثبات ليتأكد أنو الصحيح، وادعى الخطأ أنو الصواب، ولم يعد 

. بحاجة عمى إثبات أنو ىو الضال
ليست المغة العربية بحاجة إلى دليل إلثبات قدرتيا عمى مواكبة التقدم الحضاري 

، فيي ليست قاصرة حتى تبقى في موقع الدفاع، ألم ينقل بيا ىذا الكم اليائل من 
التراث الثقافي والموروث الفكري عبر القرون؟ ألم يتمكن فرسانيا من تطويعيا في نقل 

المعارف والعموم عن األمم األخرى في أزمانيم؟ ألم يترجموا وينحتوا ويشتقوا آالف 
. ()المفردات والتعابير التي لم يرثوىا عن أجدادىم؟ 

إن كل ذلك معروف لمقاصي والداني، لكننا بحاجة إلى حممة تعريب لعقول 
المسؤولين السياسيين أواًل، حتى يتخذوا القرار السياسي بشجاعة وحكمة، فيعمنوا عن 

. البدء بتعريب التعميم الجامعي، وعن معاقبة كل من يتخمف عن ىذا الركب



  

 316 

ونحن بحاجة إلى تعريب أدمغة اإلداريين في جامعاتنا، ليباشروا بتنظيف مكاتبيم 
وسجالتيم من أدران الشعور بالنقص تجاه كل ما ىو عربي، والعجب والمباىاة بكل 

. ما ىو غربي
ونحن بحاجة إلى مواجية األساتذة والمختصين في الحقول المختمفة، لنضع 

أيدينا بأيدييم، ونبدأ مشوار الترجمة والتعريب بأناة وصبر، وبحكمة وتعقل، منتفعين 
بمذاىب أجدادنا في ىذا المجال، ومطمعين عمى تجارب إخواننا في الجامعات العربية 

الشقيقة، ومكبرين جيود عممائنا في مجامع المغة العربية العتيدة، حتى نعيد لمغتنا 
العربية خصائصيا وحيويتيا، ونعيد لشخصيتنا المفقودة مجدىا وكبرياءىا، الذي ىو 

. عنوان بقائنا، ورمز إيماننا بأعظم دين عمى وجو ىذه البسيطة
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الخالصة 
تناولت ىذه الورقة واقع المغة العربية في التعميم العام والعالي في فمسطين؛ فكان 

. القسم األول مختصًا بالتعميم العام، والقسم الثاني مختصًا بالتعميم العالي
أما القسم األول، فقد تم فيو تسميط األضواء عمى أىداف تعميم المغة العربية في 

م، 1948النظام التعميمي لمفمسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيمي سنة 
.  وقد وضعت ىذه األىداف عمى االختبار من ناحية و الفرق بين النظرية والتطبيق

وقد تبين أن ىدف سمطات االحتالل األساسي يتمخص في دمج الفمسطيني بالمجتمع 
اإلسرائيمي، وجعمو يتنكر ليويتو ولقوميتو ولدينو، من خالل تطبيق مناىج تعميمية في 

. المغة العربية، تكره الفمسطيني بعروبتو، وتجعمو يخجل من والئو لماضيو ولحاضره
وفي الجزء المتمم لمقسم األول، نوقشت الممارسات اإلسرائيمية بحق كتب المغة 

.  العربية الصادرة عن وزارة التربية والتعميم األردنية التي تطبق في الضفة الغربية
وتبين أن ىذه الممارسات كرست لحذف كل كممة أو عبارة ليا عالقة بفمسطين 

واليقظة العربية، وكل ما من شأنو الحث والتحريض عمى الجياد، كما عمدت إلى 
استبدال النصوص والجمل التي تحمل معاني العزة والفخار واالرتباط باألرض، إلى 

. جمل عادية بدون قيم أو اتجاىات
من ىنا، تبين أنو بالرغم من الفروق الظاىرية بين النظام التعميمي في فمسطين 

م، إال أن 1967م،   والنظام التعميمي في فمسطين المحتمة سنة 1948المحتمة سنة 
ما طبق عمى الفمسطينيين من محتويات ومضامين، فيو تشابو كبير، ألن المتحكم 

