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:  مدخل1-1
التربية قوة اجتماعية مركزية مف يمتمكيا يمتمؾ القدرة عمى تقرير مصير 

المجتمع، وعمى ذلؾ فإنيا ال يمكف أف تكوف محايدة؛ ألنيا في الحصيمة النيائية ىي 
التي تشكؿ مجتمعيا وقيادتو عمى الصورة التي رسمت ليا مسبقًا في إطار فمسفة 
التربية، وما ينبثؽ عنيا مف استراتيجيات وسياسات وخطط وأىداؼ عامة وأخرى 

ومف ىذا المنظور فإف السياسة وأجيزتيا الحاكمة ال بد أف تسعى دومًا . خاصة
 لكي – فمسفة ومحتوى وأساليب وأجيزة تنفيذية –لمسيطرة عمى التربية بمجموعيا 

تضمف تشكيؿ المجتمع عمى النحو المريح ليا ولمنظاـ الحاكـ القائـ بيا وعمييا، وبناًء 
عمى ىذا فإف التناقض بيف التربية والتربوييف مف ناحية والسياسة والسياسييف والحكاـ 

 باستثناء الحالة التي يكوف فييا الحكـ وطنيًا –مف ناحية ثانية ال بد أف يؤدي 
 إلى الصراع بيف ىذيف الطرفيف ليس مف أجؿ االستيالء عمى –ديمقراطيًا عاداًل 

التربية كيدؼ في حد ذاتو بؿ ألف االستيالء عمييا يعني االستيالء عمى عقوؿ 
األجياؿ المقبمة أي االستيالء عمى مستقبؿ الشعب أو األمة، وقد أدى ىذا االعتبار 

، في (ـ. ؽ347-437)حسبما رآىا أفالطوف " المدينة الفاضمة"قديمًا إلى بمورة نظرية 
جميورية مف أجؿ حؿ المشكمة مف خالؿ إزالة التناقض المشار إليو، كما أدى إلى 
الموقؼ الشجاع الذي وقفو المعمـ الفيمسوؼ بيدبا اليندي في وجو ممكو الطاغية 

! دبشميـ، وما أكثر األمثمة في ىذا الصدد عبر التاريخ
ومف الواضح أف التربية الحقة بمفيوميا الواسع تكّوف شخصية الفرد وسموكو 

نما يكوف أيضًا عضوًا منتجًا ومفيدًا  وطريقتو في الحياة، بحيث ال يحقؽ ذاتو فقط، وا 
لكف التربية الحقة مشورطة بوجود مجتمع . لمجتمعة ومسيمًا في تقدمو واستمراريتو

ديمقراطي إذ ال يمكف وجودىا دونو، ومف الواضح أيضًا أف مقومات التربية بيذا 
: المفيـو ىي الثالثة الرئيسية التالية

التربية الرسمية، وىي تتمثؿ فيما يكتسبو الفرد مف المؤسسات التربوية  -أ 
. النظامية عمى اختالؼ أنواعيا ومستوياتيا

التربية الشعبية أي التنشئة االجتماعية المتمثمة فيما يكتسبو الفرد مف  -ب 
 .األسرة والحي والمجتمع بعامة
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التربية الموازية وىي تتمثؿ فيما يكتسبو الفرد مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ  -ج 
كالصحافة والالفتات والممصقات واإلذاعة المسموعة والمرئية : المختمفة

 .()والسينما والفيديو ووسائؿ الخطاب الجماىيرية

: التربية في العالم الثالث 1-2
: في ضوء ما تقدـ، يقفز إلى الذىف السؤاؿ التالي

ما الترية التي أخذت بيا بمداف العالـ الثالث، ونحف العرب جزء منو، في أعقاب 
حصوليا عمى استقالليا؟ 

عندما بدأ االستعمار ينحسر عف العالـ الثالث، وبدأت أقطار ذلؾ العالـ 
السياسي تحرز استقالليا السياسي منذ انتياء الحرب العالمية الثانية، توىمت أف ليس 

ا البمد الذي ذجأماميا نموذج تقتدي بو إال نمو نت رازحة تحت استعماره فتبنتو عمى ك
   فياتياعماه ودوف فحص لمدى حداثتو ولمدى صالحو ولمدى مالئمتو الحتياج

 االستعمار ومستقبميا، وكانت تمؾ ىي الغمطة األساسية التي أطالت عمرحاضرىا 

امف   وعمر التخمؼ المرتبط عضويًا بالمثمث المعيف مثمث الفقر والمرض حية،ن
والجيؿ، مف ناحية أخرى، ولـ تكف ىذه الغمطة ىي الغمطة الوحيدة بؿ تشابكت 

وتآزرت معيا سمسمة مف األخطاء بعضيا وقع ومضى، وبعضيا ىبط عمى صدور 
الشعوب ما زاؿ جاثمًا عمييا، وما دمنا لسنا في موقؼ استعراض ليا، فيكفي التنبيو 
إلى واحدة مف كبرياتيا كانت وال تزاؿ قائمة كعقبة كأداء تعترض سبيؿ شعوبنا في 

إنيا تتمثؿ في ىذه الثنائية التي صرنا نعبر عنيا بشعار . محاولة النيوض والتقدـ
، وىو شعار فتحنا بو معركة محتدمة، فصار بعضنا يدعو إلى "األصالة والحداثة"

مقاطعة الحضارة المعاصرة؛ إلنيا غربية إمبريالية وينادي بالعودة إلى األصوؿ في 
مقابؿ مف يدعو إلى خمع ثوب التراث وطرحو مف  وراء الظير بحجة أنو كفف باؿ، 
وألف أصحاب ىذه الدعوة ال يريدوف أف يحكميـ األموات، بؿ ىـ يريدوف اف يعتمروا 
لى جانب ىذيف الفريقيف وقؼ فريؽ ثالث  الزي الغربي العصري بتمامو وكمالو، وا 
. دفعت بو البمبمة والحيرة إلى مقاعد المتفرجيف المّتصفيف بقدر كبير مف عدـ المباالة
ولـ يقتصر الضرر الناجـ عف ىذه الفوضى المتشنجة عمى حاؿ مف التخمؼ يشبو 
حاؿ شرطي المرور الواقؼ مكانو، مقيسًا عمى حركة السير العبارة بو والمتجاوزة لو، 

بأف " األصالة والحداثة"تربية توىـ أربابيا أنيـ حموا مشكمة  بؿ تعدى ذلؾ إلى فرض
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جمعوا  في مناىجيـ بيف موروث قديـ لـ ينقدوه ولـ يحمموه ولـ يتجاوزوه، عمى الرغـ 
غث، وبيف حديث نقموه، وىـ مغمضو العينيف، عف الحضارة العممية مف  مما فيو

المعاصرة دوف أف يفحصوه ليثبتوا مدى صالحيتو ومالءمتو لواقع حياتنا ومستقبمنا، 
 فغرسوا بذلؾ ثنائية فكرية في عقوؿ األجياؿ الصاعدة، ثنائية تؤدي إلى ازدواج

الشخصية ألنيا تطالب الفرد بتحكيـ العقؿ والتفكير العممي فيما يقبمو أو يرفضو مف 
األشياء مف ناحية، وتطالبو في الوقت ذاتو بقبوؿ الكثير مف المسممات الموروثة مف 

وفيؿ ثمة مف آلية انجح مف ىذه اآللية . ثانيةة ناحي صابة األجياؿ ل أد المواىب وا 
ال حاجة إلى القوؿ ؟ الصاعدة بالشمؿ؟ ومف الخاسر ومف الرابح في مثؿ ىذه الحالة

لذي نمد بفعمنا ىذا في اإف الخاسر ىو نحف أفرادًا وشعوبًا، وأف الرابح ىو التخؿ 
خطأ؛ فالتيار األوؿ كميا عمى إف التيارات الثالثة المذكورة . عمره إف لـ نكرس بقاءه

 في عزلة عف حضارة عصره، والتيار يعيشبذؿ مف جيد، أف  ال يستطيع، ميما
مف جمده الثقافي، والتيار الثالث ال يمكنو  الثاني ال يستطيع، حتى لو اراد، أف يخرج

هأف يبقي محايدًا في خضـ التحوالت ومصطرع التيارات الفكرية الدارة مف حو إف . ل
أبرز سمات الحضارة العممية المعاصرة ىو سرعة التغير، ولذلؾ فإف مف ال يتقدـ 

ف حتمًا فال مجاؿ لمواخرسيتأ  فما العمؿ، والحالة ىذه، إذف؟.  أو المترددق

"  خطر تسييس التربية2-1
 التغيير سنة الحياة، والتربية بوصفيا قوة اجتماعية بوسعيا أف تكوف أداة تغيير 

وألنيا كذلؾ، فإف كؿ القوى المصطرعة تحاوؿ . لألفضؿ إذا امتمكت حرية العمؿ
امتالؾ زماميا لتنشئة األجياؿ الجديدة وفقًا الجتياداتيا المتنوعة، وبيذا وقع لألمة "

التربية الذي بدأ منذ وقت مبكر منذ أياـ " تسييس"العربية ما يمكف أف يطمؽ عميو 
، ولسوؼ تظؿ عممية التسييس التربوية ىذه ديدف كؿ التيارات الفكرية ...المروانييف 
ىذه قضية محسومة، وال ينكر أحد منا كمربيف أىمية السياسة، لكنا . ()" اإلسالمية

ننكر عمى السياسة أف تنفرد قيادتيا بفرض الييمنة عمى التربية بمعنى توظيؼ التربية 
لتنشئة أجياؿ مف رعايا وأتباع يؤمروف فيطيعوف دوف أف يكوف ليـ رأي في اتخاذ 

القرارات، ننكر ذلؾ ألننا نؤمف أف التربية الفعالة ىي التربية التقدمية التي تممؾ حرية 
العمؿ، ونؤمف كذلؾ أف ىذه التربية التقدمية الحرة ىي القوة الرئيسية الكفيمة بتقدـ 

مجتمعيا وازدىاره، لكف حتى تكوف التربية كذلؾ، ال بد أف تقـو عمى فمسفة مدروسة 
قرارىا جميع فئات  توظؼ في وضعيا أفضؿ العقوؿ، وتشترؾ في نقاشيا وتعديميا وا 
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الشعب عمى اختالؼ مستوياتيا ومشاربيا، وال بد ليذه الفمسفة أف تنطمؽ مف الواقع 
الحالي لحياة الشعب وترسي عمى ذلؾ الواقع األسس الرئيسية التي ترسـ لو صورتو 

. المستقبمية
وغير خاؼ أف كؿ أمة مف أمـ عالمنا الثالث بعامة، وأمتنا العربية بخاصة، 

لى المحاؽ بركب التقدـ اإلنساني، لكف ذلؾ ال يمكف أف يتأتى  تطمح إلى االزدىار وا 
ليا ما دامت التربية فييا تربية تمقينية أسيرة لقرارات تنفرد السمطة السياسية باتخاذىا 
مف خالؿ منظور آني ضيؽ، وال يدخؿ في اعتباره القضايا األساسية في الحياة مثؿ 

في التعامؿ مع "قضية االنتساب لروح العصر، واإلبداع، وقضية اعتماد العقالنية 
وقضية العدؿ االجتماعي أو االرتفاع باإلنساف ذاتو إلى مركز ... الكوف واإلنساف 

ىذا ىو جوىر التحدي، وال ينبغي لألسماء ... القيمة األخالقية العميا عمى ىذه األرض
، ومما ال شؾ فيو أف الفكر التربوي السائد ()" وال لمشعارات أف تعشي أبصارنا عنو

. في مجتمع ما، ىو المقرر الرئيسي الزدىار ذلؾ المجتمع وتقدمو أو عقمو وتخمفو
ولعؿ خير مثاؿ عمى ىذا مف تاريخنا ىو ما نستذكره مف ازدىار المجتمع العربي 

في عصر المأموف لشيوع مبدأ العدؿ االجتماعي ومبدا العقالنية " اإلسالمي وتقدمو
في فيـ الكوف والتعامؿ معو وتقرير موقع اإلنساف فيو، فمما انقضى عصر المأموف 

في " الفعؿ"ووقع العدواف عمى ىذيف المبدأيف سقط العرب سياسيًا وخرجوا مف دائرة 
إف في . االنفعاؿ بمجراه، ثـ تال ذلؾ انحطاط قيمة اإلنساف" محيط"حركة التاريخ إلى 

إف إعادة . ىاتيف الحقيقتيف درسًا كبيرًا، عمى التربية العربية المعاصرة أف تتعممو
التربية العربية إلى الوجود الفعاؿ ىي في ابتكار نمط تربوي جديد محوره اإلنساف 

العربي ومنيجو العقالنية التي تمكف مف استكشاؼ الكوف المحيط بو وتطويعو لمتحميؿ 
. ()" العقالني بعيدًا عف وسائؿ القسر أو التحميالت الغيبية

:  واقع التربية والتعميم في الوطن العربي2-2
 النظـ والمناىج التربوية التعميمية المعموؿ بيا في مدارس الوطف العربي ما 

زالت إلى حد كبير ىي ما ورثو كؿ إقميـ عف عيد االحتالؿ األوروبي لو مع بعض 
التعديالت التي ال تمس الجوىر الذي ما زاؿ معموماتيًا تمقينيًا يؤدي إلى حشو أدمغة 
الطمبة بالمعمومات النظرية، وما زالت أساليب التدريس تعتمد المعمـ كمصدر يكاد 

فيو في . يكوف وحيدًا لممعمومات وتحصر دور الفرد المتعمـ في التمقي والحفظ والترداد
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نما يجيب عما ما يطرح عميو، وىو بذلؾ يظؿ محدود  معظـ الوقت ال يطرح أسئمة وا 
. ()النشاط قميؿ المبادرة، ويندر أف يفحص القضايا واألشياء ويكشؼ عنيا بنفسو 

لقد آف األواف لمقياـ بثورة تربوية قادرة عمى تكويف الفرد الجديد الذي سيبني 
المجتمع الجديد القادر عمى تحقيؽ ذاتو، وضماف تقدمو واستمراريتو، في حالة 

االنطالؽ الناجح، ودوف انغالؽ عمى الذات بانفتاح عمى العالـ وبانتماء إلى العصر 
الذي يعيش فيو في حركة دائرية فاعمة مف األخذ والعطاء، يقوؿ الدكتور محمد جواد 

: رضا في ىذا الصدد
إف التربية العممية الوظيفية المطموبة لمقواعد العريضة مف الناس يجب أف "

تستيدؼ وبشكؿ واع إعطاء األجياؿ الجديدة صورة حقيقية عف العالـ الذي تعيش فيو 
ويجب أف تنتسب إليو وتعي دورىا فيو، أف يولد الناس وينشأوا في مجتمع ما ثـ ال 

ىذا ىو أسوأ أنواع ... يعرفوف موقعيـ مف حركة التاريخ في الزمف الذي يولودوف فيو
إف كثيرًا مف إحباطاتنا ... الضياع وىذا ىو بالضبط ما تفعمو تربيتنا بأطفالنا اآلف

التربوية حتى اآلف جاء مف غبش الغايات التي كنا نرسميا لمتربية غير متحسبيف 
إمكانات تنفيذىا، وال معتبريف درجة مالءمتيا العصر الذي تخمؽ أجيالنا فيو، حتى 

صار كثير مف جيدنا التربوي يقود إلى عزؿ أجيالنا عف عصرنا والنكوص أماـ حركة 
التقدـ التاريخي، فيؿ لنا مف رؤية تاريخية واقعية فيما ينبغي أف نعد أجيالنا الجديدة 

. ( )"لو؟
لكف عمى الرغـ مف ىذا الواقع المر، وحتى نكوف منصفيف، ال بد لنا مف إشارة 
موجزة إلى أف جيودًا عربية جادة أخذت تبذؿ منذ مطمع الستينات لتطوير األنظمة 
التربوية والمناىج واألساليب التعميمية وتحديثيا، وتدريب ا لمعمميف ورفع سويتيـ، 
وتحسيف المباني والتجييزات المدرسية، لكنيا األسباب عديدة ما زالت مقصرة عف 

. إحداث التغييرات الجوىرية المطموبة
: () واقع التربية في فمسطين 2-3

الحركة التعميمية في فمسطيف جزء مف الحركة التعميمية العربية، لذلؾ فيي تعاني 
معيا ما تشكو منو مف قصور وتخمؼ، ووقع في أسر القيادات السياسية في مختمؼ 

وزيادة عمى ذلؾ فإف الحركة التربوية التعميمية الفمسطينية لـ . أقاليـ الوطف العربي
تكف فمسطينية في يـو مف األياـ؛ فبعد أربعة قروف مف الحكـ التركي وقعت فمسطيف 
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في مخالب األسد البريطاني الذي فرض عمى عربيا نظامًا تربويًا يخدـ المصالح 
البريطانية، بينما أعطى األقمية الييودية فييا الحرية الكاممة في وضع النظاـ التربوي 
الذي ترتضيو ألبنائيا وتطويره، فأدى النظاـ المفروض عمى العرب إلى ضياع الوطف 

، بينما أدى النظاـ الحر إلى انتصار األقمية عمى 1948وتشتيت أىمو منذ حرب عاـ 
لى إقامة الدولة الصييوينة، وتال ذلؾ تمزيؽ األرض الفمسطينية والشعب  األكثرية وا 

الفمسطيني وتبعية أجزائو المختمفة ألنظمة مختمفة؛ فالعرب الذيف ظموا في ديارىـ عند 
قياـ الدولة العبرية أخضعوا لألنظمة اإلسرائيمية، وعرب ما صار يعرؼ بالضفة 
الغربية أتبعوا لألردف وصارت تطبيؽ عمييـ القوانيف واألنظمة األردنية وعرب ما 
صار يعرؼ بقطاع غزة أتبعوا لإلدارة المصرية، وصارت تطبؽ عمييـ القوانيف 

أما بقية الفمسطينييف الذيف انتيى بيـ المطاؼ إلى بمداف مختمفة . واألنظمة المصرية
صاروا يخضعوف لقوانيف البمداف التي - بحكـ واقعيـ الجديد–خارج فمسطيف، فإنيـ 

أقاموا فييا وأنظمتيا، وبعد مضي حوالي عقديف عمى ىذا الحاؿ، قامت إسرائيؿ 
، وفي 1967باحتالؿ بقية األرض الفمسطينية في الحرب التي شنتيا في حزيراف 

، جرى توقيع اتفاؽ أوسمو بيف منظمة 1993سبتمبر / الثالث عشر مف شير أيموؿ
سرائيؿ في البيت األبيض بواشنطف، وىو اتفاؽ أعطى  التحرير الفمسطينية وا 

الفمسطينييف حكمًا ذاتيًا في قطاع غزة وأريحا أواًل، عمى أف يمتد الحقًا ليشمؿ الضفة 
الغربية، وفي إطار ذلؾ االتفاؽ، جرى نقؿ صالحيات محدودة إلى السمطة الفمسطينية 

