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دور الكتب المدرسية في تشكيل ذاكرة 

جمعية إسرائيلية مهيمن عليها!

)قراءة في كتاب جديد حول فلسطين في كتب التدريس اإلسرائيلية(
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المدرسية  الكتب  في  »فلسطين  الكتاب:  اسم   )*(
التربية  في  والدعاية  األيديولوجيا  إسرائيل:  في 

والتعليم« 
)*( المؤلف: نوريت بيلد – إلحنان، محاضرة في مادة 
تعليم اللغة في كلية التربية في الجامعة العبرية، 

القدس
)*( إصدار: المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- 

مدار، 2012

ال وجود لفلسطني وشعبها في الكتب املدرسية اإلسرائيلية 

إال باعتبارهما فائضا عن حاجة املكان و»سكانه اجلدد«. وكتاب 

»فلسطني في الكتب املدرسية في إسرائيل« لألكادميية اإلسرائيلية 

بيلد - إحلنان، قدم لوحة هي االكثر وضوحا ودقة عن  نوريت 

دور الكتب املدرسية اإلسرائيلية في تشكيل ذاكرة جمعية دائمة 

األجيال  عقول  على  السيطرة  من  الدولة  عليها متكن  ومهيمن 

اإلسرائيلية املتعاقبة. 

الكتاب ذو املستوى األكادميي الرفيع يحفز قارئه على التأمل 

في واقع مركب بعناية وبإشراف ووصاية على العقول، ويساعده 

على فهم البناء النفسي والثقافي للشخصية اإلسرائيلية وطبيعة 

الدولة.

للكتاب تأثيرات مهمة ليس على صعيد معرفي وحسب بل 

لم  زوايا  من  اإلسرائيلي   – الفلسطيني  للصراع  النظر  وحول 

تصنيع  في  واحلداثة  العلوم  كاستخدام  عندها،  التوقف  نعتد 

ظهر  عن  الثقافة  تلك  يتبنى  عام  ورأي  عنصرية  رجعية  ثقافة 

اإلسرائيلي  الرفض  جذور  على  األضواء  يسلط  والكتاب  قلب. 

للعملية السياسية والسالم مع الشعب الفلسطيني، وفي فهم 

وفي  األرض،  على  السياسي  احلل  مقومات  تقويض  يتم  ملاذا 

معارضة  توجد  ال  ملاذا  نوع:  من  أسئلة  على  األعمق  اإلجابة 

إسرائيلية حقيقية تصطدم مع الرواية الرسمية وتفتح جسورا 

مع الشعب الفلسطيني؟ ملاذا بقيت العضوية في احلزب الشيوعي 

اإلسرائيلي ضئيلة من طرف غير املواطنني الفلسطينيني وبقي 

احلزب محسوبا على القوائم العربية ؟ وملاذا تصالح حزب العمل 

مع املعسكر الذي دعم موضوعيا قتل اسحق رابني والتحق أكثر 

بثقافة إقصاء الشعب الفلسطيني؟. 

الله  رام  احتالل  أثناء  في  االحتالل  جنود  كان  ملاذا  عرفت 

العام 2002 يضيقون ذرعا من الفلسطيني املتقدم، سواء جلهة 

مستوى التعليم والثقافة، أو  جلهة امتالكه لوسائل وأدوات احلداثة 

استاء اجلنود من صورة  وملاذا  األجنبية،  واللغات  والتكنولوجيا 

الفلسطيني املغايرة للصورة النمطية )البدائية( التي في أذهانهم؟. 

التفاوضي  الكتاب يكشف سبب الضعف في االداء  واألهم أن 

الفلسطيني الناجم عن ضعف اجلانب املعرفي بثقافة االقصاء 

وبقاء املفاوض في موقع دفاعي منطي.  

الفلسطينية  للمكتبة  إحلنان  بيلد-  األكادميية  أضافت 

كتاب  عن  أهمية  يقل  ال  االهمية،  غاية  في  عمال  واإلسرائيلية 

)اختراع  وكتاب  بابه،  إيالن  فلسطني(-  في  العرقي  )التطهير 

الشعب اليهودي( - شلومو ساند، وكتاب )مناطق محظورة( - 

إيال وايزمان. وكتابها »فلسطني في الكتب املدرسية اإلسرائيلية« 

يعتبر وثيقة تقدم دالئل وبراهني ساطعة على انكار الكتب املدرسية 

والتنكر  املشروعة  الوطنية  حقوقه  ورفض  الفلسطيني  للشعب 

حلقوقه االنسانية ايضا، وتسلط االضواء على التمييز والعنصرية 

صيغة حتريض  في  بأكمله  شعب  مع  التعامل  في  الفاقعتني 

منهجي ودائم. خالفا لذلك ثمة ادعاء إسرائيلي يردده الساسة 

ُيعلمون أطفالهم أن  الفلسطينيني  »بأن  األميركيون واألوروبيون 

يكرهونا ونحن نعلم أحبب جارك«. ال يوجد أهم من هذا الكتاب في 

كشف مهزلة »حب اجلار« التي ُتعلمها كتب املدارس اإلسرائيلية 

الفلسطيني فقد حتققت  التحريض  أما  لألطفال اإلسرائيليني. 