. الحقيقي في العممية التعميمية برمتيا ىو المحتل
وفي القسم الثاني من الورقة، عرضنا لواقع المغة العربية في التعميم العالي والذي 

: اتضح من خالل جزأين رئيسيين
يتعمق بالمغة العربية باعتبارىا موضوعًا يدرس في الجامعات الفمسطينية،   : األول

حيث أعددنا جداول توضح متطمبات المغة العربية في ىذه الجامعات وناقشنا ىذه 
. الجداول ونتائجيا

يتعمق بالمغة العربية باعتبارىا وسيمة تستعمل في الجامعات عمى : الثاني
المستويين الشفوي والكتابي، ثم عرضنا ألىم المشكالت األساسية في ىذا الصدد 

األخطاء المغوية االزدواجية بين الفصحى والعامية، ثم االزدواجية بين الفصحى : وىي
والمغة اإلنجميزية، وانتيينا إلى ضرورة تعريب التعميم الجامعي من خالل تعريب 

. العقول أواًل، ثم تعريب التدريس والكتب ثانياً 
الهوامش 
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المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية، التعميم العربي في إسرائيل، محضر مؤتمر التعميم  ()
. 22م، ص1984العربي الثاني، شفا عمرو، 

. 22المصدر السابق نفسو، ص ()
. 12-11م، ص1989منياج تدريس المغة العربية لممدرسة االبتدائية العربية، القدس،  ()
. 2المطالعة لمصف الخمس، ص ()
. 26المطالعة لمصف السادس، ص ()
. 158-156تعميم العرب في إسرائيل، ص : انظر ()
. 80المطالعة لمصف الخامس،  ()
. 107المطالعة لمصف الخامس، ص ()
. 118المطالعة لمصف السادس، ص ()
. 160تعميم العرب في إسرائيل، ص: انظر ()
. 135المطالعة لمصف السادس، ص ()
. 350المطالعة لمصف السدس، ص ()
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. 90المطالعة لمصف السادس، ص ()
. 88المطالعة لمصف الخامس، ص ()
. 124تعميم العرب في إسرائيل، ص ()
محمد حبيب اهلل عمى بعض الصفوف في عدد من المدارس . ىذه نتائج البحث الذي أجراه د ()

. 22التعميم العربي في إسرائيل، ص: العربية،   انظر
. 25التعميم العربي في إسرائيل، ص ()
،   1985 التاسع، وزارة المعارف والثقافة، –منيج دراسي في األدب العربي لمصفوف السابع  ()

. 6-5ص
. المصدر السابق نفسو ()
. 119المطالعة لمصف السابع، ص ()
. 131المطالعة لمصف السابع، ص ()
. 150المطالعة لمصف السابع، ص ()
. 18م، ص1994ماجد الحاج،   تقرير شموئيل سممون حول التعميم العربي، ()
. 28دور المجتمع في مواجية أزمة التعميم العربي، ص ()
. 8-7م، ص 1990منيج دراسي في األدب العالمي، وزارة المعارف والثقافة،  ()
. 39التعميم العربي في إسرائيل، ص ()
داعس أبو كشك، األوضاع التربوية واألكاديمية في األرض المحتمة، منشورات الوحدة،   : انظر ()

. 41- 40م، ص1983، 1ط
. 31دور المجتمع في مواجية أزمة التعميم العربي، ص ()
. 35األوضاع التربوية واألكاديمية في األرض المحتمة، ص ()
. 7المرجع السابق نفسو، ص ()
. 114م، ص1980م، عمان، 1970-1921تاريخ التربية والتعميم في األردن،  ()
. 132المصدر السابق نفسو، ص ()
. 140المصدر السابق نفسو، ص ()
تطور نظام التعميم في األردن، وكذلك تاريخ التربية والتعميم في األردن، والتقارير السنوية : انظر ()

. عن التعميم التي تصدر عن وزارة التربية والتعميم في األردن
قامت إسرائيل بممارسات كثيرة بشأن التاريخ والجغرافيا والمجتمع، سواء بالحذف أو التعديل،    ()