. في الضفة الغربية كاف مف جممتيا تولي مسؤولية التربية والتعميـ
ىذه ىي المالمح األجمالية لمواقع الفمسطيني، وىي مالمح ال بد مف استذكارىا 
مف أجؿ فيـ واقع التربية الفمسطينية، وال سيما ما يختص منو باألىداؼ المناىج 

والكتب المدرسية، لكف قبؿ البدء بالحديث عف المناىج والكتب المدرسية، يبدو مف 
: المفيد تقديـ بعض اإلحصائيات التربوية التي تبيف أعداد الفسمطينييف بصورة عامة
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( 1)جدوؿ رقـ 
العرب في إسرائيؿ 

مجموع اليهود المجموع مسممون مسيحيون دروز وآخرون نهاية السنة 
1949 14.500 34.000 111.500 160.000 1.173.900 
1993 89.300 15.800 751.400 992.500 5.327.600 

Statistical Abtsract of Israel 1994, No 45 

Central Bureau fo Statisitcs, P.43 

المجموع قطاع غزة الضفة الغربية نهاية السنة 
1967 585.900 380.800 966.700 
1993 1.084.400 748.900 1.833.300 

Statistical Abstract, P. 786 

يشار إلى أف اإلحصاء اإلسرائيمي ال يضـ عرب القدس إلى عرب الضفة 
. الغربية

( 3)جدوؿ رقـ 
عرب القدس 

عدد السكان في مدينة القدس السنة 
1967 68.600 
1992 155.500 

ديموغرافية  (1رقـ )مركز اإلحصاء الفمسطيني، سمسمة تقارير الوضع الراىف 
، 1994ديسمبر / الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كانوف األوؿ

. 78، ص(1.4)جدوؿ 
( 4)جدوؿ رقـ 

سكاف الضفة الغربية والقطاع 
المجموع سكان القطاع سكان الضفة بما فيها القدس السنة 
1994 1.395.455 842.575 2.238.030 
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مركز اإلحصاء الفمسطيني، سكاف التجمعات الفمسطينية في الضفة الغربية 
. التقديرات السكانية: 142، ص1994نوفمبر / وقطاع غزة، تشريف الثاني

أف التقدير الفمسطيني لسكاف الضفة  (2)يالحظ بالمقارنة مع الجدوؿ رقـ 
. 404.730والقطاع يزيد عف التقدير اإلسرائيمي بػ 

( 5)جدوؿ رقـ 
المدارس في النظاـ التعميمي اإلسرائيمي 

مدارس عربية مدارس يهودية السنة 
 (ثانوية1+  ابتدائية 45 )= 46 565 48/49
:  منيا488 2.199 93/94

 ( لممعاقيف33+  عادية 315 )– ابتدائية 348
 متعدد 36+  بمسار واحد 64)=  ثانوية 100

 (المسارات

Statistical Abstract, No. 45, P. 643 
( 6)جدوؿ رقـ 

الوظائؼ التعميمية 
يهود عرب 

ثانوي متوسط ابتدائي ثانوي إعدادي ابتدائي السنة 
48/49 170  - -4.153  -941 
59/60 1.195  -61 16.866  -4.748 
69/70 2.524 58 286 24.726 903 12.371 
93/94 7.995 27.62 3.226 44.140 16.717 31.690 

Statistical Abstract, No. 45, P. 645 

يالحظ مف ىذا الجدوؿ أف المدارس العربية ظمت ابتدائية في معظميا تسير 
حتى عاـ  (12-9)وثانوية  (8-1)ابتدائية : عمى سمـ تعميمي مف مرحمتيف

 .ابتدائي، إعدادي، ثانوي:  عندما تحولت إلى سمـ ثالثي69/1970
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( 7)جدوؿ رقـ 
الصفوؼ في النظاـ التعميمي 

يهود عرب 
ثانوي متوسط ابتدائي ثانوي إعدادي ابتدائي السنة 

48/49 667  -8 3.364  -507 
59/60 1.075  -31 12.030  -1.706 
69/70 2.663 93 183 14.768 252 4.532 
93/94 4.738 1.157 1.342 19.909 4.712 8.672 

Statistical Abstract, No. 45, P. 645 

( 8)جدوؿ رقـ 
عدد الطالب في إسرائيؿ 

عـــــرب 
ثانوي عام إعدادي ابتدائي بستان إلزامي عمر خمس سنوات السنة 

48/49 1.124 9.991  -14 
59/60 7.274 36.729  -1.956 
69/70 14.211 85.449 2.457 80.050 
93/94 24.800 143.485 38.220 43.247 

يهــــــود 
ثانوي متوسط ابتدائي رياض األطفال  
 25.406 91.133  -10.218 
 75.699 375.054  -55.142 
 107.668 394.354 7.908 129.436 
 286.600 533.919 139.707 243.476 

Statistical Abstract, No. 45, P. 647 
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( 9)جدوؿ رقـ 
المؤسسات التعميمية في الضفة الغربية والقطاع  

حسب السمطة باستثناء الجامعات 
المجموع القطاع الضفة  

1967  -  1968  
 987 166 821المؤسسات 
 1.148 1.746 4.402الصفوؼ 
 222.266 80.050 142.216الطمبة 

1989  -  1990  
 1.585 347 1.238المؤسسات 
 14.244 4.541 9.703الصفوؼ 
 511.566 196.458 315.108الطمبة 

1992  -  1993  
 1.803 397 1.406المؤسسات 
 17.098 5.226 11.872الصفوؼ 
 604.519 221.133 383.386الطمبة 

مؤسسات حكومية 
 991 135 856المؤسسات 
 10.893 2.446 8.447الصفوؼ 
 385.620 101.194 284.426الطمبة 

مؤسسات وكالة الغوث 
 273 170 103المؤسسات 
 3.590 2.307 1.283الصفوؼ 
 150.299 107.128 43.171الطمبة 

مؤسسات أخرى 
 539 92 447المؤسسات 
 2.615 473 2.142الصفوؼ 
 68.600 12.811 55.789الطمبة 

. طالبًا في قطاع غزة (1.760)كاف ىناؾ ست كميات مجتمع بيا 92/1993عاـ 
Statistical Abstract, No. 45, P. 832 
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( 10)جدوؿ رقـ 
الطالب حسب نوع المؤسسة التعميمية 

67-68 89-90 1992 -1993 
منهم في القطاع الضفة  

الوكالة 
المجموع 

222.26المجموع 
6 

511.56
6 

383.386 221.133 150.299 519 ،604 

 038.643 1.165 11.151 27.492 28.071 3.850رياض أطفاؿ 
162.05مدارس ابتدائية 

1 
304.85

2 
325.604 134.937 00 00 

108.10 40.177مدارس إعدادية 
5 

 45.683 00 00 

 00 00 27.860** 25.313 65.361 15.910مدارس ثانوية 
 6.479 895 1.502 4.977 5.447 278معاىد معمميف 

Statistical Abstract, No. 45, P. 832 

( 10-1)الصفوؼ * 
(. 12و 11)الصفاف ** 

: 1948 المناهج والكتب المدرسية في فمسطين المحتمة منذ عام 3-1
 عف قياـ دولة إسرائيؿ عمى القسـ األكبر مف األرض 1948أسفرت حرب عاـ 

الفمسطينية، وعف تمزيؽ الشعب العربي الفمسطيني وتشتيتو مع بقاء أقمية عربية تحت 
 كاف عددىـ آنذاؾ – 1949وكاف لألكثرية الييويدة عاـ . الحكـ اإلسرائيمي
نظاميا التربوي الذي طورتو خالؿ فترة االنتداب البريطاني عمى * - 1.013.900

 (المجمس الممي الييودي)فمسطيف، وىو نظاـ كانت السمطة عميو لمفعاد لئومي 
بوصفو المجمس التنفيذي لمجمعية النيابية التي تمثؿ الطائفة اإلسرائيمية في فمسطيف 

(Knesset Israel)وكاف في تمؾ الجمعية ممثموف لثالثة أحزاب أو تيارات ىي ، :

                                                 


  Statistical Abstract, No. 45 p43 
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. الحزب العمومي، وىو حزب الوسط -ٔ
 .حزب العماؿ، وىو حزب اليسار -ٕ

حـز مزراحي، وىو حزب الصييونية األصولية التقدمية، وىو حزب محافظ  -ٖ
 .متديف منظـ لمحركة الصييونية

وكانت لكؿ واحد مف ىذه األحزاب مدارس خاصة بو؛ فكاف في مدارس الحزب 
، وفي مدارس %23مف مجموع الطمبة، وفي مدارس الحزب الثاني % 35األوؿ 

. الباقية فكانت تابعة ألجودات إسرائيؿ أو مستقمة% 18، أما %24الحزب الثالث 
ابتدائية وثانوية يبمغ مجموع سنواتيما : وكاف السمـ التعميمي يتكوف مف مرحمتيف

اثنتي عشرة سنة أي بزيادة سنة دراسية واحدة عف نظاـ التعميـ العربي تحت االنتداب 
: البريطاني، لكف تمؾ الفترة كانت موزعة وفؽ أنماط ثالثة ىي

 سنوات لممرحمة الثانوية، 4+  سنوات لممرحمة االبتدائية8
 سنوات لممرحمة الثانوية، 8+  سنوات لممرحمة االبتدائية 4

.  () سنوات لممرحمة الثانية 6+  سنوات لممرحمة االبتدائية 36
ىذا النظاـ صار ال بد مف إعادة بنائو بعد قياـ الدولة ليناسب أىدافيا 

، قانوف (البرلماف اإلسرائيمي)أقرت الكنيست  "1949وسياساتيا، ففي أيموؿ مف عاـ 
التعميـ االبتدائي اإللزامي المجاني، الذي حتـ عمى الوالديف إرساؿ أوالدىما إلى 

، أي سنة لمروضة وثماني سنوات لممرحمة االبتدائية (14-5)المدرسة مف سف 
، لكف التعميـ الثانوي ظؿ عمى حالو، ثـ عدؿ ىذا القانوف اإللزامي (8-1الصفوؼ )

، بعد 1974، أي الصؼ التاسع وعمـ تنفيذه عاـ (15-14) ليشمؿ سف 1969عاـ 
. ()أي نياية الصؼ العاشر  (16) ليشمؿ سف 1977ذلؾ عدؿ ثانية عاـ 

، عندما أقرت 1953أما نظاـ األحزاب الثالثة فقد ظؿ معمواًل بو حتى عاـ 
الكنيست قانوف التعميـ الحكومي الذي ألغى نظاـ األحزاب الثالثة وأقر اثنيف منيا 

التعميـ الحكومي الرسمي، والتعميـ الحكومي الديني الرسمي، وىما يسيراف عمى : ىما
منيج تعميمي موحد باستثناء أف مدارس التيار الحكومي الديني تركز عمى تعميـ 

.  ()المواضيع المتعمقة بالتراث الييودي والتاريخ اليييودي 
 ب          1949وفيما يتعمؽ باألقمية العربية التي قدر عددىا في اخر عاـ 

ة، مبعثرة، غايتيا ، فإنيا كانت أقمية ميزومة، مروعة، مجزأ()نسمة  ( 160.000)
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الفورية الحصوؿ عمى األمف وعمى لقمة العيش، وىي أقمية غير منظمة، ال حوؿ ليا 
، الذي ال بد مف  وال قوة، تقبع في ظؿ دولة صييونية تعامميا معاممة العدو الميزـو

حكاـ القبضة عميو، حتى ال يستطيع اف يشكؿ أي خطر عمى الدولة، وعمى  تفريقو، وا 
أمنيا، وأمف شعبيا الييودي، وال بد في ىذا الصدد مف التذكير بأف إسرائيؿ دولة 

أما مواطنوىا مف العرب . ()عنصرية، عرفت وتعرؼ نفسيا بأنيا دولة لمييود فقط 
بمف فييـ عرب القدس وفقًا لإلحصاء ) 1993بمغ عددىـ في نياية عاـ –

 فيي تعترؼ بيـ كأقمية قومية؛ ألف مثؿ ذلؾ ()- نسمة992.500، (اإلسرائيمي
فيي تتعامؿ معيـ كأفراد مف غير الييود، وال تعترؼ ليـ بأية حقوؽ جماعية بؿ 
تتعامؿ معيـ كأفراد مف غير الييود، وال تعترؼ ليـ بأية حقوؽ جماعية بؿ تطبؽ 

كعرب أو شركس أو ارمف، : ، فتتعامؿ معيـ كجماعات عرقية"فرؽ تسد"عمييـ مبدا 
وىي تمارس التمييز ضدىـ . كمسمميف أو مسيحييف او دروز: أو كجماعات طائفية

عمى المستوييف الرسمي والشعبي؛ فعمى المستوى الرسمي، تعاممؾ كغرباء وليس 
كمواطنيف متساوي الحقوؽ في الدولة، وعمى المستوى الشعبي، لـ يطرأ عمى مواقؼ 
الجميور اإلسرائيمي أي تغيير إيجابي ممموس تجاه األقمية العربية طواؿ السنوات 

الماضية، وىذه الدولة العبرية ليس ليا حتى اآلف دستور معمف يكوف مرجعية تنضبط 
بيا قوانينيا، وحتى وثيقة استقالليا لـ يجر إقرارىا في الكنيست حتى اآلف، وفي غياب 
الدستور، ولعدـ وجود قانوف يبيف حقوؽ اإلنساف والمواطف، فإف الكنيست تستطيع أف 

. ()تسف قوانيف تمييز ضد العرب؛ بحكـ األكثرية الييودية التمقائية فييا 
ولكي تدافع إسرائيؿ عف ىذا الوضع المشيف، ولكي تحافظ عمى صورة مشرقة 

ليا لدي العالـ الغربي، ارتدت ثوب الديمقراطية، بعد اف أعادت تفصيمة بحيث يصبح 
صالحًا لمييود دوف غيرىـ، أما العرب فييا، فميس ليـ مف ديمقراطيتيا سوى ما تروجو 
وسائؿ إعالميا مف أحاديث دعائية عف مساواتيـ بالييود، وعف التعايش الذي كتب 

لكف واقع الحاؿ يشير إلى أف إسرائيؿ ما زالت نادمة عمى فشميا في . عمى الشعبيف
، يشيد عمى ذلؾ أوري 1948التخميص مف ىؤالء العرب كمية خالؿ حرب عاـ 

، المستشار األسبؽ لرئيس (منسؽ شؤوف جنوب لبناف اآلف )(Uri Lubrani)لبراني 
 تعميقًا عمى نشاط الطالب العرب 1961الوزراء لمشؤوف العربية، عندما قاؿ في عاـ 

لو لـ يكف ثمة عرب جامعيوف، لكاف الوضع أفضؿ، ولو أف :"في الجامعات العبرية
وما دامت . ()" العرب ظموا حمالي حطب، فربما كاف أسيؿ لنا أف نتحكـ فييا
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إسرائيؿ ال تستطيع التخميص منيـ بعد أف صارت دولة، فال بد ليا أف تعمؿ بكؿ 
، ليظموا خدمًا لمدولة، ()الطرؽ الممكنة إلبقائيـ متخمفيف عف المستوى الييودي 
وتحقيقًا ليذه الغاية، راحت . يقوموف ليا باألعماؿ التي يترفع الييود عف القياـ بيا

إسرائيؿ، عمى المستوى العاـ، تصادر األراضي؛ لتفؾ ارتباط العربي بأرضو، تمييدًا 
لدفعو إلى االعتماد عمى العمؿ الييودي كمصدر لرزقو، ومضت تصادر الحقوؽ 
والحريات، وتمارس أساليب التفرقة والتجويع والقمع، كما أنيا، عمى مستوى التربية 
تركز "والتعميـ، وضعت أىدافًا لمناىج المدارس العربية، واعتمدت سياسات وممارسات 

عمى أف يكوف العرب طبقة خادمة، مف خالؿ التقميؿ مف الكفاءات العممية 
والتكنولوجية، وفؾ ارتباط العربي باألرض في الوقت الذي تركز فيو عمى ربط الييود 

وحاولت المناىج اإلسرائيمية . باألرض، وجعمت العربي يعتمد عمى العمؿ الييودي
قطع صمة العرب بأمتيـ بإماتو روح العزة وروح الجياد، وقتؿ الروح العسكري عند 
. ()العرب، بما يساعد في خمؽ أجياؿ عربية ال تعرؼ االنتماء إال لمدولة اإلسرائيمية 

لكف عمى الرغـ مف كؿ إجراءات العسؼ، والقمع، والتنكيؿ، واإلذالؿ، عمى الرغـ 
، بتدمير ما ال يقؿ عف أربعمئة 1948مف قياـ القوات اإلسرائيمية أثناء حرب عاـ 

قرية عربية، وارتكاب مجازر عديدة في أماكف متفرقة، بيدؼ ترويع العرب 
الفمسطينييف، وحمميـ عمى الجالء عف ديارىـ، إال أنو ظؿ في القسـ الذي احتمتو 

، أقمية عربية متنامية، تقيـ أكثريتيـ في 1948القوات الصييونية مف فمسطيف عاـ 
قرى منطقة الجميؿ، والمثمث، والنقب، ويقيـ بعضيـ في مدف حيفا، وعكا، ويافا، والمد، 

. والرممة
ولـ تكتؼ السمطات اإلسرائيمية بما ارتكبتو ضدىـ مف إجراـ، وما أنزلتو بيـ مف 

ظمـ، بؿ فرضت عمييـ أيضًا أحكامًا عسكرية جائرة، تشؿ حركتيـ، وتعمؿ عمى 
تجويعيـ وتجييميـ، سعيًا إلى تيجيرىـ أو تركيعيـ، وقد ظمت تمؾ األحكاـ السارية 

، وفي الوقت ذاتو، لـ يكف ىؤالء العرب الفمسطينيوف 1965المفعوؿ حتى عاـ 
معزوليف عف بعضيـ فقط؛ فال ينتقؿ الواحد منيـ مف قرية إلى أخرى إال بتصريح مف 

 باستثناء السماع مف خالؿ –الحاكـ العسكري، بؿ كانوا أيضًا مقطوعيف تمامًا 
عف عرب الضفة و القطاع مف ناحية، وعف سائر األمتيف العربية - اإلذاعات

ولما كاف أحسف مف ظموا بينيـ مف المتعمميف ىـ مف . واإلسالمية مف ناحية ثانية
ػ، () باستنثاء قمة قميمة مف حممة الشيادة الثانوية ()مستوى الصؼ السابع االبتدائي
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ولما كاف وجود الكتاب العربي بعامة، والمدرسي بخاصة، مف األمور النادرة، 
. والحصوؿ عميو مف األموؿ العسيرة، فإف الحركة التعميمية بينيـ كانت شبو معدومة
في ضوء ذلؾ، كاف عمييـ أف يباشروا إلى حيف، ما في وسعيـ مف نشاطات 