عمي : ولكن المقصود ىنا ىو الحديث عما يتعمق بمنياج المغة العربية فقط، انظر في ىذه الممارسات
. 48- 46 م، ص1987عثمان وأسعد األسعد، المناىج التعميمية في ظل االحتالل، 
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. 14م، ص1966النصوص المختارة لمثاني اإلعدادي، القدس  ()
. 44-41المصدر السابق نفسو،  ص ()
. 40-37م، ص1977مذكرة في المغة العربية، عمان،  ()
. 18، 17، 13القواعد الوافية لمصف الثاني اإلعدادي، ص ()
. 45، 44المصدر السابق تفسو، ص ()
. 51-49المصدر السابق نفسو، ص ()
. 102المصدر السابق نفسو، ص ()
. 41النصوص المختارة لمثاني اإلعدادي، ص ()
. 71القواعد الوافية لمثاني اإلعدادي، ص ()
. 16النصوص المختارة لمثاني اإلعدادي، ص ()
. 60-48المناىج التعميمية في ظل االحتالل، ص: انظر في كل ذلك ()
-148م، ص1991وقائع المؤتمر األول لمتعميم الفمسطيني، جامعة بيت لحم، تشرين األول،  ()

150 .
. 305-278المصدر السابق نفسو، ص ()
. 66-60م، ص1986، 3محمود رشيد خاطر، طرق تدريس المغة العربية، ط: انظر ()
بوشر بتأىيل خريجي الكميات المتوسطة في الجامعات الفمسطينية اعتبارًا من العام الدراسي  ()

. م1994/1995
م، تم تشكيل لجنة المغة العربية في فمسطين لتقديم مخطط متكامل 1994/1995في العام الدراسي  ()

إلعداد مناىج فمسطينية لمغة العربية، وقد انتيت المجنة من أعماليا قبل ستة أشير، وحتى اآلن لم 
. يتم تكميف أحد بتأليف الكتب المناسبة ليذا المنياج

. 206م، ص1986، 1أحمد فييم جبر، دراسات تربوية في الوطن المحتل، ط ()
عبدالجواد الصالح، المشكالت الذاتية لمؤسسات التعميم العالي في : انظر في تطور ىذه الكميات ()

. 26-15م، ص 1982الضفة الغربية وقطاع غزة، 
. م1992/1993الدليل اإلحصائي لمجامعات والكميات الفمسطينية لعام : انظر ()
م، لم تكن تؤكد المساقات المغوية، لكن صاحب 1994تجدر اإلشارة عمى أن بير زيت قبل عام  ()

. م1994/1995ىذه السطور قدم خطة معدلة لبرنامج الدائرة، وتم قبوليا وتطبيقيا اعتبارًا من 
واضح أن ىنالك تطورًا في برنامج الجامعات الفمسطينية بالمقارنة مع األعوام الدراسية قبل  ()

حاضر المغة : م في 1978التسعينات، انظر المقارنات السابقة التي أجراىا كاتب ىذه السطور سنة 
. 47-27م، 1987وأساليب تدريسيا في الجامعات الفمسطينية، 
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م، حينما قبمت الخطة الجديدة ووضع اختياريًا 1994لم يكن ىذا المساق يدرس في بير زيت حتى  ()
. مع مساق آخر

كانت دائرة المغة العربية في جامعة بير زيت تطمب من طمبتيا دراسة التاريخ اإلسالمي والفرق  ()
اإلسالمية، ولكن حينما صار ىذا المساقان من متطمبات كمية اآلداب، استبدل المساقان بمساقين 

. بديمين من داخل الدائرة
. م1980دليل جامعة تل أبيب، : انظر ()
ىناك من األساتذة من أسر إلي القول بأنو يحب التدريس بالعربية، لكنو يخشى أن يتيم بعدم تمكنو  ()

. من اإلنجميزية، لذلك يعمد بين الفينة واألخرى إلى استعمال العربية في التدريس
. أقول في بعض ىذه النشاطات، ألن ىناك نشاطات أخرى مشابية بالمغة اإلنجميزية()
. أحيانًا يسمح األستاذ لمطالب بأن يجيب بالعربية، بالرغم من أن األسئمة قد تكون باإلنجميزية ()
. في مثل ىذه المواقف، قد يراوح األستاذ والطالب بين الفصحى والعامية ()
ىناك من يستعمل مصطمح الثنائية في المغة، وىناك من يستعمل مصطمح االزدواجية في المغة،    ()

. 155-153م، ص 1945عمي عبدالواحد وافي، فقو المغة، : انظر
لدى كاتب ىذه السطور ممف خاص يضم نماذج من كتابات أساتذة الجامعات الفمسطينية وطمبتيا،    ()

. وفي نيتو إصدار كتاب عن أسس الكتابة السميمة
ىذه مشكمة يعاني منيا كاتب ىذه السطور، وىناك عدد محدود من األساتذة الذين ينبيون الطمبة  ()

. إلى أخطائيم المغوية، ولذلك، شاع أن األصل عدم المساءلة عمى األخطاء المغوية
من عادتي عند قراءة أي كتاب أن أضع خطوطًا تحت الكممات التي تقع فييا أخطاء لغوية،    ()

وصدف أن وقع بين يدي كتاب يضم ثالث مقاالت ألساتذة مرموقين في فمسطين، ومنشورات باسم 
مركز أبحاث معروف أيضًا، ففوجئت باألخطاء المغوية التي وردت فيو، مما جعمني أكتب رسالة 

. خاصة لممؤلفين، وحددت ليم جميع ىذه األخطاء، إال أن أحدًا لم يكتب أو يعمق بشيء
. ىذه أمثمة فقط لما يقع فيو األساتذة والطمبة من مشكالت لغوية ()
. 155عمي عبدالواحد وافي، فقو المغة،   ص: انظر ()
َمْن مّنا نحن المختصين، يستعمل المغة الفصيحة في جميع المواقف اليومية؟ ليست المسألة  ()

مرتبطة باستطاعة أو عدميا، بل باستساغة أو عدميا، كما أنيا مرتبطة بالذين نتحدث معيم،   
. وبطبيعة الموضوعات التي نتحدث عنيا

. 156فقو المغة لعمي عبدالواحد، ص: انظر ()
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إذ تعود الواحد عمى الطريقة، فإنو وبشكل تمقائي يبدأ بالتفكير بالمغة السميمة حينما يكون في موقف  ()
رسمي يستدعي المغة الفصيحة، وعمى العكس من ذلك، فإنو يبدأ بالتفكير بالعامية حينما يذىب إلى 

. السوق والشارع والبيت
. ىي الذرائع نفسيا التي يتشدق بيا المثقفون في مختمف الجامعات العربية  ()

. م1985فمسفة التعميم الجامعي والدعوة إلى تعريبو، : انظر
. ىناك محاوالت جادة في الجامعة اإلسالمية بغزة تغاير ىذا االتجاه البغيض ()
. تجربة الجامعات السورية والمغربية خير شاىد عمى ذلك ()
. أي دليل من أدلة الجامعات الفمسطينية: انظر ()
. 192، ص1981صبحي الصالح، فقو المغة، : انظر ()
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 323 

                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

المراجع 
. م1977من مشاكل التعميم في القطاع العربي، الناصرة، : أبو حنا، حنا وسامي جرايس -ٔ
، 1أبو كشك، داعس، األوضاع التربوية واألكاديمية في األرض المحتمة، منشورات الوحدة، ط -ٕ

 .م1993

 .م1/1979طرق تعميم المغة العربية، مكتبة األنجمو المصرية، ط: أحمد، محمد عبدالقادر -ٖ