تعميمية، منطمقيف مف نقطة الصفر تقريبًا، وذلؾ بالعمؿ عمى إعادة تشغيؿ المدارس 
في البداية، - لـ يكف في إسرائيؿ مدارس إسالمية خاصة - المسيحية الخاصة القميمة

ثـ المدارس الخاصة المتفيئة باألحزاب السياسية، وال سيما الحزب الشيوعي، في وقت 
الحؽ، إلى أف فتحت المدارس الحكومية أبوابيا في وقت متأخر نسبيًا مف العاـ 

، وكاف عددىا خمسًا وأربعيف مدرسة ابتدائية، ومدرسة ثانوية 1949- 1948الدراسي 
في .  ()طالبًا ثانويًا  (14)، طالبًا ابتدائيًا و(9.991)واحدة، وكاف عدد طمبتيا 

الوقت ذاتو، كاف عمى المعمميف أف ينسخوا أو يمخصوا بخط اليد، ما يقع في أيدييـ 
مف كتب عربية، وال سيما تمؾ الموروثة عف عيد االنتداب البريطاني، وأف يتحمموا 

مسؤولية تعميـ األجياؿ الناشئة، باالعتماد عمى االجتياد الشخصي، في غيبة النظاـ، 
. والمنياج، والكتاب المدرسي، والمؤىالت العممية

حالة التعميـ العربي ىذه، لـ يكف مف السيؿ تغييرىا؛ ألف العرب لـ يكف بأيدييـ 
شيء مف األمر، وألف وزارة المعارؼ والثقافة الييودية كانت تعمؿ عمى تطوير نظاـ 

ومع أنيا  استحدثت دائرة . تعميمي ييودي لمدولة، دوف أي اعتبار لألقمية العربية
، إال أف موظفييا جميعيـ كانوا في البداية مف الييود، "دائرة المعارؼ العربية"أسمتيا 

و ىـ ما زالوا األغمبية القصوى اآلف، ولذلؾ فإف تمؾ الدائرة لـ تعمؿ أكثر مف تجميع 
بعض الكتب المدرسية التي خمفتيا حكومة االنتداب البريطاني، وتجميع المعمومات 

 صدر 1953وفي عاـ . األولية عف األوضاع المدرسية والتعميمية لدى األقمية العربية
قانوف التعميـ الرسمي بعد أف أقرتو الكنيست، وىو قانوف يتجاىؿ وجود عرب إسرائيؿ، 

: وكاف مف أىدافو
بناء التعميـ في الدولة عمى قيـ الحضارة اإلسرائيمية الييودية،   -
 وعمى اإلنجازات العممية،  -

 وعمى محبة الوطف، -

 وعمة اإلخالص لدولة إسرائيؿ والشعب اإلسرائيمي، -
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 وعمى التدريب عمى العمؿ الزراعي والميني، -

 وعمى الحرية والمساواة والتسامح،  -

 وعمى المساعدة المتبادلة،  -

 وعمى محبة اإلنساف،  -

ومف الواضح مف ىذه األىداؼ، أنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار واقع األقمية العربية؛ 
فقد تجاىمت انتماءىا العربي الفمسطيني، وحضارتيا العربية، وقيميا الثقافية، تجاىاًل 

واإلخالص ... قيـ الحضارة اإلسرائيمية الييودية "تامًا مف ناحية، وفرضت عمييا 
وفوؽ ذلؾ كمو، فإف السمطات .  مف ناحية ثانية()لدولة إسرائيؿ والشعب اإلسرائيمي

اإلسرائيمية المسؤولة عف التنفيذ، ظمت في التطبيؽ الفعمي تمارس التمييز ضد العرب، 
وتوقع عمييـ الضغوط المختمفة، إلجبارىـ عمى تقديـ ما، تريده منيـ، مكتفيو في 

والمساواة، والتسامح، و المساعدة " الحرية"الوقت ذاتو بإعطائيـ الكالـ المعسوؿ عف 
.  ()" المتبادلة، ومحبة اإلنساف

: 1953 وضع المناهج والكتب المدرسية حسب قانون التعميم لسنة 3-2
تنفيذًا ليذا القانوف، عينت وزارة المعارؼ والثقافة لجانًا متخصصة إلعداد مناىج 

الذيف وضعوا نصب "لممدارس العربية، وكاف جميع أعضاء تمؾ المجاف مف الييود 
أعينيـ ىدفًا مقدسًا، أسرلة العرب المتبقيف في الدولة، أسرلة تمثمت في كتابة التاريخ 

وتتـ ... بطريقة تتفؽ واألىداؼ الصييونية، وتتفؽ وخنؽ الشعور الوطني القومي 
. ()" مف العبرية... بترجمات 

ونتج عف جيود تمؾ المجاف وضع مناىج التعميـ بالعبرية، وصارت دائرة المعارؼ 
العربية في الوزارة، تتبني تمؾ المناىج، وتقـو بترجمتيا إلى المغة العربية لكف ببطء 

قسـ مناىج مشتركة بيف العرب : وقد قسمتيا بالنسبة إلى العرب إلى قسميف. شديد
والييود تـ تبنييا كما ىي، وتمؾ ىي المناىمج الخاصة بالموضوعات العممية، وقسـ 
مناىج خاصة بالعرب كالمغة العربية، والديف، والتاريخ، والمغة العبرية كمغة ثانية، 

وشكمت لجاف إلعداد كتب مدرسية لـ يشارؾ فييا أي عربي، باستثناء بعض 
الموجييف العرب، الذيف شاركوا في مراحؿ متأخرة في إعداد بعض تمؾ الكتب 

. المدرسية
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لكف الييود الذيف وضعوا منياج المغة العربية مثاًل، كاف مف بينيـ بعض الييود 
العراقييف الموظفيف في وزارة المعارؼ، مثؿ ىيال أبراىاـ، ومراد ميخائيمي، و 

وكاف بيف مف كمفوا بالتأليؼ مف العرب، سامي مزغيث، الذي وضع سمسمة . السَُّمْوألي
، كما قاـ بعض المفتيف والمربيف بتأليؼ بعض كتب "السنابؿ "كتب قراءة بعنواف 

أما ". الرياض"، كانت منيا مجموعة (األوؿ حتى الرابع)القراءة لمصفوؼ الدنيا 
، التي ظمت مستعممة حتى  بالنسبة إلى القواعد، فقد جرى تبني كتب عمي الجاـر
أواخر الثمانينات، عندما قامت لجنة عربية برئاسة الدكتور فيد أبو خضرة بوضع 

. ()سمسمة حديثة جديدة مف كتب القواعد 
عمى كؿ حاؿ، سار العمؿ بطيئًا في إنجاز مناىج التعميـ المختمفة بالمغة العبرية 
أواًل، ثـ في ترجمتيا إلى المغة العربية، وترجمة الكتب المدرسية العبرية الموضوعة 
ليا، مع إدخاؿ بعض التعديالت الطفيفة عمييا، وال يخفي ما يسببو االعتماد عمى 

.  الترجمة مف تخمؼ الكتاب المترجـ عف الكتاب األصيؿ المتجدد
 غير مكمفيف –أماـ ىذا الوضع الخانؽ، بدأ بعض المعمميف والموجييف العرب 

 يغامروف باإلقداـ عمى تأليؼ كتب مدرسية وفؽ المناىج المقررة، غير واثقيف –رسميًا 
مف إمكانية مصادقة القسـ المختص في وزارة المعارؼ عمييا، وعند تأخر المصادقة 
أو عدـ حصوليا، فإف المدارس لف تقبؿ عمى استعماؿ الكتاب؛ مما يعرض المؤلؼ 

. مف ىؤالء إلى خسارة تمس بقوتو وقوت عيالو
، 1972وتظؿ ىذه الوضعية قائمة عمى الصورة المذكورة طواؿ المدة حتى عاـ 

عندما شكمت وزارة المعارؼ لجنة خاصة بيذا الموضوع، برئاسة نائب وزير المعارؼ، 
، ووضعت أىدافًا لمتعميـ العربي، وردت فيما (Aharon Yadlin)أىاروف يدليف 
: نمخصيا فيما يمي" بوثيقة يدليف"صار يعرؼ 

. التعميـ بناَء عمى قيـ السالـ -ٔ
التعميـ لإلخالص لدولة إسرائيؿ بالتأكيد عمى المصالح المشتركة لكؿ مواطنييا، - 2

. وبتشجيع فرادة العرب اإلسرائيمييف
. وضع خطة لتسييؿ استيعاب العرب في إسرائيؿ اجتماعيًا واقتصادياً - 3
. تعميـ اإلناث لتحقيؽ االستقالؿ الذاتي ولتحسيف مكانتيف- 4
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التعميـ لمتعرؼ الوثيؽ عمى القيـ المقبولة لدى المجتمع اإلسرائيمي أي - 5
الديمقراطية، واألخالقيات االجتماعية، باإلضافة إلى العالقات الشخصية المقبولة 
في المجتمع اإلسرائيمي كالعالقات بيف الفرد وصديقو، والعالقات داخؿ األسرة، 

(. 52مرعي، ص)وعالقة الفرد بالمجتمع 
العرب بيذه المفاىيـ " تمديف"تسريع عممية إشاعة المفاىيـ األوروبية الغربية أو - 6

(. 55طاىر النمري، ضمف وقائع المؤتمر األوؿ لمتعميـ الفمسطيني، ص)
وبنظرة سريعة يتبيف أف ىذه األىداؼ لـ تحسف كثيرًا عمى أىداؼ قانوف التعميـ 

؛ فاالنتماء القومي لعرب إسرائيؿ ما زاؿ مغيبًا عف ىذه األىداؼ، 1953الصادر سنة 
بؿ إف الوثيقة تسعى مف خالؿ أىدافيا إلى إلغاء الثقافة العربية، بالدعوة إلى تغريب 

األقمية العربية، عف طريؽ غرس أخالقيات، وقيـ، ومفاىيـ غربية، مقبولة في المجتمع 
. (طاىر النمري، المرجع نفسو)اإلسرائيمي 

، شكؿ مدير عاـ وزارة المعارؼ والثقافة لجنة لتخطيط التعميـ 1973وفي عاـ 
العربي، وىي لجنة مكونة مف سبعة مف الييود وسبعة مف العرب برئاسة الدكتور 

 لتعرؼ اإلطار الوطني والثقافي الخاص  ،(Matty Peled)بيمد  (ماتتياىو)ماتي 
". لتقرر إطارًا لتقميص الفجوات"و" بتعميـ األقميات

وكمفت المجنة أيضًا بالتوصية بخطط وسياسات بشأف التعميـ العربي في 
: الثمانينات، وبدأت ىذه المجنة بدراسة وثيقة يدليف وعمقت عمييا بما يمي

إف محدودية ىذه الخطوط العريضة، تكمف في أنيا ال تجيب عف السؤاؿ الخاص 
بالتناقض في حياة المواطف العربي في إسرائيؿ، التناقض بيف انتمائو إلى األمة 

العرية، وبيف مصمحتو في العيش بسالـ في دولة إسرائيؿ، وىذا التناقض ناشئ عف 
ومف الواضح أف الصيحة لتحقيؽ الوالء . الحقيقة السياسية التي تعيشيا إسرائيؿ

باألوامر، ال يمكف أف تكوف أساسًا لتعميـ إيجابي في المدارس، كما أف التأكيد عمى 
إلخ ال يمكف أف يكوف بدياًل ... قضايا اجتماعية ىامة مثؿ قضية تعميـ اإلناث

(. 53مرعي، ص)لمناقشة القضايا الرئيسية لوجود العربي في دولة إسرائيؿ 

                                                 


 .10/3/1995توفي يـو   



 -347 -

، وبعد أف أعمنت لجنة ماتي بيمد عدـ رضاىا عف وثيقة يدليف، 1975وفي عاـ 
اقترحت عمى وزير المعارؼ، في تقريرىا، أف يعتمد األىداؼ التالية لمتعميـ العربي 

: إسرائيؿ
تأسيس التعميـ العربي عمى الثقافة العربية،   -ٔ
  وعمى المنجزات العممية،  -ٕ

 وعمى التطمع إلى السالـ بيف إسرائيؿ وجيرانيا،  -ٖ

  وعمى الحب لموطف المشترؾ بيف جميع المواطنيف،  -ٗ

وعمى اإلخالص لدولة إسرائيؿ مف خالؿ التأكيد عمى مصالح المواطنيف  -٘
المشتركة، ومف خالؿ تشجيع فرادة العرب اإلسرائيمييف فيما يتعمؽ بمعرفة 

 الثقافة الييودية، والعمؿ المبدع،

 وعمى التطمع إلى مجتمع مشيد عمى الحرية والمساواة، -ٙ

طاىر النمري، )، و(53مرعي، ص)وعمى المساعدة المتبادلة وحب اإلنسانية  -ٚ
 (.55مرجع سابؽ، ص

، أف ىذه ىي المرة األولى التي أشير (54ص)وقد الحظ الدكتور سامي مرعي 
فييا صراحة إلى تأسيس التعميـ العربي عمى الثقافة العربية، لكنو الحظ أيضًا أف 

وال " التطمع إلى السالـ"وال إلى " وطف مشترؾ "أىداؼ التعميـ الييودي ال تشير إلى 
إلى التعرؼ عمى الثقافة العربية، وال إلى اإلخالص لألقمية العربية، وباإلضافة إلى 

ذلؾ، فإف أىداؼ ىذه المجنة اكتفت باإلشارة إلى الثقافة العربية وتجاىمت حقيقة انتماء 
. العرب في إسرائيؿ إلى أمتيـ العربية الكبيرة

وعمى الرغـ مف كثرة المجاف التي حاولت وضع حموؿ إلشكالية التعميـ العربي في 
إسرائيؿ، إال أف اإلشكالية ظمت قائمة، وظمت المدارس العربية تكابد أشكاؿ المعاناة 
المختمفة عمى مستوى المناىج، ومستوى الكتب المدرسية المقررة؛ وحتى في المناىج 

لـ تكف المدارس العرية مؤىمة -  الموضوعات العممية–المشتركة بيف العرب والييود 
أما المناىج . لتنفيذ تمؾ المناىج؛ ألنيا لـ تكف مزودة بالتجييزات الالزمة لمتنفيذ

الخاصة بالمدارس العربية، فقد كاف الييود الذيف يضعونيا يتحكموف فييا بما يخدـ 
إف الضغوط الناجمة عف ىذه األحواؿ، دفعت األقمية العربية . األىداؼ الصييونية

لى مواصمة كفاح مرير مستمر في سبيؿ المساواة في التعميـ  إلى التذمر والشكوى، وا 
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، صعد العرب مف 1965وبعد أف رفعت عنيا األحكاـ العسكرية في عاـ . وغيره
كفاحيـ ضد ما يعانيو التعميـ العربي مف إىماؿ وتقميص واضطياد، وراحوا ينشروف 

المقاالت في الصحؼ المحمية، ويشكموف المجاف المتخصصة، ويعقدوف األياـ 
الدراسية، والندوات، والمؤتمرات التي كاف مف أبرزىا مؤتمر التعميـ العربي، الذي 

التعميـ واألقمية العربية في إسرائيؿ :"صار يعقد مرة كؿ خمس سنوات تحت عنواف
، ويطالبوف مف خالؿ ذلؾ كمو، بتحقيؽ المساواة بيف المدارس ()"قضايا ومطالب

العربية والييودية، لكف نضاليـ الدؤوب، لـ يحقؽ مطمب المساواة حتى اآلف، وال 
يتوقع أف يحققو عمى مدى المستقبؿ المنظور، بسبب السياسة الصييونية التي أدت 
إلى وجود اليوة القائمة بيف التعميـ العربي والتعميـ الييودي، وىي ىوة تحرص وزارة 

تمؾ اليوة أكدت وجودىا أكثر مف جية عربية . المعارؼ والثقافة عمى اإلبقاء عمييا
وييودية؛ فالمجنة التي عممت عمى تخطيط التعميـ في إسرائيؿ لسنوات الثمانيف برئاسة 
أليعاد بيمد، والمجنة التي عممت عمى تخطيط التعميـ لمعرب برئاسة ماتي بيمد، توصمتا 

... أف التعميـ في الوسط العربي متدىور بالمقارنة مع الوسط الييودي"إلى نتيجة 
وعميو فميس بمقدور جياز التعميـ العربي في إسرائيؿ أف يواكب التجديدات الحاصمة 

إذا استمرت ىذه الفجوة في :" بقولو (1974)ويحذر أليعاد بيمد ". في الوسط الييودي
.  ()"فينالؾ شؾ كبير إذا كاف بالمقدور تضييؽ الفجوة... السنوات العشر القادمة

ىذه الفجوة التي تنعكس وتتمثؿ في نوعية المواد التي تدرس لمطالب، وفي المناىج 
والكتب المدرسية، ونوعية األبنية والخدمات والمعمميف، قدرىا الدكتور محمد حبيب اهلل 

إذا بدأت :"في بحث لو نوقش في مؤتمر التعميـ العربي الثالث بخمس عشرة سنة قائالً 
وزارة المعارؼ بتفضيؿ التعميـ العربي مف حيث تخصيص الموارد، فإننا بحاجة إلى 
خمس عشرة سنة لسد اليوة القائمة بيف المدارس العربية والييودية، فكيؼ يتسنى 

لكف عمى الرغـ مف ىذه . ()" مستمرة؟ (في التعميـ العربي)تحقيؽ ذلؾ والتقميصات 
اليوة، التي تتمثؿ بيف أشياء كثيرة، في نقص في األبنية، وفي المرافؽ المدرسية 

المناسبة، وفي نقص في التجييزات ونوعيتيا، وفي المعمميف ونوعيتيـ، وفي 
الموجييف، إال أنو أمكف تحقيؽ بعض التحسينات، وال سيما في مجاؿ المناىج والكتب 

فقد بيف سعيد برغوث، مفتش التاريخ في المدارس العربية، في بحث لو . المدرسية
، نوقش في مؤتمر التعميـ الثالث، أنو "منياج التاريخ الجديد لممدارس العربية"بعنواف 

حتى أواخر الخمسينات، لـ يتوفر لممعمـ العربي أي منيج أو كتاب مدرسي رسمي 
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لتدريس التاريخ، فكاف المعمـ يدوف مسبقًا ما سيمميو عمى الطالب في كراسو الخاص، 
ويقرر ىذا المفتش، أف الستينات كانت مرحمة . ()الذي كاف دومًا عرضو لممراقبة 

تعريب مناىج التعميـ بما فييا التاريخ، لكف بترجمة "تعريب المناىج؛ فقد جرى خالليا 
شبو حرفية عما سبؽ أف أعد لممدارس العبرية، باستثناء مادة التاريخ العربي، التي 
أضيفت إلى ما عرب مف المنيج العبري، وفي حيف لـ تمس عممية التعريب روح 

المنيج العبري بأي تعديؿ جوىري، فقد أتى المنيج بعيدًا كؿ البعد عف حاجات التعميـ 
فكاف جسدًا بال روح، ووزعت الساعات ... العربي، وال سيما في مجاؿ القيـ 

المخصصة لتدريس التاريخ وفقًا ليذا المنيج، عمى أقساـ التاريخ الثالثة حسب النسب 
: المئوية التالية
تاريخ عرب تاريخ اليهود تاريخ عام المرحمة 
% 18% 22% 60االبتدائية 
% 19.1% 20.2% 60.7اإلعدادية 
 ()%20% 25% 55الثانوية 

وبينما كاف العرب منشغميف بالكفاح في سبيمي تأميف أساسيات التعميـ مف المناىج 
والكتب المدرسية المترجمة عف العبرية، كانت وزارة المعارؼ والثقافة، تعمؿ جادة 

، بعثة خاصة مف المربيف 1964فقد أرسمت سنة "لتحديث مناىج المدارس العبرية؛ 
والمعمميف الييود، إلى جامعة شيكاغو في الواليات األمريكية، لمتدرب عمى األساليب 

. الحديثة في إعداد المناىج
وحيف عادت تمؾ البعثة إلى البالد بعد مضي سنة، بدأت عمميا في إطار قسـ 

ويبدأ ىذا القسـ في العمؿ عمى . ()" المناىج الذي أنشأتو وزارة المعارؼ حينذاؾ
دراسة األىداؼ والمناىج الموجودة، تمييدًا لوضع مناىج جديدة، وتشكؿ لجاف 

متخصصة ليذه الغاية، ولدراسة واقع التعميـ العربي، وتقديـ اقترحات لمعالجة ما 
يعاني منو مف مشاكؿ، وكاف مف أىـ تمؾ المجاف، لجنة ماتي بيمد التي سبقت اإلشارة 
إلييا، وكانت مكونة مف أربعة عشر عضوًا، بينيـ خمسة مف العرب، كاف مف أبرزىـ 
الدكتور جورج قنازع والدكتور المرحـو سامي مرعي، ونتيجة لجيود ىذه المجنة، تـ 
التوصؿ إلى قرار يقضي بإدخاؿ تعديالت ميمة عمى مناىج التعميـ العربي، تأخذ 

بعيف االعتبار، انتماء العرب الثقافي لمثقافة العربية، وانتماءىـ المدني لمدولة 
وعمى أثر ذلؾ، أصدر أليعاد بيمد، . اإلسرائيمية لكنيا لـ تكف كافية كما سبؽ تبيانو
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، وثيقة بعنواف 1975المدير العاـ لوزارة المعارؼ والثقافة، في شير شباط مف عاـ 
، قدمت إلى لجنة التوجيو حوؿ وضع "مشاكؿ ومعضالت في تنفيذ السياسة التعميمية"

: التعميـ في المحيط العربي جاء فييا
لقد أدت ظروؼ تاريخية إلى خمؽ ىوة شاسعة وعميقة بيف جياز التعميـ في الوسط 
الييودي، وجياز التعميـ في الوسط العربي، بما في ذلؾ الفروؽ في المناىج الدراسية 
طار الجياز التعميمي بما في ذلؾ األبنية  ومحتوياتيا، وعدد المعمميف ومستواىـ، وا 

ودوف تحميؿ األسباب والعوامؿ، يمكننا أف نجـز بأنو في الوسط  . المدرسية والخدمات
العربي، ال يمكف العمؿ بالطرؽ العادية المعموؿ بيا في الوسط الييودي، ألنيا غير 
صالحة مف الناحيتيف اإلنسانية واالجتماعية، وتشكؿ خطأ فادحًا مف النظرة القومية 

. ()والسياسية، وبالتالي فإنيا قد تشكؿ خطرًا مف الناحيتيف السياسية واألمنية 
ونتيجة لكؿ الجيود التي بذلت مف أجؿ إصالح التعميـ العربي، تقرر تعديؿ مناىجو 

تعدياًل يتمثؿ في أف تقـو التربية في الوسط العربي في إسرائيؿ، عمى قيـ الحضارة 
العربية، وعمى التطمع إلى السالـ بيف إسرائيؿ وجاراتيا، وعمى حب الوطف المشترؾ 

لكف ىذه التعديؿ لـ يقر في . لجميع مواطني الدولة، وعمى اإلخالص لدولة إسرائيؿ
الكنيست كقانوف، كما إف العمؿ عمى تنفيذه سار بطيئًا لمغاية، يشيد عمى ذلؾ ما ورد في 

، في بحث لمدكتور محمد ( )(26، ص1984 )كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثاني
: حيث يقوؿ" مستوى ومناىج: التعميـ االبتدائي"حبيب اهلل بعنواف 

إف عممية بناء المناىج لممواضيع المختمفة تسير ببطء شديد، والسبب كاف في عدـ 
، وظيفة لعمؿ مناىج (123)فمف مجموع ... تخصيص ميزانيات وكوادر عمؿ كافية

إف أحد أسباب انخفاض مستوى التعميـ . منيا فقط لمعرب (5)وزارة المعارؼ، ىناؾ 
في الوسط العربي، ىو عدـ وجود مناىج تعميمية مناسبة والمنياج التعميـ في الوسط 
العربي لـ يحظ بعناية ورعاية حقيقة منذ قياـ الدولة، ولـ تكرس الميزانيات والطواقـ 

وعميو فإف التجديدات التي حصمت في طرؽ التعميـ، والمناىج ... الكافية ليذا الغرض
ف وصمتيا فإنيا تصميا متأخرة جدًا، ... التعميمية، ال تصؿ إلى المدرسة العربية  وا 

. ()وبعد أف يكوف الوسط الييودي قد انتقؿ إلى منياج آخر أجد 
، أف (27-26ص)أما بالنسبة إلى الكتب التعميمية، فقد ورد في البحث نفسو 

المتداولة منيا في أيدي الطمبة، عمى اختالؼ مراحؿ التعميـ، ىي عامؿ مف عوامؿ 
فيي كتب قديمة تفتقر إلى أىـ المعطيات العصرية في بناء "انخفاض مستوى التعميـ؛ 
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إنيا فقيرة قمبًا وقالبًا، وغير مناسبة مف حيث مالءمة المادة . الكتاب التعميمي الجيد
التعميمية لمقارئ وقابميتيا وطريقة طباعتيا، وعدـ احتوائيا عمى الصورة والتماريف 
والفعاليات التي تثير الطالب، ترغبو في الكتاب، وتوجو المعمـ إلى طريقة التعميـ 

كتب : لقد تقادـ العيد عمى كتب المغة العربية والديف، والجغرافيا، والتاريخ... المثمى
سنة، وشكميا ال يرغب الطالب في عممية التعمـ، وال  (20)قديمة، عمرىا يزيد عمى 
". المعمـ في عممية التعميـ

وعمى الرغـ مف كؿ ىذه الضجة حوؿ المناىج، فمـ تظير مناىج معدلة بالمغة 
: العربية في السبعينيات سوى منياجيف اثنيف ىما

منياج دراسة التاريخ المقترح لممرحمتيف االبتدائية واإلعدادية في المدارس  -ٔ
. 1976، القدس، 1العربية، ط

، بوشر (12-10)منياج دراسي في األدب العالمي لممرحمة الثانوية  -ٕ
 .1978بتطبيقو عاـ 

، 1981أما المناىج األخرى التي ترجمت إلى العربية، فقد بدأت تظير منذ عاـ 
لكنيا حتى اآلف ال تغطي موضوعات التدريس بكامميا، وفيما يمي كشؼ بيا حسب 

: تاريخ نشرىا
. 1981، القدس، (4-2)منياج لتعميـ المواطف والمجتمع لمصفوؼ  -ٔ
، ليس فيو أي إشارة 1981، القدس، (9-5)منياج تعميـ الجغرافيا لمصفوؼ  -ٕ

 .لحدود إسرائيؿ

، القدس، 1منياج تدريس التاريخ لممرحمة العميا في المدارس العربية، ط -ٖ
1982. 

، القدس، 1، ط(6-1)منياج األشغاؿ اليدوية في المدارس االبتدائية العربية  -ٗ
1983. 

، (12-10)منياج تعميـ المدنيات والعمـو االجتماعية في المدارس الثانوية  -٘
 .1984، القدس، 1ط

، 1في المدارس العربية، ط (9-7)منياج دراسية في اآلدب العربي لمصفوؼ  -ٙ
صدر لتنفيذه كتاب المرشد في تدريس األدب العربي )، 1985القدس، 
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، وصدر المرشد في تدريس األدب العربي 1987، 1، ط(9-7)لمصفوؼ 
 (.1990، 1لممرحمة الثانوية، ط

 .1987، القدس، 1، ط(6-1)منياج تدريس الرسـ والفنوف لمصفوؼ الدنيا  -ٚ

( 12-10)منياج تدريس الديف اإلسالمي لممدارس الثانوية العربية لمصفوؼ  -ٛ
 .1987، القدس، 1ط

، القدس، 1، ط(9-7)منياج تدريس الديف اإلسالمي لممدارس اإلعدادية  -ٜ
1989. 

، القدس، 1، ط(مف الروضة حتى الصؼ السادس)منياج تعميـ الرياضيات  -ٓٔ
1989. 

العمـ في مجتمع تكنولوجي لممدارس االبتدائية : منياج تدريس العمـو الطبيعية -ٔٔ
 .1989، القدس، 1، ط(1-6)

منياج التخطيط الدراسي في التربية الخاصة، منياج مقترح لمتدريس المدمج  -ٕٔ
 .1989، القدس، 1في المدرسة االبتدائية، ط

 ،1990، القدس، 1منياج القواعد العربية لممرحمتيف اإلعدادية والثانوية، ط -ٖٔ

، القدس، 1، ط(6-1)منياج تدريس الديف اإلسالمي لممدارس االبتدائية  -ٗٔ
1991. 

 ،1993، القدس، 1منياج تدريس التكنولوجيا لممدارس االبتدائية العربية، ط -٘ٔ

، القدس، 1منياج المدنيات لممرحمة اإلعدادية في المدارس العربية، ط -ٙٔ
1993. 

، 1منياج إطار التربية الصحية لمبساتيف والمدارس الحكومية الرسمية، ط -ٚٔ
 ،1994القدس، 

إف نظرة مقارنة ليذه المناىج الصادرة عف الدولة لممدارس العربية، بنظرياتيا 
الييودية، تبيف كيؼ حددت الحصص والمحتويات لتأتي مالئمة لألىداؼ العامة 

ومف الواضح أف مناىج الرياضيات والعمـو التطبيقية ىي لمدارس . لمتعميـ اإلسرائيمي
الييود والعرب مف الصؼ األوؿ حتى الثاني عشر، لكف الخالؼ يتجمى بوضوح في 
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الموضوعات الثقافية كالتاريخ، والمغة واألدب، والديف، والمدنيات، فيي التي تؤدي إلى 
لى تجسيد اليوية القومية  . ()غرس القيـ وا 

مضاميف التعميـ المقترحة لمطالب العربي، في مواضيع "مف ناحية ثانية، يالحظ أف 
المغة العربية، والمغة العبرية، والجغرافيا، والتاريخ، والديف، ال زالت مقصرة في تحديد 
اليوية، وتعميؽ االنتماء، وتأكيد التطمع إلى التعايش المشترؾ، عمى أساس الكرامة، 
وعزة النفس، واالقتناع الكامؿ عند المعمـ والطالب، بأف المناىج والكتب، تحقؽ فعاًل 
" ما جاء في األىداؼ، وتضمف فعاًل تماثاًل متطابقًا عند المتعمـ في الوسط الييودي

() .
في ضوء ما تقدـ، سأعرض فيما يمي خطة الدراسة المستخدمة في المدارس 

، ثـ ألقي نظرة خاصة عمى واقع الموضوعات ()العربية بما فييا المدارس الدرزية 
. الثقافية المذكورة آنفًا والوثيقة الصمة باليوية القومية

الخطة الدراسية في المدارس العربية في إسرائيؿ لممرحمتيف 
( 9-1)االبتدائية واإلعدادية الصفوؼ 

           

إثراء كشاالمغة  أشغاؿ موسيقا عمـو جغرافيا تاريخ عبري  إنجميزي حساب  عربي الصفوؼ
 المغة العربية

 - 2 1 2 - - - - 7 9 األوؿ

 - 2 1 2 - - - - 7 9 الثاني

 - 2 1 2 - - 4 - 5 6 الثالث

 1 2 1 2 - - 4 4 5 6 الرابع

 1 2 1 2 1 1 4 4 4 6 الخامس

 - 2 1 2 2 2 4 4 4 6 السادس

 - 2 1 - 2 2 4 4 6 5 السابع

 - - 1 - 2 2  4 6 5 الثامف

  - 1 - 2 2 4 4 6 5 التاسع
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االحتراس صحة اتصال فيزياء رياضة ديه بيىنىجيا كيمياء مدويات رسم 

عهى 

انطريق 

انمجمىع تربية مىطه 

1  - - -2 2  - -1 1 1 1 32 

1  - - -2 2  - -1 1 1 1 32 

1  - - -2 2  - -1 1 1 13

1 

 

 - - - -2 2  -1 1 1 1 1 35 

 - - - -2 2  -1 1  - -1 35 

 - - - 2 2  - -1  - -1 35 

1 2 2 2 1 2  - - - - -1 39 

2 2 2 2 1 2  - - - - -1 37 

 -2 2 2 1 2 2 2  - - -1 39 

حصتان نكم انمرحهة األونى االبتدائية وثالث حصص : حصص انكشاف: 1مالحظة 

. نهمرحهة اإلعدادية

 حصص نهصفىف 3 صارت 1976، 1حصص انتاريخ حسب أحدث مىهاج، ط: 2مالحظة 

(7-9 )

(: 12-10)الخطة الدراسية في المدارس العربية في إسرائيل للمرحلة الثانوية 

الخطة الدراسية ليذه المرحمة مرنة، بحيث تسمح لمطالب أف يختار التركيبة التي 
. تالئـ ميولو، بمساعدة المستشار التربوي في المدرسة، ومربي الصؼ، وأولياء األمر
وتقـو الخطة عمى إطار وحدات التدريس، وكؿ وحدة تدريسية يقابميا ثالث حصص 

، فإذا درس (السنة الدراسية ثالثوف أسبوعاً )أسبوعية، عمى مدارس سنة دراسية واحدة 
الطالب موضوعًا بمستوى وحدتيف مثال، كاف ذلؾ ست حصص عبر السنوات الثانوية 
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، أو (2x3= 6)الثالث، وقد تتوزع عمى صورة حصتيف في األسبوع طواؿ السنوات 
، أو غير ذلؾ، (3x2=6)عمى صورة ثالث حصص في األسبوع عمى مدى سنتيف 

وفؽ الترتيب ا لذي تراه إدارة المدرسة، شريطة أف يستوفي عدد الحصص المقررة 
الرشد، : المعنى الحرفي)لموحوات حيف الوصوؿ إلى موعد تقديـ امتحاف البجروت 

الذي يتطمب النجاح فيو حدًا أدنى مف  (شيادة الدراسة الثانوية: والمعنى المقصود
ويجوز لمطالب أف يستعيض عف . ()الوحدات ىو عشروف وحدة إلزامية واختيارية

االمتحاف في أحد الموضوعيف االختيارية، بمستوى أربع أو خمس وحدات، بتقديـ 
أما إذا نجح . بحث موسع، يشرؼ عمى إعداده مخوؿ مف وزارة المعارؼ والثقافة

، يستطيع بعدىا أف يتقدـ "إنياء"الطالب في أقؿ مف عشريف وحدة، فيعطى شيادة 
. لالمتحاف في المستقبؿ في مزيد مف الوحدات ليكمؿ البجروت

المسار األوؿ عاـ وىو نظري، : وينقسـ التعميـ الثانوية العربي إلى مساريف رئيسييف
وتفرع إلى أدبي وعممي، والمسار الثاني تكنولوجي، وىو أيضًا يتألؼ مف المواضيع 
اإللزامية في المسار النظرية وبالمستوى نفسو مف الوحدات، إال أنو يختمؼ عنو في 

وفيما يمي نماذج لخطط افتراضية ليذيف المساريف متصورة عمى . المواضيع االختيارية
: أساس أف المدرسة قادرة عمى التنفيذ

 أيام في x 5 حصص يومية 7)خطة دراسية افتراضية لطالب بميول أدبية : أووً 
(: 35= األسبوع

حد أدني مف الوحدات اإللزامية لجميع الطمبة 
مدنيات تاريخ رياضيات إنجميزي عبري عربي الصف 
10 3 2 3 3 2 1 
11 3 2 3 3 2 1 
12 3 2 3 3 2 1 

 
وحدات اختيارية الستكماؿ البرنامج وحدات اختيارية لرفع المستوى اإللزامي 

المجموع تاريخ عام فنون عمم اجتماع إنجميزي عبري عربي 
3 3 3 5 3 4 35 
3 3 3 5 3 4 35 
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3 3 3 5 3 4 35 

 أيام x 5حصص يومية 7 )خطة دراسية افتراضية لطالب بميول عممية : ثانياً 
( 35= في األسبوع 

 حد أدني مف الوحدات اإللزامية لجميع الطمبة
مدنيات تاريخ رياضيات إنجميزي عبري عربي الصف 
10 3 2 3 3 2 1 
11 3 2 3 3 2 1 
12 3 2 3 3 2 1 

 
وحدات اختيارية الستكماؿ البرنامج وحدات اختيارية لرفع المستوى اإللزامي 

المجموع حاسوب كيمياء بيولوجيا رياضيات حاسوب فيزياء 
5 3 2 5 4 2 35 
5 3 2 5 4 2 35 
5 3 2 5 2 4 35 

 xحصص يومية )خطة دراسية افتراضية لطالب في المسار التكنولوجوي : ثالثاً 
( 35=  أيام في األسبوع 5

حد أدني مف الوحدات اإللزامية لجميع الطمبة 
مدنيات تاريخ رياضيات إنجميزي عبري عربي الصف 
10 3 2 3 3 2 1 
11 3 2 3 3 2 1 
12 3 2 3 3 2 1 

وحدات اختيارية 
المجموع ميكروبيولوجيا حاسوب  ميكانيكا إلكترونيا بصريات هندسة معمارية 

3 3 3 5 4 3 35 
3 3 3 5 4 3 35 
3 3 3 5 4 3 35 
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: نظرة مقارنة لواقع الموضوعات الثقافية بيف المدارس العربية والييودية
المقصود بيذه الموضوعات ىو الموضوعات الحساسة ذات الصمة الوثيقة باليوية 

وفيما . القومية وىي التاريخ، والمغة واألدب، والديف، والدراسات االجتماعية والمدنية
: يمي فحص مقارف لواقع كؿ منيا