 .م1975حول التعميم العام ونظمو، القاىرة، : أحمد، نازلي صالح -ٗ

 .م1987تاريخ التربية عند الييود في فمسطين، : البدوي، راتب  -٘

 .م1976تطوير المغة العربية، الخرطوم، : اتحاد المعممين العرب -ٙ

 .م1989تطور نظام التعميم في األردن، وزارة الثقافة والشباب، : التل، أحمد يوسف -ٚ

 .م1994دليل جامعة بيت لحم، قسم المغة العربية وآدابيا، : جامعة بيت لحم -ٛ

 .م1994خطة تطوير دائرة المغة العربية وآدابيا، : جامعة بير زيت -ٜ

 .م1990-1988دليل جامعة بير زيت : جامعة بير زيت

 .م1980دليل الجامعة، :  جامعة تل أبيب -ٓٔ

 .م1984دليل جامعة الخميل، :  جامعة الخميل -ٔٔ

 .م1961المؤتمر الثقافي العربي الخامس، الرباط، :  جامعة الدول العربية -ٕٔ

 .م1991خطة تدريس المغة العربية، :  جامعة النجاح -ٖٔ

 .م1986، 1دراسات تربوية في الوطن المحتل، ط:  جبر، أحمد فييم -ٗٔ

الجامعات الفمسطينية بين الواقع والمتوقع، جمعية الدراسات العربية القدس،   :  الجرباوي، عمي -٘ٔ
 .م1986

 .م1994تقرير شموئيل حول التعميم العربي، : الحاج، ماجد -ٙٔ

 .م1986، 3طرق تدريس المغة العربية، ط:  خاطر، محمود رشدي وآخرون -ٚٔ

 .م1983تعريب التعميم الجامعي، جمعية الدراسات العربية، القدس، :   الدراويش، حسين -ٛٔ



  

 324 

                                                                                                                        

، ترجمة محمد صالح العالم، دار اليالل،   2العمم والتعميم العالي في إسرائيل :  زحالن، أنطون، ب -ٜٔ
 .م1970

 .م1990التعمم في ظل االنتفاضة، رابطة الجامعيين في الخميل، :  الزرو، صالح -ٕٓ

 .م1973تعميم العرب في إسرائيل، مركز األبحاث، :  سرية، صالح عبداهلل -ٕٔ

واقع التعميم اإللزامي والثانوي في الضفة الغربية، رابطة الجامعيين في :  شاىين، عبد الفتاح -ٕٕ
 .م1990الخميل، مركز األبحاث،

 .م1981فقو المغة، دار العمم لمماليين، :  الصالح، صبحي -ٖٕ

 .م1982المشكالت الذاتية لمؤسسات التعميم العالي في الضفة وقطاع غزة :  الصالح، عبدالجواد -ٕٗ

 .م1990إدارة التعميم العالي بالضفة الغربية وقطاع غزة، رسالة دكتوراه، :  صبحي، فتحي أحمد -ٕ٘

األبعاد " واقع القضية الفمسطينية في مناىج التعميم في الوطن العربي: " عبدالحي، وليد سميم -ٕٙ
،   8التربوية لمصراع العربي اإلسرائيمي، جمعية الدراسات العربية، نشر في المستقبل العربي، السنة 

 .109، ص (م1986آذار ) 85العدد 

 .1987مناىج التعميم في ظل االحتالل، :  عثمان، عمي وأسعد األسعد -ٕٚ

 .م1983م، 1982-1992ستون عامًا عمى مسيرة التعميم في دبورية، :  عزايزة، خالد -ٕٛ

 .م1987التعميم في القدس، بيت لحم، أريحا، القدس، :  عطية، إحسان وآخرون -ٜٕ

مشكالت الطمبة الفمسطينيين في األراضي المحتمة،   جمعية الدراسات :  عطية عمي سعود -ٖٓ
 .76- 75،   ص(م1986أيار )،   87، العدد 9العربية، نشر في المستقبل العربي، السنة 

م، رابطة الجامعيين،   1990/1991الوضع التعميمي في محافظة الخميل، :  عمرو، حسام -ٖٔ
 .م1991

التعميم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، جامعة النجاح، جمعية :  عوض، منير أحمد -ٕٖ
 .الدراسات العربية، سنة ؟

-1921وزارة التربية والتعميم األردنية، تاريخ التربية والتعميم في األردن، :  قسم التوثيق التربوية -ٖٖ
 .م1980م، عمان، 1970

 كاتبة، سمير، حول التعميم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومؤسساتو، مجمع النقابات  -ٖٗ
 .م1982المينية، مجمس التعميم العالي، نيسان، 

دور المجتمع في مواجية أزمة التعميم العربي، ترجمة محمد عميان، القدس،   :  الىف، ىداس -ٖ٘
 .م1994