 
التاريخ - 1

 1959-1948وصؼ سعيد برغوث، مفتش التاريخ في المدارس العربية، مرحمة 
لـ يتوفر فييا بيف يدي المعمـ العربي أي منياج أو "بمرحمة الالمنياج بمعني أنو 
كاف المعمـ يدوف مسبقًا ما "، وبسبب ذلؾ الوضع ()" كتاب مدرسي، لتدريس التاريخ

سيسرده أو ما سيمميو عمى طالبو، في كراسو الخاص، وأف ىذا الكراس كاف دومًا 
.  ()" عرضة لممراقبة مف قبؿ المسؤوليف

مناىج التعميـ، بما " تعريب"أما مرحمة الستينيات، فقد اعتبرىا سعيد برغوث، مرحمة 
فييا منياج التاريخ، أي ترجمة تمؾ المناىج ترجمة شبو حرفية، لمحتويات المنياج مف 

 باستثناء مادة تاريخ العرب التي أضيفت إلى ما عرب مف –العبرية إلى العربية 
وبما أف ىذا المنياج بصيغتو األصمية، قد أعد لتمبية حاجات التعميـ . المنياج العبري

العبري، فقد بني في األساس حسب معايير وقيـ ييودية وصييونية، إلى جانب بعض 
في حيف لـ تمس عممية التعريب روح المنياج األصمي بأي . المعايير اإلنسانية العامة

تعديؿ جوىري، فإف ىذا المنياج جاء بعديًا كؿ البعد عف تمبية حاجات التعميـ العربي 
. ()بعامة ومجاؿ القيـ بخاصة، وبذلؾ فإف ىذا المنياج جاء جسدًا بال روح 

وىو أوؿ مف درس  (Yochanan Peres)وفي ىذا الصدد الحظ يوخناف بيرس 
أف ما ينص عميو المنياج مف "قضية التعميـ الوطني لمشباب العرب في إسرائيؿ، 

وجوب غرس المشاعر الوطنية في الطمبة ىو أمر منطقي بالنسبة إلى الطالب 
الييودي، لكف بالنسبة إلى الطالب العربي تصبح المسألة أنو ينتظر منو أف يخدـ 

الدولة ليس ألنيا ميمة بالنسبة إليو، وألنيا تمبي احتياجاتو، ولكف ألنيا ميمة لمشعب 
في حيف أف عمى الطمبة العرب أف : "ويضيؼ بيرس إلى ذلؾ قولو. ()" الييودي
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يقتدوا بعظماء اإلسرائيمييف، فإف عظماء العرب لـ يعتبروا جديريف بأي عناية خاصة 
. ()" في المنياج العبري

أما المرحـو الدكتور سامي مرعي، فإنو بعد دراسة مقارنة ألىداؼ تدريس التاريخ 
: والساعات الصفية المقررة لو في المدارس الييودية والعربية، خمص إلى النتائج التالية
يبدو التوافؽ واضحًا بيف أىداؼ تدريس التاريخ وتوزيع الساعات الدراسية عمى 
الموضوعات المقرر تدريسيا؛ ففي المدارس الييودية، ىناؾ تأكيد قوي عمى تنمية 

نجاح الطموحات الصييونية، وفي  اليوية الوطنية، واالنتماء الفعاؿ لمشعب الييودي، وا 
أما في المدارس العربية، فإف . مقابؿ ذلؾ اعتراؼ ضئيؿ لمغاية بالتاريخ العربي

الطالب بتنمية تواحده مع القيـ الييودية، وبإنجاح الطموحات الصييونية، عمى حساب 
تنمية وعيو الوطني، واإلحساس باالنتماء لشعبو العربي؛ فاليوية العربية ال تحظى إال 

. بالنزر اليسير مف التأكيد، واليوية الفمسطينية ال تحظى بأي اعتراؼ عمى اإلطالؽ
وبالطبع، ال أحد يتوقع مف دولة إسرائيؿ، أف تشجع تدريس مواد تاريخية معادية ليا 

في المدارس الحيطة، إلى حد أنيـ قرروا منيج تاريخ، يحـر الطالب العربي مف 
فرصة تنمية اإلحساس بثقافتو، وبيويتو الوطنية خالؿ دراستو، وىذا الحرماف يمكف أف 
يؤدي إلى نتائج لـ يكف المخطط لممنياج يأمؿ في حصوليا، ذلؾ أف حرماف الطمبة 

مف فرص يؤمنيا المنياج لتمبية احتياجاتيـ لالنتماء، لف يؤدي إلى إلغاء تمؾ 
. ()االحتياجات بؿ إلى تضخيميا 

: والجدوؿ التالي يبيف التوزيع النسبي لمضاميف المنياج حسب المجاالت الثالثة
: التاريخ العاـ، تاريخ الييود، تاريخ العرب

( 11)جدوؿ رقـ 
 ()توزيع مضاميف منياج التاريخ بالنسبة المئوية في المدارس العربية

 تاريخ عرب تاريخ يهود تاريخ عام المرحمة 
% 18% 22% 60( 8-1)االبتدائية 

% 20% 25% 55( 12-9)الثانوية العامة 

وىنا تجدر اإلشارة إلى أف الدورة التاريخية بأكمميا منذ أقدـ العصور حتى الوقت 
الحاضر، تعرض في المرحمة االبتدائية واإلعدادية ثـ يعاد عرضيا في المرحمة 
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الثانوية بشكؿ أوسع لكف ليس أعمؽ؛ مما ال ينطوي عمى إكساب الطالب أية فائدة 
وفي الوقت ذاتو ظمت العناية بالتاريخ العربي ضئيمة . ()جديدة مف ىذا التكرار 

عابرة، يشيد عمى ذلؾ ما ورد في الصفحة الثالثيف مف تقرير لجنة ماتي بيمد لعاـ 
تالحظ مياًل واضحًا لمتيرب مف فصوؿ التاريخ العربي الحديث : " فقد قاؿ1975

وفي أعقاب ذلؾ تـ . ()" وخاصة بسبب ما ليا مف أىمية في يقظة الوعي العربي
، برئاسة البروفسور ييوشع برافر، ( عرب6 ييود و4)تعييف لجنة مف عشرة أعضاء 
واستفادت ىذه المجنة مف منياج التاريخ لممدارس . واعتمد سعيد برغوث مركزًا ليا

: ، فتبنت أربعة مف مبادئو ىي1970العبرية، الذي صدر عاـ 
. إف غرض الدراسة التاريخية ىو إدراؾ الواقع البشري وعممية تطوره -ٔ
إف الدراسة التاريخية يجب أف تيدؼ إلى إكساب الطالب الميارات وانماط  -ٕ

 .التفكير المتنوعة إضافة إلى المعمومات التاريخية

إف الدراسة التاريخية يجب أف تيدؼ إلى إكساب الطالب قيمًا إنسانية عامة  -ٖ
 .وقيمًا قومية وحضارية خاصة

الصؼ )المرحمة التحضيرية : بناء منياج التاريخ عمى أساس ثالث مراحؿ ىي -ٗ
-6الصفوؼ (: )أي كرونولوجيا)، ومرحمة السياؽ التاريخي (الرابع والخامس

 .()( 12-10الصفوؼ )، ومرحمة التعمؽ (9

ومع أف ىذه المجنة أنجزت منيجًا جديدًا محسنًا لمتاريخ لممرحمتيف االبتدائية 
، إال أف كتب التدريس الخاصة بو لـ تبدأ 1976واإلعدادية، صدر بالمغة العربية عاـ 

 بسبب سياسة الدائرة العربية في وزارة المعارؼ وبسبب ()1984بالصدور إال عاـ 
أما بالنسبة إلى أىداؼ ىذا المنيج فقد . عدـ تخصيص األمواؿ الالزمة ليذه الغاية

أىداؼ قيمية لتدريس التاريخ في المدارس العربية؛ فمـ "عجزت المجنة عف وضع 
في " غرس الروح القومية في نفوس الطمبة "تستطيع مثاًل أف تضع ىدفًا معاداًل ليدؼ 

ال تتفؽ مع روح قانوف التعميـ "المنياج العبري ألف أي صيغة ألي ىدؼ كيذا أو ذاؾ 
وال تتفؽ مع روح القوانيف األخرى التي تؤكد ييودية الدولة كدولة ... اإللزامي الرسمي 
 –كذلؾ يالحظ في تفاصيؿ اليدؼ الثامف ليذا المنياج الجديد . ()" أحادية القومية
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عمى  (8و 1)، أنو بينما نص في البند (11-10ص)- ما زاؿ معمواًل بو حتى اآلف
 و 2)، نص في البند "إدراؾ ماضي الشعب العربي وثقافتو ومكانتو في الشرؽ األدني"
إدراؾ ماضي الشعب اإلسرائيمي وثقافتو وما يتميز بو بيف سائر الشعوب، "، عمى (8

نص عمى تنمية  (8 و5)وفي البند ". ومكانتو في أرض إسرائيؿ وفي الشرؽ األدني
الوعي بالمصير المشترؾ لمعرب والييود في أرض إسرائيؿ وفي الشرؽ األدني، ووحدة 

 و 6)وفي البند " العرب عمى اختالؼ أقطارىـ والييود عمى اختالؼ طوائفيـ وشتاتيـ
نص عمى إدراؾ دور عرب إسرائيؿ بالنسبة لحياة جميع مواطنييا ييودًا وعربًا  (8

 (وتنمية الرغبة لالشتراؾ بشكؿ فّعاؿ في تقدـ الدولة والمساىمة في تكويف مصيرىا
() .

إف نظرة سريعة عمى ىذه األىداؼ تبيف مدى تمييز الييود عف العرب، كما تبيف 
غيبة اليوية العربية الفمسطينية، وغيبة انتماء العرب الفمسطنييف إلى األمة العربية، 
بينما تؤكد دور عرب إسرائيؿ في االندماج بالدولة العبرية، والمشاركة في تكويف 

. وفي ضوء ىذه الصعوبات وما يشابييا في كؿ ما يتعمؽ باليوية القومية. مصيرىا
رأت المجنة المذكورة أف المخرج الممكف يكمف في اختيار مضاميف لممنياج ذات أبعاد 
إنسانية عامة، وقومية خاصة، ومدنية اجتماعية، مما أدى بيا إلى اعتماد المحاور 

 (): الثالثة التالية
. المحور المركزي ىو وحضارتيـ -ٔ
المحور الثاني ىو تاريخ الشعوب وحضاراتيا، التي أثرت عمى تاريخ العرب  -ٕ

 .وحضارتيـ وتأثرت بيا

المحور الثالث ىو تاريخ الشعب الييودي وحضارتو ألىميتو بالنسبة إلى تاريخ  -ٖ
البالد والدولة، ولفيـ العالقات العربية الييودية بعامة، عمى المستوى المحمي 

 .بخاصة

وعمى ىذا األساس وزعت المجنة مضاميف المنياج حسب المحاور الثالثة بالنسب 
: المئوية المبينة في الجدوؿ التالي

( 12)جدوؿ رقـ 
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 ()توزيع مضاميف منياج التاريخ بالنسبة المئوية 
 تاريخ عرب تاريخ يهود تاريخ عام المرحمة 

% 95- % 35( 6-1)االبتدائية 
% 40% 18% 42( 9-7)اإلعدادية 

% 50% 25% 25 (إلزامي واختياري)الثانوية 
دوف تحديد دوف تحديد دوف تحديد االختياري 

يتضح بعض التجديد والتعديؿ  (11)وبمقارنة ىذا الجدوؿ مع الجدوؿ السابؽ رقـ 
في المنيج الجديد، كما إف فحص مضاميف المنيج الجديد يشير إلى التجديد في 
إدخاؿ موضوعات لـ تكف واردة في المنيج السابؽ أو لـ يتـ التعرض ليا بالعمؽ 
ذاتو، مثؿ مواضيع القومية العربية، والنزاع العربي اإلسرائيمي، والحضارة العربية 
. اإلسالمية في أوجيا، وتاريخ فمسطيف الحديث، ومراحؿ التحديث في العالـ العربي

وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىذا المنيج ظؿ مقصرًا عف إيفاء االنتماء القومي حقو كما 
. أنو ابقى عمى ىامشية اليوية العربية الفمسطينية

، فمـ يصدر بالمغة العربية إال عاـ (12-10)أما منيج التاريخ لممرحمة الثانوية 
1982 وبعد صدوره سار العمؿ بطيئًا في إعداد الكتب المدرسية الالزمة فكاف ، 

أوليا كتاب تاريخ الشرؽ األوسط الحديث، صحيح أف إعداد الكتب المدرسية عممية 
تحتاج إلى وقت طويؿ، لكف دائرة المعارؼ العربية في الوزارة  تبطئ لمغاية فيما 

وليذا السبب فإننا نجد . يتعمؽ بتأليؼ الكتب العربية، وفي المصادقة عمى اعتماداىا
 عف روح المنيج إذ لـ –المنيج جديدًا لكف الكتب المدرسية المستعممة قديمة وبعيدة 

مف . ، حتى مطمع التسيعينيات1982يصدر أي كتاب لمتاريخ الثانوي حسب منيج 
المبادرات الفردية التي قاـ بيا ويقوةـ بيا بعض المعمميف إلعداد "ناحية ثانية فإف 

                                                 

  طاره العاـ لجنة مف تسعة أعضاء برئاسة البروفسور يوىشع برافر  (بينيـ اربعة مف الييود) حددت مبادى ىذا المنيج وا 
المنيج ،  ) مف الييود ،  وسعيد برغوث مركزًا ليا، بينما قامت بإعداد المنيج لجنة مف تسعة أعضاء بينيـ أربعة

، ويأتي منيج ىذه المرحمة مبنيًا عمى منيج المرحمة السابقة وسائرًا عمى األىداؼ ذاتيا (1982، القدس،  1ط
. مع فارؽ واحد يتمثؿ في زيادة اتساع المادة 
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كتب تدريس ىي مبادرات غير مجدية، وال ترتفع في مستواىا عف مستوى الكتب 
 .  ()"القديمة التي ما زالت متداولة بيف أيدي الطالب

وال يخفى ما لمتاريخ مف أىمية بالغة في المرحمة الثانوية فيما يتعمؽ بتنمية 
وبنظرة سريعة عمى . الشخصية، واالنتماء القومي والوطني، واالعتزاز باليوية القومية

مواضيع التعميـ الثانوي اإللزامي لمعرب  في التاريخ، يتبيف أف المنيج يشمؿ أربعة 
، أي بمعدؿ حصتيف (12-10)، حصة لمسنوات الثالث (180)مواضيع بمجموع 

: أسبوعيًا موزعة كما يمي
 40)نظاـ الحكـ والمجتمع في الدولة العربية اإلسالمية في العصور الوسطى  -ٔ

. (حصة
 .( حصة60) الشرؽ األوسط الحديث  -ٕ

 .( حصة40)شعب إسرائيؿ ودولة إسرائيؿ  -ٖ

 .( حصة40) تاريخ القرف العشريف  -ٗ

وبنظرة فاحصة سريعة، يبتيف أف تاريخ الييود يرد في كؿ واحد مف ىذه المحاور 
األربعة بينما ال يرد تاريخ العرب إال في ثالثة منيا، كما أنو لـ يكرس مف الحصص 

.   ما ىو خاص بو سوى أربعيف مف مجموع مئة وثمانيف حصة 
وبالمقارنة مع المنيج العبري يتبيف أف مجموع الحصص اإللزامية لمتاريخ في 

: ، ىو فقط تسعوف حصة موزعة كما يمي(12-10)المنيج العبري لممرحمة الثانوية 
قامة دولة إسرائيؿ وحرب تحرير  -ٔ . ( حصة40)الحركة القومية الييودية وا 
 .( حصة30)التجمعات الييودية األساسية في العصور األخيرة والكارثة  -ٕ

 .( حصة20)النزاع العربي اإلسرائيمي  -ٖ

ويالحظ مما تقدـ أف الطالب العربي يدرس ضعؼ الييودي في مجاؿ الحصص 
اإللزامية، كما يركز المنياج العربي عمى تاريخ شعب إسرائيؿ الحديث والتاريخ العاـ،  

بينما ال يطمب مف الطالب الييودي أف يدرس تاريخ العرب بصورة إلزامية ال في 
العصر الحديث وال في العصور الوسطى، وال يرد التاريخ العاـ كموضوع إلزامي في 
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المنيج العبري، وال يرد موضوع النزاع العربي اإلسرائيمي عمى اإلطالؽ في المنيج 
وبذلؾ فقد أىمؿ البرنامج العربي . اإللزامي لمعرب مع أنيـ كأقمية بحاجة ماسة لفيمو 

وفي مجاؿ . كميًا قضية حؽ العرب الفمسطنييف في دراسة صراعيـ القومي
، (11)، موضوعًا منيا (23)الموضوعات االختيارية يشمؿ المنيج الييودي لمتاريخ 

، مواضيع في تاريخ الييود، وموضوعاف فقط في (10)موضوعًا في التاريخ العاـ و
تاريخ العرب أحدىما في العصور الوسطى، والثاني في التاريخ الحديث، ويالحظ 

، (21)أما المنيج العربي لمتاريخ فيشمؿ . تاريخ الييود في جميع ىذه الموضوعات
،  وفي التاريخ العربي (مجموعة د)، مواضيع في تاريخ الييود (4)موضوعًا منيا 

، في التاريخ العاـ سبعة (المجموعة د)، مواضيع باإلضافة إلى موضوع واحد مف (6)
. () (المجموعة د)مواضيع وموضوع آخر مف 

وعمى الرغـ مف التحسينات المحددة التي تضمنيا ىذا المنيج الجديد، إال أف 
كفة الميزاف فيو، ما زالت راجحة بصورة متميزة لصالح الييود عمى حساب العرب،  
كما أف المستجدات المتسارعة، والتحوالت المصيرية الجارية في الشرؽ األوسط، وما 
سيترتب عمييا مف بموة جديدة ليوية المواطف العربي في إسرائيؿ ،  بما تنطوي عميو 

كؿ ذلؾ يستدعي إعادة النظر مف -مف تناقض بيف مقوميا القومي ومقوميا المدني، 
.   جديد في ىذا المنيج 

: المدنيات- 2
، المنياج القديـ في تدريس موضوع 1965أقرت وزارة المعارؼ والثقافة في عاـ 

المدنيات لممدارس العربية، عمى أف يدرس في سنة واحدة فقط ولطمبة الصؼ السابع 
، ولـ يتضمف ذلؾ المنياج أىداؼ تعميـ المدنيات (7، ص1993منياج المدنيات، )

؛ مما 1973في المدارس العربية، ولـ يصدر الكتاب المقرر عمى أساسو إال عاـ 
جعمو يأتي مطابقًا لذلؾ المنياج لكف غير مطابؽ لمواقع، نظرًا لما حدث مف تطورات 

وعمى الرغـ مف ذلؾ،  . وتغييرات في الفترة ما بيف صدور المنياج وصدور الكتاب
، نص عمى 26/10/1989فإف المنشور الدوري الذي أصدره مفتش المدنيات بتاريخ 

.   أف ذلؾ المنياج القديـ والكتاب المقرر المشار إلييما ىما الممزماف لممعمـ والطالب
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وفي السبعينيات وضع منياج آخر لممدارس العبرية يتضمف تعميـ ثالثة 
، واثناف اختيارياف يختارىما "نظاـ الحكـ في إسرائيؿ"واحد إلزامي ىو : مواضعي

مشاكؿ أساسية في االقتصاد : المعمـ أو المدرسة مف بيف مجموعة مواضيع ىي
اإلسرائيمي، سياسة الرفاه االجتماعي في إسرائيؿ، العمؿ وعالقات العمؿ في إسرائيؿ،  

والعرب في إسرائيؿ، ووضعت كتب بالمغة العبرية لجميع ىذه المواضيع يجري 
.   تجديدىا سنويًا 

أما بالنسبة إلى المدارس العربية فقط ظؿ تدريس المدنيات يجري عمى أساس 
المنيج القديـ المشار إليو، ومع أنو صدر منياج جديد لممدنيات والعمـو االجتماعية 

، مف قبؿ وزارة المعارؼ وجاء مبنيًا عمى أسس 1984في المدارس الثانوية عاـ 
المنياج المقترح لتدريس المدنيات والعمـو االجتماعية في المرحمة  الثانوية في 

،  (الوجو الداخمي لغالؼ المنياج)المدارس العبرية، ونقمو إلى العربية سرحاف سرحاف 
فقد منع تطبيقو ولـ يصدر أي كتاب بالعربية عف أي موضوع مف موضوعاتو حتى 

، وباإلضافة إلى ذلؾ فإف ما نص عميو مف أىداؼ لتدريس المدنيات في 1989عاـ 
المدارس العربية تجاىمت مشاكؿ األقمية العربي في إسرائيؿ وال سيما المتعمؽ منيا 

، وىذا المنياج ىو عبارة عف وحدتيف األولى ()باليوية القومية وبالمساوة وباألرض
لممدنيات، والثانية لمعمـو االجتماعية، وقد خصصت لكؿ منيا تسعوف حصة عمى 

كذلؾ نص ىذا المنياج . مدى السنوات الثالث أي حصة أسبوعية واحدة كؿ سنة
، وأف (7المنياج ،  ص)عمى أف وحدة المدنيات فقط إلزامية المتحاف البجروت 

: موضوعاتيا ىي موضوعات منيج المدنيات نفسيا لممدارس العبرية في السبعينيات
.   نظاـ الحكـ السياسي في إسرائيؿ  -ٔ
 .  مشاكؿ أساسية في االقتصاد اإلسرائيمي  -ٕ

 .  سياسة الرفاه االجتماعي في إسرائيؿ  -ٖ

 .  العمؿ وعالقات العمؿ في إسرائيؿ  -ٗ

 .العرب في إسرائيؿ  -٘
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 في المدارس التي ما –فقد " المدنيات"واشترط عمى المعمـ الذي يدرس وحدة 
:  أف يختار ثالثة مف مواضيع الوحدة األولى–زالت ال تدرس العمـو االجتماعية 

: الموضوع األوؿ والموضوع الخامس باعاله إلزامياف، وأحد المواضيع ذوات األرقاـ
أما المدارس التي تعمـ موضوع المدنيات مدمجًا مع العمـو االجتماعية، . 4، 3، 2

فإف عمى المعمـ فييا أف يدرس ستة مواضيع منيا موضوعاف عمى األقؿ مف الوحدة 
الثانية باإلضافة إلى الموضوعات الثالثة مف الوحدة األولى عمى النحو الذي سبؽ 

(. 8-7المنياج، ص)تبيانو 
ويحدد المنياج رؤوس المواضيع التي ينطوي عمييا كؿ بند مف البنود الخمسة 

، "العرب في إسرائيؿ"المذكورة، فإذا ما نظرنا إلى ما أدرج منيا تحت البند الخامس 
فإنا سنجد حرص المنياج عمى التفريؽ بينيـ، فيـ يقسميـ مف حيث االنتماء القومي 

مسمميف، ومسيحييف، : عرب، وشركس، وأرمف، ومف حيث االنتماء الديني إلى: إلى
ودروز، مشيرًا في الوقت ذاتو إلى دراسة الخميفة التاريخية بما فييا مف العوامؿ 

(. 18المنياج، ص)المشتركة والعوامؿ المفرقة 
، صدرت الطبعة األولى مف منيج المدنيات لممرحمة اإلعدادية في 1993وفي عاـ 

المدارس العربية معتمدة عمى منيج تعميـ المدنيات لممرحمة المتوسطة في المدارس 
، وقد أعدت ىذا المنياج لجنة 1990الييودية، والييودية الدينية، الصادر عاـ 

، عضوًا برئاسة البروفسور عمانوئيؿ جوتماف مف الجامعة (13)إسرائيمية مكونة مف 
العبرية، وعممت عمى مالءمتو لممدارس العربية لجنة مف خمسة أعضاء بينيـ ثالثة 

ومف المقرر تدريس ىذا المنياج خالؿ سنة دراسية واحدة في الصؼ . مف العرب
، حصة سنوية أي حصة واحدة في (30)، ومف خالؿ (9المنياج، ص)الثامف 

: ، منيا(6المنياج، ص)األسبوع، وقد بني ىذا المنيج عمى خمسة مبادئ تربوية 
تنمية الشعور لدى التالميذ باالنتماء والتماثؿ مع قيـ المجتمع في إسرائيؿ ومع أىدافو 
ثارة الرغبة لدييـ بتحقيقيا، أما أىدافو فقد حددت  كما ظيرت في وثيقة االستقالؿ، وا 

: عمى النحو التالي
ستة أىداؼ ينص الخامس منيا عمى أف : في مجاؿ المعرفة والفيـ -أ 

يفيـ التمميذ معنى التعقيدات الناتجة عف كوف دولة إسرائيؿ دولة 
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ديمقراطية، وكذلؾ دولة الشعب الييودي، ويقؼ عمى المشاكؿ 
الناتجة عف ذلؾ، بالنسبة إلى مواطني الدولة مف قوميات أخرى، 

. وعمى سبيؿ التحديد بالنسبة إلى المواطنيف العرب في الدولة
ثمانية أىداؼ ينص الثامف منيا عمى أف : في مجاؿ المواقؼ والقيـ -ب 

 .يشعر التمميذ باالرتباط ببالده ودولتو وشعبو

ستة أىداؼ تتركز في مجمميا عمى فيـ : في مجاؿ الميارات -ج 
نتاجيا، ومف المآخذ البينة عمى ىذا المنياج تجاىمو  النصوص وا 

، وتأكيده أف الدولة لمشعب ()لموضوع النزاع العربي اإلسرائيمي
الييودي وأف عمى العرب فييا أف يفيموا ذلؾ وأف يعمقوا ارتباطيـ 

 .بالدولة ويتمثموا القيـ الييودية

: الجغرافيا- 3
، ضمف منياج المواطف (4-2)تدرس الجغرافيا في المدارس العربية، في الصفوؼ 

والمجتمع، المبني عمى أساس منياج المواطف والمجتمع لممدارس العبرية الصادرة سنة 
، وىو يقـو عمى الدمج بيف عمـ االجتماع وعمـ السياسة والجغرافيا واالقتصاد 1979

، فقد (9-5)أما منياج الجغرافيا لمصفوؼ . والتاريخ وعمـ اإلنساف مع دروس أخرى
، وقامت بإعداده لجنة مكونة مف تسعة عشر عضوًا 1981صدر بالمغة العربية عاـ 

وقد جاء ىذا المنيج معتمدًا في . كميـ مف الييود، برئاسة البروفسور دافيد عميراف
، (9-5)، مف منيج تدريس الجغرافيا لمصفوؼ (1974)غالبيتو عمى الطبعة الثانية 

في المدارس العبرية الحكومية الرسمية، والرسمية الدينية، مع إدخاؿ بعض التغييرات 
المنياج، الوجو )الطفيفة لجعمو مناسبًا الحتياجات المدارس العربية في إسرائيؿ 

منياج "، وقد الحظ كامؿ يعقوب في تقرير لو بعنواف (الداخمي مف صفحة العنواف
أف المنياج العبري تجري عميو تعديالت دائمة لكنيا في " الجغرافيا وكتب التدريس

ف وصمت ال يبمغ المعمـ بيا مف ناحية ثانية . الغالب ال تصؿ إلى المدرسة العربية، وا 
فإف ىذا المنيج ينقصو تعميؽ الجغرافيا العربية في إطار المواد الدراسية المتعمقة 
بجغرافيا إسرائيؿ؛ فقد وضعت كميا بالعبرية، ومعظميا لـ يترجـ إلى العربية، وما 
ترجـ منيا لـ يالئـ المدرسة العربية ال مف حيث المصطمحات المستعممة، وال مف 
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، لمبالد (القديمة والحديثة)حيث المادة الموضوعة التي ال تعطي الجغرافيا العربية 
كذلؾ فإف أطمس الطالب بالعربية غير مالئـ عمميًا؛ فقد نقمت إليو خرائط . حقيا

الشرؽ األوسط وبعض الدوؿ العربية بألواف جاءت شاذة وغير مالئمة لما يدرسو 
.  ()المعمـ 

ومنياج الجغرافيا لممدارس الثانوية العربية ىو المنياج العبري نفسو وترجمتو 
مشابية لما ىو عميو الحاؿ بالنسبة إلى المرحمة السابقة، كذلؾ فإف ىذا المنياج 

والكتاب العبري ال يعطياف الجغرافيا العربية لمبالد حقيا، ويالحظ كذلؾ أف الجغرافيا 
ليست ضمف الوحدات اإللزامية في المدرسة الثانوية، أما الكتب الموضوعة بالعربية 

فإنيا لـ تحظ بموافقة وزارة المعارؼ عمى الرغـ مف مالءمتيا والعمؿ بيا في المدارس 
العربية، وقد الحظ األستاذ كامؿ يعقوب غيبة اإلرشاد الجغرافي في المدارس العربية، 

وأف موضوع الجغرافيا في المدارس العربية، وأف موضوع الجغرافيا في المدارس 
الثانوية آخذ في االنقراض، فيو يدرس في غالبية المدارس العربية بمستوى وحدة 

 5-3 ىناؾ عدد قميؿ مف المدارس التي يدرس فييا ىذا الموضوع بمستوى –واحدة 
 بؿ قد أخذت تنتشر في بعض المدارس ظاىرة إلغاء موضوع الجغرافيا ما –وحدات 

يحـر الطالب مف تحصيؿ المعرفة الجغرافية عف بالده، وعف الظواىر الطبيعية 
.  ()والبشرية مف حولو، وذلؾ دوف إيجاد البديؿ كما ىو الحاؿ في المدارس الييودي 
كذلؾ الحظ غازي ربابعة أف منياج االجتماعيات تركز عمى تعريؼ الطالب 

العربي بالشعب الييودي والشعوب الغربية بداًل مف األمة العربية والشعوب اإلسالمية، 
، صفحة (1600)ىي  (8-4)وبّيف أف مجموع صفحات كتب الجغرافيا لمصفوؼ 

( 220)صفحة، في حيف خصص ألوروبا  (134)نالت منيا البالد العربية جميعيا 
صفحة، فضاًل عف أف دواًل عربية لـ يرد ذكرىا عمى  (380)صفحة، وإلسرائيؿ 

. اإلطالؽ مثؿ ليبيا والسوداف ودوؿ الخميج، كما أىممت البالد اإلسالمية عموماً 
وزيادة عمى ذلؾ فإف كتب االجتماعات تركزت عمى إيياـ الطالب العربي بأف فمسطيف 

أرض ييودية منذ القدـ عف طريؽ استبداؿ جميع أسماء األماكف واألنيار بأسماء 
عبرية مثؿ صفات بدؿ صفد، بيت شآف بدؿ بيساف، وادي حيسور بدؿ وادي غزة، 

وييودا والسامرة بدؿ الضفة الغربية، وبئر شيبع بدؿ بئر السبع، واشكموف بؿ 
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معالـ البالد "أما عف حدود إسرائيؿ فقد ورد في كتاب . ()عسقالف، وىكذا 
، ترجمة بتصرؼ كدعوف 9، ص1963تبؿ أبيب )لمدكتور بابوريتش " وجغرافيتيا

أرض إسرائيؿ الغربية : غور األردف يقسـ بالد إسرائيؿ إلى قسميف"، أف (كوالني
. ()" وأرض إسرائيؿ الشرقية

: التعميم الديني- 4
، وكاف المرحـو قبؿ صدور المناىج الجديدة لتدريس الديف في المدارس العربية

التعميـ العربي في "، كتابو 1978الدكتور سامي مرعي قد نشر بالمغة اإلنجميزية عاـ 
وعالج فيو مف بيف الموضوعات التي " Arab Eduation in Israel" "إسرائيؿ

عالجيا موضوع الديف الييودي في المدارس الييودية، وقد بّيف أف المدارس الييودية 
، حصة لتدريس الكتاب المقدس والجزء األوؿ مف (640)تخصص ما مجموعة 

، وال تخصص أي حصة (Bible , Mishna and Agada)التممود واألسطورة 
لدراسة أي نصوص إسالمية، أما بالنسبة عمى المدراس العربية فقد خصصت      

، حصة لدراسة الموضوعات (256)حصة فقط لدراسة القرآف بينما خصصت  (120)
والحظ الدكتور مرعي أف الدراسات الدينية في . المقررة لممدارس العبرية نفسيا

المدارس العبرية تقدـ كموضوع مستقؿ وليس ضمف األدب العبري بينما ال يبرز 
نما يدرس مندمجًا ضمف إطار األدب العربي في حيف تبرز  القرآف كوحدة مستقمة وا 

النصوص الديانة الييودية في ىذه المدارس كوحدة مستقمة ضمف إطار األدب 
العبري، وليس في المدارس العربية خيار بيف دراسة ديف إسالمي أو مسيحي بؿ 

حصة، أي أكثر مف  (256)فرض عمييا أف تخصص لدراسة الديانة العبرية كما تقدـ 
حصة، وال يطمب مف  (120)ضعؼ الحصص المخصصة لدراسة الديف اإلسالمي 

الطمبة المسيحييف في المدارس العربية الثانوية أف يكرسوا أي وقت مدرسي لدراسة 
. ديانتيـ

نما ىو أدبي؛ فالمنيج  واليدؼ مف تدريس القرآف في المدارس العربية ليس دينيًا وا 
إف دراسة الديانة الييودية في . يوصي بدراسة القرآف كقطعة أدبية وليس ككتاب مقدس

                                                 


 .1991، ومنيج االبتدائي عاـ 1989، ومنيج اإلعدادي عاـ 1987صدر منيج الثانوي عاـ   
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لى فتح الباب عمى الثقافة  المدارس العربية ترمي إلى تحقيؽ األىداؼ األدبية وا 
الييودية، أما دراسة األدب العربي ومف ضمنو القرآف فال ترمي عمى مساعدة الطالب 

وفي الوقت ذاتو فإف منيج المدارس العبرية يحـر . العربي عمى فحص ثقافتو العربية
الطالب الييودي مف فتح الباب عمى الثقافة العربية ألنو ال يطمب منو أف يدرس آداب 
العرب أو ديانتيـ، وحتى المنيج الجديد فإنو يبقي دراسة الديف في المدارس العربية 

إف المدرسة العربية الثانوية في . موضوعًا اختياريًا وغير مطموب المتحاف البجروت
إسرائيؿ عممانية لمغاية؛ فميس في الوسط العربي نظاـ تعميمي حكومي ديني بعكس ما 

: ، عمى ذلؾ بقوؿ(Bentwitch)عميو الحاؿ في الوسط الييودي، وقد عمؽ بنتوتش 
إف عممنة المدارس العربية في إسرائيؿ تؤدي ببساطة إلى تدمير أساس الثقافة "

 peres )كذلؾ عمؽ يوخناف بيرس. ()" العربية، وتجعميا بذلؾ فريسة لالحتواء
Yochanan)إف ذلؾ :" ، ومف الجامعة العبرية، عمى منيج المدارس العربية بقولو

المنيج وقع ضحية الميؿ عمى تعشية القومية العربية وتعميـ الطالب العربي كيؼ يخط 
إلى : وىذه الميوؿ تنكشؼ إجمااًل في طريقيف. مف قدر ذاتو قبالة األكثرية الييودية

ىنا 
أف أىداؼ الموضوعات المختمفة شكمت مع إىماؿ العناصر القومية في  - أ

. وعي الطالب العربي
الطمب مف الطالب العربي أف يحصؿ معرفة واسعة وعميقة بموضوعات  - ب

 .عمى حساب ثقافتو العربية... ييودية خالصة

إف ىذا التوجو يبدو أكثر وضوحًا عمى خمفية ما يكاد يكوف غيابًا كاماًل لمغة 
.  ()" والثقافة العربية في تعميـ الطالب الييودي

، فقد (6-1)أما المنيج الجديد لتدريس الديف اإلسالمي في المدارس العربية 
ـ، وقد قاـ بتجديد مبادئ 1991/ىػ1412صدرت الطبعة األولى منو في القدس سنة 

طاره العاـ لجنة خاصة برئاسة عمى حيدر مؤلفة مف أحد عشر  ىذا المنيج وأىدافو وا 
عضوًا بينيـ ييودي واحد ىو عمانوئيؿ كوبميفتش، وفيما يمي بعض المالحظات 

: المستقاة مف المنيج نفسو
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بعد " يصبح ثابتاً "، أنو يعتبر منيجًا تجريبيًا (3ص)ورد في التمييد لممنيج  -ٔ
". أف يجرب في المدارس االبتدائية لمدة معينة

 .خصصت لتدريسو حصتاف أسبوعياً  -ٕ

ىو يعالج القرآف الحديث والعقيدة والتوحيد والعبادات والمعامالت والتيذيب  -ٖ
 .والسيرة النبوية ويركز عمى المعارؼ واألخالؽ والتعايش بيف البشر

يسكت عف عالقة المسمميف بغير المسمميف في حاالت الصراع؛ فال إشارة  -ٗ
فيو لمجياد، كما إف السور واآليات القرآنية لمحفظ تتجنب اآليات التي في 

 .غير صالح الييود

ال ينص عمى الحصص المقررة لكف الخطة الدراسية تحدد حصتيف في  -٘
 .األسبوع لكؿ صؼ مف صفوؼ ىذه المرحمة

أما منيج المرحمة اإلعدادية فقد صدرت الطبعة األولى منو بالمغة العربية في 
، وقد أعدتو لجنة عربية برئاسة عمي حيدر، ووضع بمستوى ثالث 1989القدس عاـ 

، في كؿ سنة مف سنوات المرحمة ( حصة90)، واحدة ( حصة270)وحدات تعميمية 
اإلعدادية الثالث أي بمعد ثالث حصص في األسبوع عمى مدى ثالثيف أسبوعًا 

: دراسيًا موزعة في كؿ صؼ مف ىذه الصفوؼ عمى النحو التالي
.    حصة لمعمـو القرآنية والتجويد والتفسير والحفظ غيباً 15
.    حصص لمحديث الشريؼ والصحابة والتابعيف10
.    حصص لمعقيدة7

.    حصص لمعبادات10
. حصص لمتيذيب ٗ
.   حصص لمسيرة النبوية7
. حصص لمثقافة اإلسالمية ٗ



 -371 -

   (إلخ.. مسابقات دينية، مناسبات دينية )حصص لمفترة الحرة  (ٗ-ٖ)
وبالنسبة إلى المرحمة الثانوية فإف الطبعة األولى بالمغة العربية لمنيج تجريبي 

، عف لجنة عربية برئاسة 1987لتدريس الديف اإلسالمي، صدرت في القدس عاـ 
عمي حيدر، وقد جاء ىذا المنيج في بنيتو مشابيًا ومتممًا لمنيج المرحمة اإلعدادية، 

لمصفوؼ الثالثة،  (3المنياج، ص)كاـ إنو وضع بمستوى أربع وحدات تعميمية 
: ووزعت حصص كؿ وحدة كما يمي

. حصة لمقرآف الكريـ ٕ٘
. حصة لمحديث الشريؼ ٘ٔ
. حصة لمحديث الشريؼ ٕٔ
. (العبادات والمعامالت)حصة لمفقو  ٘ٔ
. حصص لمتيذيب ٛ

.   حصص لمسيرة النبوية10
. حصص لمفترة الحرة ٘

.  حصة90المجموع 
: المغة العربية واألدب العربي- 5

صدرت المناىج الجديدة لمغة العربية واألدب العربي في المدارس العربية في 
: إسرائيؿ بالمغة العربية عمى النحو التالي

، القدس، 1، ط(-79)منيج دراسية في األدب العربي لمصفوؼ  -ٔ
1982 .