التعميم العربي في إسرائيل، محضر مؤتمر :  المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية -ٖٙ
 .م1984التعميم العربي الثاني، شفا عمرو، 



  

 325 

                                                                                                                        

 .م1991المركز الثقافي وجامعة بيت لحم، :  المؤتمر األول لمتعميم الفمسطيني -ٖٚ

 .م1993تطوير التعميم في األراضي المحتمة، غزة، :  المؤتمر التربوي األول -ٖٛ

التعميم العربي في إسرائيل، دار النيضة، الناصرة،   :  مؤتمر التعميم العربي الثاني شفا عمرو -ٜٖ
 .م23/5/1984

الدليل اإلحصائي لمجامعات والمعاىد :  مجمس التعميم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة -ٓٗ
 .م1992/1993والكميات الفمسطينية، 

 .م1985فمسفة التعميم الجامعي والدعوة إلى تعريبو، :  مجمس التعميم العالي

حاضر المغة العربية وأساليب تدريسيا في الجامعات الفمسطينية،   :  مجمس التعميم العالي
 .م1987

أوضاع التعميم العالي العربي في األرض المحتمة، وأسس تطويره ودعمو،   :  محشي، خميل -ٔٗ
 .م1978

 .م1990الخطة الشاممة لمثقافة العربية، :  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم -ٕٗ

المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعميم العرب، صنعاء،   :  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم
 .م1978

جامعة عربية في فمسطين، منشورات جامعة بير زيت، وشؤون فمسطينية آذار،   :  ناصر، حنا -ٖٗ
 .م1976

 .م1990واقع التعميم اإللزامي والثانوي، مركز القدس لؤلبحاث، :  النمري، طاىر ىاشم -ٗٗ

 .م1945فقو المغة، القاىرة، :  وافي، عمي عبد الواحد -٘ٗ

 .م1966/ 1965التقرير السنوي عن التعميم، لمعام الدراسية، :  وزارة التربية والتعميم األردنية -ٙٗ

 .م1991دليل المعمم إلى كتب المغة  العربية، لمصف التاسع، :  وزارة التربية والتعميم األردنية

دليل المعمم إلى كتب المغة  العربية، لمصف الخامس االبتدائي،   :  وزارة التربية والتعميم األردنية
 .م1986

القواعد الوافية،   دار األيتام الصناعية اإلسالمية،   القدس،   :  وزارة التربية والتعميم األردنية 
 .م1965

 .م1977مذكرة في المغة العربية، الثالث الثانوي الزراعي، عمان، :  وزارة التربية والتعميم األردنية

مذكرة في النقد والبالغة، لمصف الثاني الثاوي األدبي والعممي،   :  وزارة التربية والتعميم األردنية
 .م1974

 .م1985المطالعة لمصف السادس، :  وزارة التربية والتعميم األردنية

 .م1963المناىج الدراسية لممرحمة االبتدائية، : وزارة التربية والتعميم األردنية



  

 326 

                                                                                                                        

 .م1965منياج المغة العربية لممرحمة اإللزامية، :  وزارة التربية والتعميم األردنية

 .م1966النصوص المختارة لمثاني اإلعدادي، القدس، :  وزارة التربية والتعميم األردنية

 .م1193فيرس الكتب الدراسية العربية، القدس، :  وزارة المعارف والثقافة اإلسرائيمية -ٚٗ

منياج تدريس المغة العربية وآدابيا لممدرسة االبتدائية العربية،   :  وزارة المعارف والثقافة اإلسرائيمي
 .م1989القدس، 

 الثاني عشر،   –منيج دراسي في األدب العالمي، العاشر :  وزارة المعارف والثقافة اإلسرائيمي
. م1990القدس، 

 التاسع في –السابع : منيج دراسي في األدب العربي لمصفوف: وزارة المعارف والثقافة اإلسرائيمية
. م1985المدارس العربية، القدس، 

منيج القواعد العربية لممرحمتين اإلعدادية والثانوية، القدس،  : وزارة المعارف والثقافة اإلسرائيمية
 .م1990

 

 
 