                                                 


يالحظ مف جمع الحصص المذكورة أنيا ستوف حصة أي ثمثي وحدة وليست وحدة كاممة كما ذكر، كما   
يالحظ في الخطة المدرسية أنيا تخصص حصة واحدة لمديف في األسبوع بسبب تأثير التقميصات 

 .التي تقررىا الوزارة بحجة خفض النفقات
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، القدس، 1، ط(9-7)منيج دراسية في األدب العربي لمصفوؼ  -ٕ
1985. 

منيج تدريس المغة العربية وآدابيا لممدرسة االبتدائية العربية،  -ٖ
 .1989، القدس، 1، ط(6-1)الصفوؼ 

 1978، 1، ط(12-10) منيج دراسية في األدب العالمي لمصفوؼ  -ٗ
 .1990، معدلة 2وط

وال بد مف التنويو مسبقًا إلى أف المغة العربية ليست مطموبة في المدارس العبرية، 
وال يدرسيا إال مدارس عبرية قميمة، كما لوحظ في دراسة التاريخ، فإف القيـ الييودية 

والصييونية تدري العناية بيا في المدارس الثانوية العربية والعبرية، بينما يجري تجاىؿ 
، ويالحظ مرعي كذلؾ أف أىداؼ المغة (77مرعي، ص)القيـ العربية في الجيتيف 

العبرية وآدابيا في المدارس الييودية مفمسفة إلى مستوى عاٍؿ، بينما ىي في المدارس 
وبينما يضع المنيج العبري تأكيدًا قويًا عمى . العربية ضعيفة ضحمة وغير ميمة

اليوية القومية، فإف منيج المدارس العربية ليست فيو إشارة إلى القومية أو الثقافة 
العربية، وفي الواقع أف أىداؼ تدريس المغة العربية وآدابيا تقتصر عمى تنمية 

 في نوايا –الميارات المغوية في االستعماؿ والتعبير والفيـ، ويبدو أف األدب العربي 
غير ذي قيمة، في حيف أف األدب الييودي يبدو ذا قيمة - مخطط المنيج عمى األقؿ

وجود اتجاه في دراسة األدب العربي يتجاىؿ الناحية القومية في اإلنتاج "عالية، يشيد 
ويقوؿ . "(23ص)األدبي الحديث، والتقميؿ مف القيمة التربوية لألدب كموضوع دراسي 

ال نرى في الكتب الدراسية لألدب العربي قصائد قومية كما ال :"ذلؾ التقرير أيضاً 
،  ويعمؽ حنا أبو ()(" 27ص)يدرس أي نتاج أدبي لمشعراء والكتاب الفمسطنييف 

منذ ذلؾ التقرير جرت محاوالت لتغيير في البرامج، ولكف : " حنا عمى ىذا بقولو
العقمية التي كانت مسؤولة عف النقص السابؽ لـ تتغير، وىكذا حدث أنو أدخمت إلى 
برامج األدب أسماء أدباء فمسطنييف وبعض مف نتاجيـ، ولكف ذلؾ النتاج استبعد منو 
الناحية القومية، بؿ بمغ األمر أكثر مف ذلؾ حدًا مزريًا، فبعد أف اتفؽ عمى إدراج عدد 

، مف أمثاؿ محمود درويش (بإنتاج عاـ)مف األدباء والشعراء الفمسطنييف في البرنامج 
أبو سممى وغساف كنفاني وآخريف، وصدرت ىذه األسماء في البرنامج الرسمي الذي 
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نتاجيا بينما كانت  نشرتو وزارة المعارؼ، تدخمت العقمية القديمة فحذفت ىذه األسماء وا 
. ()" تكتب التدريس في المطبعة

تمؾ ىي حاؿ األدب، أما بالنسبة إلى المغات فإف المغة العربية ىي المغة األولى 
في المدارس العربية، والمغة العبرية ىي الثانية، والمغة اإلنجميزية ىي الثالثة، وعمى 
ىذا األساس فإف المرء يتوقع أف تقؿ أىمية المغة العبرية عف العربية فيما يتعمؽ 
بالثقافة والقيـ، لكنو يفاجأ أف الثقافة والقيـ العربية ال تذكراف كأىداؼ لتعميـ المغة 

أف يتعرؼ "العربية وآدابيا مع أف الطالب العربي يطمب منو في دراسة المغة العبرية 
الثقافة والحياة االجتماعية لمشعب الييودي في "وأف يفيـ " عمى الثقافة والقيـ الييودية

أما بالنسبة إلى الطالب الييودي فال يبدو أف فيـ الثقافة والحياة االجتماعية ". إسرائيؿ
العربية مسألة جديرة بالعناية، ومف ثـ فإف المنيج ال يتطمب دراسة المغة العربية 

وآدابيا في المدارس العبرية، وباختصار فإف المناىج الحكومية لتدريس المغة واألدب 
فيي تؤكد بقوة : في المدارس العبرية والعربية تسير عمى النمط نفسو كمناىج التاريخ

عمى القومية والثقافة الييودية لمطمبة الييود والعرب، في مقابؿ عدـ التأكيد أو تأكيد 
. ()ضعيؼ عمى القومية والثقافة العرية لمطمبة العرب والييود 

وقد قارف سامي مرعي بيف الحصص المخصصة لمغتيف العربية والعبرية في 
المدارس العربية الثانوية مستندًا عمى دراسة بالعبرية لمدكتور محمود ميعاري صدرت 

أي " مسح مقارف لممناىج في الوسط العربي في إسرائيؿ"، تحت عنواف 1975عاـ 
قبؿ ظيور المناىج الجديدة فوجد توزيع الحصص كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية 

(: 81-80مرعي )
( 13)جدوؿ رقـ 

الحصص المخصصة لمغة العربية وآدابيا في المدارس العربية الثانوية 
( 80، ميعاري، ص8جدوؿ )

الصف  المغة
 التاسع

الصف 
 العاشر

الصف 
الحادي 
 عشر

الصف 
 الثاني عشر

 مالحظات المجموع
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 48 القواعد
25% 

48 
25% 

48 
25% 

26 
16.7% 

170 
23% 

عدد صدور دراسة الدكتور 
 .1975ميعاري عاـ 

 16 البالغة
8% 

16 
8% 

16 
8% 

26 
16.7% 

74 
10% 

كانت المرحمة االبتدائية 
( 8-1)تشمؿ الصفوؼ 

والمرحمة الثانوية تشمؿ 
 (12-9)الصفوؼ 

 32 اإلنشاء
17% 

32 
17% 

32 
17% 

26 
16.7% 

122 
17% 

 

مجموع حصص 
 المغة لكؿ صؼ

96 
50% 

96 
50% 

96 
50% 

78 
50% 

366 
50% 

(9-12) 

األدب والشعر 
 والنثر

80 
42% 

80 
42% 

64 
33% 

 -
- 

 -
- 

أما األف فممغة العربية 
 (3)واألدب العربي 

 16تاريخ األدب 
8 %

16 
8 %

32 
17 %

78 
50 %

366 
50 %

وحدات والمغة العبرية 
وحدتاف  (2)

مجموع حصص 
األدب 

96 
50 %

96 
50 %

96 
50 %

78 
50 %

366 
50 %

 

مجموع حصص 
المغة واألدب 

192 
100 %

192 
100 %

192 
100 %

156 
100 %

732 
100 %

( 3)ولمغة اإلنجميزية 
وحدات 

، ىو (12-9)يالحظ مف ىذا الجدوؿ أف مجموع الحصص في السنوات األربع 
 حصة، وأنيا موزعة مناصفة بيف المغة واألدب، كما يالحظ أف عدد الحصص 732

، في كؿ سنة مف السنوات السابقة إلى (192)لمصؼ الثاني عشر ينخفض مف 
. ، لكف يحافظ عمى قسمتيا مناصفة بيف المغة واألدب(156)

 2المرشد في تدريس األدب العربي لممرحمة الثانوية، ط"في الوقت ذاتو ورد في 
، أف أىـ خصائص المنيج القديـ ىو تخصيص ثمثي حصص األدب لألدب "1990

، بينما تميز المنيج الجديد بأف (8المرشد ص)القديـ والثمث الباقي لألدب الحديث 
، كذلؾ أشار المرشد (9المرشد ص)أنصؼ األدب الحديث فعكس تمؾ النسبة تمامًا 
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إلى انعداـ النصوص المحمية في المنيج القديـ وقمة حظ األلواف الحديثة فيو فجاء 
 .المنيج الجديد ليصحح ذلؾ الوضع
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الحصص المخصصة لمغة العبرية وآدابيا 
( 81 ميعاري، ص9جدوؿ )في المدارس العربية الثانوية 

الصف  المغة
 التاسع

الصف 
 العاشر

الصف 
 الحادي عشر

الصف الثاني 
 عشر

 المجموع

 32 القواعد
17% 

32 
17% 

32 
17% 

 -
- 

96 
13% 

 32 التعبير الشفوي والكتابي
17% 

32 
17 % 

32 
17% 

32 
17% 

128 
30% 

 64 مجموع حصص المغة لكؿ صؼ
33.3% 

64 
33.3% 

63 
33.3% 

32 
33.3% 

224 
30% 

األدب 
الكتاب المقدس، الجزء األوؿ مف 

 التمموذ واألسطورة

64 
33.3% 

64 
33.3% 

64 
33.3% 

64 
33.3% 

256 
33.3% 

 64 النثر والشعر
33.3% 

64 
33.3% 

64 
 
33.3% 

96 
33.3% 

288 
37% 

 128مجموع حصص األدب بكؿ صؼ 
66.7 %

128 
66.7 %

128 
66.7 %

160 
83 %

544 
70 %

 192مجموع حصص المغة واألدب 
100 %

192 
100 %

192 
100 %

192 
100 %

768 
100 %

، حصة لكنيا 768يالحظ مف ىذا الجدوؿ أف مجموع الحصص لمصفوؼ األربعة 
ليست موزعة مناصفة بيف المغة واألدب؛ ففي الصؼ التاسع خصص ثمث الحصص 

لمغة العبرية وثمثا الحصص لألدب العبري، وفي الصؼ الثاني عشر ترجح كفة 
مف الحصص، ذلؾ أف % 83فقط ونصيب األدب % 17األدب فيصبح نصيب المغة 

، إلى النثر (32)القواعد العبرية ال تدرس في الصؼ الثاني عشر فتضاؼ حصصيا 
 ( حصة544%)70، لمغة العبرية، ( حصة224% )30والشعر فتصبح النسبة 

لألدب العبري، والغاية مف وراء ذلؾ واضحة؛ فالتركيز عمى األدب العبري في 
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المدارس العربية يرمي إلى غرس القيـ الييودية في نفسو الطمبة العرب عمى حساب 
إف التأكيد ضمف مادة األدب العبري في المدارس العربية، عمى . ()القيـ العربية 

المواضيع المتعمقة بالديانة الييودية، والمواضيع القومية الصييونية يحتـ عمى خريج 
أف يعرؼ عف الشاعر االصييوني حاييـ نحماف بيالؾ أكثر بكثير مما "الثانوي العربي 

يعرؼ عف أبي الطيب المتنبي، ثـ إنيـ ال يدرسوف النتاج األدبي اإلنساني لمكتاب 
، (تعمؽ الييودي المشتت)والشعراء الييود بؿ النتاج الصييوني الذي يبرز مدى 

، وقد الحظ الدكتور محمود ميعاري في ()" بأرض إسرائيؿ، أرض اآلباء واألجداد
دراستو المشار إلييا سابقًا أف مواد األدب العربي المقررة في المنيج ال تؤدي إلى 
تعزيز اليوية العربية، بينما تؤكد مواد األدب البري المقررة لممدارس العربية عمى 

ضرورة وجود دولة ييودية، والحؽ التاريخي لمييود في "الصييونية ومثميا العميا مثؿ 
. ()" فمسطيف، والروابط السيكولوجية بيف الييود بفمسطيف، واالستيطاف

: الكتب المدرسية- 5
مف المسمـ بو أف الكتاب المدرسي ىو ترجمة لممنيد لذلؾ، وفي ضوء ما تقدـ 
بشأف مناىج المدراس العربية، فإف الكتب المدرسية ال بد أف تأتي معبرة عف تمؾ 

إف المدارس العربية عانت . المناىج التي تعبر بدورىا عف الييود في شتى المجاالتت
وما زالت تعاني مف تبعات تمؾ السياسة، ومعاناتيا فيما يختص بالكتب المدرسية تنبع 

: مف مصادر ثالثة ىي
فمف ناحية ال : سياسة اإلبطاء التي تتبعيا وزارة المعارؼ تجاه التعميـ العربي -ٔ

طاقـ خاص متفرغ لمتأليؼ، عمى الرغـ مف وجود القدرات "يوجد لدى الوزارة 
ليذا العمؿ بيف المعمميف العرب ورجاؿ العمـ، بينما تتوفر ىذه اإلمكانية في 

، ومف ناحية ثانية تبطئ الوزارة لمغاية في إقرار ما يؤلؼ مف "الوسط العبري
فالمرة األولى التي صدر فييا منشور يحدد الكتب المصادؽ عمييا "كتب 

، ولـ ترد في ذلؾ المنشور أسماء كتب 1989لمتعميـ العربي كانت في آذار 
تغطي مادة التدريس، ما عدا كتبًا قديمة مف سنوات الستينيات، وقد وردت 

.  ()" فيو أسماء غير موجودة أطالقاً 
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االعتماد عمى كتب مترجمة عف الكتب المدرسية العبرية فيما يتعمؽ  -ٕ
بالموضوعات العممية؛ ألف الكتاب المترجـ يأتي متأخرًا عف األصؿ مف 
ناحية، وألف األصؿ العبري يجدد ويطور باستمرار بينما يصعب التجديد 
والتطوير في الكتب المترجمة إلى العربية بسبب شحة الموارد المالية التي 

مف ناحية ثانية فإف المدراس . تتحجج وزارة المعارؼ بشتى الذرائع لتبريرىا
العربية غير مجيزة باألجيزة العممية المناسبة والالزمة لتنفيذ تدريس 
 .الموضوعات العممية، عمى عكس ما عميو الحاؿ في المدارس العبرية

الموضوعات الحساسة كالمغة العربية وآدابيا، والمغة العبرية وآدابيا،  -ٖ
والتاريخ، والمدنيات، والجغرافيا، والديف، فرضت الوزارة مناىج ليا عمى 
لى ترسيخ  المدارس العربية ترمي إلى إضعاؼ اليوية العربية والوطنية وا 
الوالء لمدولة وتبني القيـ الييودية عمى حساب القيـ العربية، ولذلؾ جاءت 
الكتب المدرسية ليذه المواضيع مبقية عمى ىذا التناقض، وفي مطالعة لي 

 خمصت إلى النتيجة في كتب القراءة لممرحمة االبتدائية في المدارس العربية
 :التالية

يبدو لي أف التركيز عمى المرحمة االبتدائية مف وجية نظر السمطة ليس نتيجة 
نما ىو نتيجة خطة واعية تيدؼ إلى غرس الوالء  لعامؿ الصدفة أو الغفمة، وا 

اإلسرائيؿ في الصغار مف منظور أف ذلؾ ىو األىـ وىو الممكف، إذا كاف الكبار 
ولذلؾ نجد أف كتب القر اءة المقررة ليذه المرحمة لـ توضع لكؿ منيا . ميؤسًا منيـ

باستثناء إشارات خجولة إلى أىداؼ فنية خالصة –أىداؼ واضحة محددة في مقدمتو 
 كما إنيا جميعًا تبرز فييا العوامؿ الييودية إما في صورة نصوص أو أماكف أو  –

 كأنما الوسط العربي خاؿ مف الكتاب وأألدباء –موضوعات أو كتابات لمؤلفيف ييود 
                                                 

 المنيؿ في القراءة العربية لمصؼ الثاني: تمؾ الكتب ىي. 

.                       المنيؿ في القراءة العربية لمصؼ الثالث
.          المنيؿ في القراءة العربية لمصؼ الرابع

. أنا أفكر لمصؼ الخامس...         أنا أقرأ
 .أنا أفكر لمصؼ السادس...        أنا أقرأ
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في الوقت ذاتو تدور كؿ محتوياتيا حوؿ بيئة زراعية غامضة، وأعماؿ فالحية 
مقطوعة عف جغرافيتيا، أما النصوص الشعرية المدرجة كأشعار أو أناشيد فيي قميمة 
وتافية في مبناىا ومعناىا، واألسوء مف ذلؾ كمو، أف عوامؿ االنتماء العربي مغيبة 
تمامًا عف كتب ىذه المرحمة، وأنا ال أعتقد أف ذلؾ وقع فييا بالصدفة، كما ال أعتقد 
أنو جاء نتيجة الغفمة أو نتيجة تقصير مف المؤلفيف، بؿ ىو في الواقع نتيجة لخطة 
الدولة، وترجمة عممية لمناىجيا المفروضة، التي ميما غفمت بتعابير تبدو ليبرالية، 
سيظؿ موجيًا الحقيقي ىو طمس االنتماء العربي، بؿ القضاء عميو إف أمكف وغرس 

 . ()الوالء إلسرائيؿ والصييونية بداًل منو
وتستمر ىذه السياسة في المرحمتيف التاليتييف كما بيناه في الحديث عف مناىج 

المغة والتاريخ والجغرافيا والمدنيات والديف فقد جاءت الكتب المدرسية المقررة ليا مقيدة 
. بالمنيج وباألىداؼ المحددة فيو

صورة العرب والمسمميف في الكتب المدرسية "وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى 
اتجاىات "، فقد عقد الدكتور غازي ربابعة فصاًل تحت ىذا العنواف في كتابو "الييودية

، بيف فيو كيؼ تحرض (57-45ص)، 1986، 1ط" التعميـ في الكياف الصييوني
الكتب المدرسية الييودية الطمبة الييود عمى أصحاب الديانات األخرى وبخاصة 

: وفيما يمي بعض األمثمة المتقبسة مف ذلؾ الفصؿ. اإلسالـ والمسيحية
: قالوا في الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

نو أحد إبناء قبيمة  إنو الغارؽ في أحالـ اليقظة والمحارب ومبتدع الديف الجديد وا 
. قريش الغنية ذات الجاه

:  وقالوا
عمد محمد إلى اليجـو عمى قوافؿ التجار التي اعتادت أف تسمؾ طريؽ مكة بغية 

. ()سمبيا وسرقتيا 
:  وقالوا

ولكي يجتذب محمد الييود إليو أمر أتباعو بأف يتوجيوا في صمواتيـ نحو القدس 
بدؿ الكعبة وأف يصوموا يـو الغفراف، ولكف وبمرور الوقت، وعندما جوبو بالسخرية 
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مف قبؿ الييود، وبعد أف أدرؾ أنيـ يبعدوف عنو، غير موقفة تجاىـ، وأخذ يقسو 
عمييـ، فألغى صـو يـو الغفراف وحدد صومًا آخر يستمر شيرًا، كما حوؿ القبمة مف 

. ()القدس إلى مكة 
وباإلضافة إلى التشويو بالكممات، لجأوا أيضًا إلى التشويو بالصورة؛ فقد رسموا 

كذلؾ رسموا . صورة لمرسوؿ محمد وىو يشـ الورد بيد ويقبض عمى السيؼ بيد أخرى
اإلسالـ ديف :"صورة لشعار إسالمي بمثابة سيفيف وسطيما ىالؿ وكتب تحت الصورة 

كاف خميطًا مف األدياف المعروفة في "وقالوا أيضًا عف الديف اإلسالمي إنو " المحاربيف
. ()" ذلؾ الوقت

ىذه األمثمة ليست سوى غيض مف فيض ؛ فالعربي في كتبيـ المدرسية، وفي كثير 
أما الييودي . مف الكتب غير المدرسية، إنساف متخمؼ قذر، ال يستحؽ سوى االزدراء

. فيو اإلنساف المميز بيف جميع الشعوب، ىو السيد الذي يجب عمى اآلخريف خدمتو
إف المناىج والكتب المدرسية في إسرائيؿ تحاوؿ تكريس الدونية لدى العربي 

. واالستعالئية لدى الييودي وذلؾ ىو لب المشكمة
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الهوامش 
 

البرغوثي، عبدالمطيؼ، التربية في عيد االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، مجمة  (1)
. 36-35، ص1989األسوار، العدد الخامس، عكا، خريؼ 

رضا، محمد جواد، العرب والتربية والحضارة الخيار الصعب، مركز دراسات الوحدة  ()
. 11، ص(1993 )3العربية، ط

. 216المرجع السابؽ نفسو، ص ()
. 217المرجع نفسو،  ()
، عف المرجع 1957عقراوي، متى، بحث مقدـ إلى ندوة الدراسات اإلنمائية ببيروت،  ()

.  220-219السابؽ نفسو، ص 
. 231-230رضا، محمد جواد، العرب والتربية والحضارة الخيار الصعب، ص  ()
البرغوثي، عبدالمطيؼ، ما ىي التربية المطموبة، بحث منشور ضمف وقائع المؤتمر  ()

 20-18، القدس، (Care)السنوي الثالث، مركز الدراسات والتطبيقات التربوية 
. 21-14، ص1994تموز 

البرغوثي، عبدالمطيؼ التربية في عيد االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، األسوار،  ()
نبواني، نجيب، التربية بيف النظرية والتطبيؽ، دار :  ، انظر أيضاً 56-52ص 

-145، ص1980المشرؽ لمترجمة والطباعة والنشر، شفا عمرو، كانوف الثاني، 
146 .

، والبدوي، راتب، تاريخ التربية عند الييود في 148نبواني، المرجع نفسو، ص ()
ـ، أطروحة دكتوراه حصؿ 1978-ىػ 1407، 1، ط(1978-1920)فمسطيف 

. 133، ص1980المؤلؼ عمييا عاـ 
 .المرجع السابؽ نفسو ()

 
()statistical Abstract of Israel, No, 45, P. 43  

ذا ما طرحنا مف ىذا الرقـ عدد عرب القدس المقدر حاليًا بحوالي   160.000 وا 
. ، نسمة(832.500 )1948يصبح مجموع عرب 

، المشروع الثقافي 1993شباط، - 22-21مجمة كنعاف، العدداف : انظر ()
 مف عدد المجمة 20 و 11، وانظر ايضًا الصفحيتف 7الفمسطيني، مدخؿ، ص

األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ، مشروع رؤية جديدة، لزمي : بحث بعنواف: نفسو
. بشارة
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( )statistical Abstract of Israel, No, 45, P. 43 
حيدر، عزيز، التمييز ضد العرب مدعـ بالقوانيف اإلسرائيمية، جريدة الحياة  ()

، مقابمة حوؿ بحث بيذا العنواف يقع 11، ص20/2/1995، (15)الجديدية، العدد 
.  صفحة مف القطع الكبي بالمغة العبرية170في 

وقائع المؤتمر لمتعميـ الفمسطيني، التعميـ إلى أيف؟  ()
، بحث لطاىر 191تحرير عبدالرحمف زغرب وعدناف شقير، جامعة بيت لحـ، 

البعد الفمسطيني في فمسفة وأىداؼ مناىج التربية والتعميـ : ىاشـ النمري بعنواف
، وسامي مرعي، التعميـ العربي في إسرائيؿ، 55المطبقة في فمسطيف، ص

، 1978باإلنجميزية، مطبعة جامعة سراقوسا، الواليات المتحدة األمريكية، 
. 566ص

حيدر، عزيز، مرجع سابؽ حيث يقرر الباحث أف النتائج التي توصؿ إلييا في  ()
فجوة ما بيف عشريف إلى خمس وعشريف سنة في جميع المجاالت "بحثو  تشير إلى 

انظر ". بيف العرب والييود، وأف الدولة العبرية تحاوؿ المحافظة عمى ىذه الفجوة
كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، التعميـ واألقمية العربية في إسرائيؿ، :  أيضاً 

، حيث قدر الدكتور محمد 196، ص1991قضايا ومطالب، مطبعة الكرمة، حيفا، 
. اليوة بيف التعميـ العربي والييودي، بخمس عشرة سنة"، 1989حبيب اهلل سنة 

كدعوف : ، ترجمة بتصرؼ1963بابوريتش، معالـ البالد وجغرافيتيا، تؿ أبيب  ()
عف اتجاىات التعميـ في الكياف الصييوني،  انظر - 127كوالني، ص (جدعوف)

 –، منشورات دار الكرمؿ 23" صامد  االقتصادي"غازي، سمسمة دراسات : أيضاً 
. 65، ص1986، عماف، 1صامد، ط

 حيث يذكر محمد حبيب اهلل 216-215كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، ص ()
، استدعت الحاجة تعييف معمميف مف 1953أنو بعد سف قانوف التعميـ اإللزامي لعاـ 

مف % 80خريجي السابع االبتدائي مما جعؿ نسبة المعمميف غير المؤىميف إلى 
بعد ثالثيف سنة أي عاـ % 7انخفضت تمؾ النسبة إلى - مجموع المعمميف العرب

1983 .
 حيث يذكر أف ىؤالء المعمميف غير 160-159نبواني، مرجع سابؽ، : انظر ()

، دورات تأىيمية لمدة ثالثة أو أربعة أشير 1949المؤىميف كانت تعقد ليـ منذ سنة 
في دار المعمميف والمعممات الحكومية لمعرب في يافا، ثـ صارت الوزارة تختار عددًا 
مف خريجي المدارس الثانوية وترسميـ إلى تمؾ الدار لمدة سنة، ثـ لمدة سنتيف منذ 

، وظمت تمؾ الدار تقـو بتدريب المعمميف والمعممات عمى ذلؾ النحو 1958عاـ 
. 1964بعد انتقاليا إلى حيفا عاـ 
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()statistical Abstract of Israel, No, 45, P. 643 and 647  

، مدير دائرة المعارؼ (Emanuel Kupileivitch)يقوؿ أمانويؿ كبميفتش  ()
العربية في نقاش مستفيض لو حوؿ مشاكؿ التعميـ العربي في إسرائيؿ إف المدارس 

عف )" تعمؿ دوف ىدؼ محدد"العربية في إسرائيؿ ظمت عبر العقود الثالثة الماضية 
(. 50مرعي، ص

، أحد المربيف (Joseph E. Bentwitch)كذلؾ يقوؿ الدكتور يوسؼ بنتوتش 
قضية األىداؼ، أو : اإلسرائيمييف البارزيف في سياؽ نقاشو ليذه القضية الجدلية
: غياب  األىداؼ، بالنسبة إلى  التعميـ العربي في إسرائيؿ

ربما كانت قضية تعريؼ األىداؼ والمحتوى لمتعميـ العربي في إسرائيؿ، ىي "
اصعب القضايا؛ فمف ناحية المشاكؿ اإلدارية مثاًل كاألبينة والكتب المقررة 

لكف بالنسبة إلى األىداؼ، يبدو أنو ال توجد ... والمعمميف، توجد عمى األقؿ خطط
وفي الحقيقة فإنو ما دامت الدوؿ العربية تواصؿ اإلعالف انيا .  حتى مجرد خطط

في حالة حرب مع إسرائيؿ، ونتيجة لذلؾ فإف عرب إسرائيؿ يخضعوف لمتمييز، فإف 
مف الصعب أف تجاب ليـ مطالب تربوية، ومف الصعب  الحث عمى األخالص 
. لدولة إسرائيؿ، أو وضع ىدؼ ينص عمى أف المجتمع اإلسرائيمي يقـو عمى الحرية

وزارة المعارؼ والثقافة، المواطنوف العرب في إسرائيؿ، فصوؿ في المدنيات  ()
. 82، 8، 74: ، الصفحات1992لممرحمة الثانوية، 

في سبيؿ زيادة الوعي : "، بحث لشكر عراؼ بعنواف22-21مجمة كنعاف، العدداف  ()
. 43، ص "في الجغرافية التاريخية ليذا الوطف

وقائع مؤتمر : حيدر، عمي، مناىج  التعميـ العربي ووزارة المعارؼ، ضمف كتاب  ()
. 73-72التعميـ العربي الثالث، ص 

، وعقد الثاني في مدينة 17/5/1980عقد المؤتمر األوؿ في مدينة الناصرة في  ()
،  10/7/1989، وعقد الثالث في شفا عمرو في 23/5/1984شفا عمرو في 

. 1994وعقد الرابع في الناصرة في صيؼ 
، 1984مؤتمر التعميـ العربي الثاني، دار النيضة لمنشر، الناصرة، تشريف الثاني،  ()

، وعقد الثاني في 17/5/1980، عقد المؤتمر األوؿ في مدينة الناصرة في 24ص
 10/7/1989، وعقد الثالث في شفا عمرو في 23/5/1984مدينة شفا عمرو في 

، مف بحث لمدكتور محمد 24، ص1994، وعقد الرابع في الناصرة في صيؼ 
". مستوى ومناىج: التعميـ االبتدائي:"حبيب اهلل بعنواف
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كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، محمد حبيب اهلل، التساقط في مدارسنا العربية،  ()
؛ حيث قدر الدكتور عزيز حيدر ىذه الفجوة اآلف (16)ىامش رقـ : انظر. 196

. ، بعشريف إلى خمس وعشريف سنة(1195)
. 114كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، بحث سعيد برغوث، ص ()
. 116المرجع نفسو، ص ()
. 117المرجع نفسو، ص ()
أبو كشؾ، داعس، األوضاع التربوية األكاديمية في األرض المحتمة، منشورات  ()

. 32، ص1983، 1الوحدة، ط
مناىج "كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، بحث لمدكتور محمد حبيب اهلل بعنواف  ()

. 82ص" التعميـ بيف النظرية والتطبيؽ
استطالع "، حيث وجد الدكتور ماجد الحاج في 18المرجع نفسو، ص: انظر أيضاً  ()

أف مف "، واستنادًا إلى اإلحصاء الموجود "عف احتياجات التعميـ في الوسط العربي
، في القسـ العربي (40) وظيفة إدارة وتفتيش في وزارة المعارؼ، ىناؾ 950ضمف 
مف مجموع الوظائؼ، مع % 4، فقط مف العرب أي ما ال يزيد عف (34)منيـ 

مالحظة أف العرب يتركزف في الوظائؼ الموجودة في أسفؿ السمـ والتي ال تتمتع 
.   بصالحيات محسوسة

. 70مرعي، مرجع سابؽ نفسو، ص ()
مناىج التعميـ بيف : كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، بحث محمد حبيب اهلل ()

. 82النظرية والتطبيؽ، ص
المدارس الدرزية تسير عمى خطة الدراسة نفسيا، وعمى المناىج نفسيا مع فارؽ  ()

أما الخطة فيي مستقاه مف مكتب . واحد يتمثؿ في االعتناء خاصة بالتراث الدرزي
المفتشيف العرب في الناصرة بالنسبة إلى المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية، لكف 

، فيي نتيجة مطالعة قاـ بيا (12-10الصفوؼ )بالنسبة إلى المرحمة الثانية 
. مشكورًا الصديؽ األستاذ حنا أو حنا بناًء عمى طمبي

بدأت وزارة المعارؼ ىذا العاـ بسياسة جديدة تيدؼ إلى تخفيؼ ضغط امتحاف  ()
البجروت عمى الطمبة وذلؾ بالمجوء إلى إجراء قرعة محوسبة تقرر الموضوعات 
اإللزامية التي سيجري فييا امتحاف البجروت، وقد أسفرت تمؾ القرعة مساء يـو 

، عف إعفاء الطمبة مف تقديـ امتحاف البجروت في ثالثة 13/4/1995الخميس 
الرياضيات، والمغة العبرية، والمدنيات وبناًء عمى ذلؾ فإف : موضوعات إلزامية ىي
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:  امتحاف البجورت سيقتصر ليذا العاـ الدراسي عمى ثالثة موضوعات فقط ىي
، الجمعة 383كؿ العرب، العدد : جريدة)المغة اإلنجميزية، والمغة العربية، والتاريخ 

، أما بقية الموضوعات فتعتمد فييا نتائج الطالب (، الصفحة األولى14/4/1995
. في مدرستو

. 115كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، ص ()
. المرجع نفسو والصفحة نفسيا ()
. 116المرجع نفسو، ص ()
. 73-72مرعي، ص ()
. المرجع نفسو ()
. 77-76المرجع نفسو، ص()
. 116كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، ص ()
. 117-116المرجع نفسو، ص ()
كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثاني، حنا أو حنا، مدير الكمية العربية األرذكسية  ()

. 39، ص" قضايا عاجمة–التعميـ الثانوي : بحيفا تقرير بعنواف
منياج التاريخ : "كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، سعيد برغث، موضوع بعنواف ()

. 119-118، ص"الجديد لممدارس العربية
، نايؼ "مناىج تدريس التاريخ وكتب التعميـ"، موضوع 112المرجع نفسو، ص ()

. فرح، مدير مدرسة يني الثانوية، كفر ياسيؼ
. 119كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، سعيد برغوث، ص ()
، القدس، 1منيج التاريخ لممرحمتيف االبتدائية واإلعدادية، وزارة المعارؼ والثقافة، ط ()

. 11-10، ص1976
. 120كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، سعيد برغوث، ص ()
. المرجع نفسو والصفحة نفسيا ()
. 111-110المرجع نفسو، نايؼ فرح، ص ()
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. 111-110المرجع نفسو، نايؼ فرح، ص ()
. 111-110المرجع نفسو، نايؼ فرح، ص ()
. 122المرجع السابؽ نفسو، ص ()
. 111-110المرجع نفسو، نايؼ فرح، ص ()
. تقرير جورج سالمة وصموئيؿ بولص: 125- 124المرجع نفسو، ص ()
. 113، ص 1976-1948صياـ، عفاؼ محمد، التعميـ في األرض المحتمة  ()

، (1977-1976)بحث دبمـو التربية بكمية اآلداب في جامعة بيرزيت العربية 
. 44وداعس أبو كشؾ، ص

منيا الجغرافيا : كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، كامؿ يعقوب، تقرير بعنواف ()
. 126، ص(9-5المرحمة االبتدائية واإلعدادية )وكتب التدريس 

. 128-127المرجع نفسو، ص ()
. 64-63ربابعة، غازي، اتجاىات التعميـ في الكياف الصييوني، مرجع سابؽ، ص ()
كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثاني، حنا أو حنا، مدير الكمية العربية األرذكسية ()

. 39، ص" قضايا عاجمة–التعميـ الثانوي :بحيفا  تقرير بعنواف
. 86- 85مرعي، ص ()
. 87المرجع نفسو، ص ()
. 39كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثاني، ص ()
. المرجع نفسو والصفحة نفسيا ()
. 79مرعي، ص ()
. 85-83المرجع نفسو، ص  ()
. 40داعس أبو كشؾ، ص ()
. 85- 83مرعي، ص ()
. 112كتاب مؤتمر التعميـ العربي الثالث، ص ()
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بحث لمدكتور عبدالمطيؼ البرغوثي : 65-55مجمة كنعاف، مرجع سابؽ، ص ()
". دور المغة العربية والتاريخ في تعميؽ التأصيؿ واالنتماء"بعنواف 

فموسر وجواستير، روما في عظمتيا : ، عف كتاب مدرسي لممؤلفيف45ربابعة، ص (72)
وسقوطيا، العرب واإلسالـ، يافا، شعبة مناىج التعميـ التابعة لوزارة المعارؼ، 

. 108- 107، ص1970
البروفسور راحو إليسروس، العرب واإلسالـ ؛ مناىج التعميـ : ، عف46ربابعة، ص (73)

. 15، و18، ص1970التابعة لوزارة المعارؼ اإلسرائيمية، 
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