منه دراسة صادرة عن مجلس املؤسسات الدينية في األراضي 

املقدسة مؤخرا في شباط 2013  وأفادت بعد طول متحيص بخلو 

الكتب املدرسية الفلسطينية من كل أشكال التحريض السافر. 

الغريب في االمر ان الدوائر الرسمية اإلسرائيلية متارس نوعا 

من إسقاط التهمة على اجلانب الفلسطيني، وتنجح  في وضع 

إدارة  السلوب  ذلك  ويعود  املتهم،  موقع  في  والقيادة  الشعب 

السياسي  املستوى  يقدمه  الذي  اخلطاب  وضعف  التفاوض 

السياسة  عناصر  تقدم  اختصاص  إلى جهات  االستناد  وعدم 

الفلسطينية وتبلور الردود. وأعتقد ان هذا الكتاب سيكون أهم 

سند لوضع دولة إسرائيل في موقع املتهم احملاصر مبنظومة 

من القرائن الدامغة. 

الكتب املدرسية: تناولت الكاتبة بالبحث والتحليل عشرة من 

املدارس اإلسرائيلية، وستة كتب  تدرس في  التي  التاريخ  كتب 

مدرسية تدرس في مادة اجلغرافيا وكتاب واحد في الدراسات 

املدنية، أُلف لكي يدرسه الطلبة اليهود والعرب في املدارس الثانوية. 

ُنشرت هذه الكتب في الفترة املمتدة بني 1996- 2009.

االجتماعي  التحقيق  مبادىء  إلى  الكاتبة  تستند  املنهجية: 
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بنتيجة  يكتفي  وال  بعمق  للظاهرة  ينظر  الذي  السيميائي 

التفكير  وصحة  فرضيتها  سالمة  من  التحقق  بعد  إال  علمية 

منها  يستفاد  افكارا  تعرض  مبادىء  وهي  اليها.  أفضى  الذي 

الوسائط  املتعدد  التحليل  في صياغة األسئلة، وتوظف مناهج 

إلى  باالضافة  اللفظي  النص  إلى  وتتطرق  اخلطاب.  وحتليل 

العناصر  بني  القائمة  والعالقات  والتصميم  البصرية  الوسائط 

املختلفة. ومتثل اللغة أحد االنظمة التي أمدت الكاتبة  باملصادر 

السيميائية وتشكيل املعاني وصناعتها. 

نزع الشرعية عن الشعب الفلسطيني  

تنطلق الكتب املدرسية من موقف إسكات التاريخ الفلسطيني 

عبر إقصاء الرواية التاريخية الفلسطينية، وتقدم الفلسطينيني 

كجماعات سلبية متطرفة، نازعة الصفة الشرعية عن وجودهم، 

ونازعة الصفة االنسانية عن حياتهم. النصوص تطلق عليهم 

صفات )إرهابي، الجئ ومزارع بدائي أو بدوي( وال تشتمل على 

الفلسطينيني،  حياة  من  ايجابي  اجتماعي  ثقافي  جانب  اي 

والتاريخ  والعمارة  والفن  والشعر  األدب  عن  مثال  تتحدث   ال 

والزراعة وال االعراف والتقاليد وال تقدم صورا طبيعية. ال تعترف 

الكتب بوجودهم كشعب، فتطمس حياتهم على أرض فلسطني. 

في  األرض  هذه  »وقعت  نوع:  من  قليلة  بعبارات  وتختصرهم 

ما ساهم في تشكيل  السابع وهو  القرن  املسلمني في  أيدي 

تعريف  دون  مدى 1300 سنة«،  على  حياتها  وأسلوب  ثقافتها 

أن جذورهم  الفلسطينيون  يزعم  النص:  ويقول  الثقافة،   بتلك 

أعمق في هذه األرض »ومنا نوع من الصهيونية الفلسطينية«  

لكن الكتب تقدم اجلنسية الفلسطينية على أنها مزورة وخيالية 

ومصطنعة، هكذا تتجاهل الكتب املدرسية حقيقة وجود شعب 

فلسطيني له جذور تاريخية، تتجاهله كعامل ثابت على أرض 

فلسطني، تأثر بالعوامل املتغيرة أي بالفاحتني والغزاة في كل 

عصر، لكنه بقي الطبقة الراسخة من طبقات تعاقب احلضارات 

االنسانية على فلسطني.   

تصوير  في  استراتيجيات  ثالث  اتباع   يتم  ذلك  بعد   

الفلسطينيني باعتبارهم آخرين غرباء بعيدين دخالء، من خالل 

االستخدام التمييزي للمسافة التي تفصل املشاهد اإلسرائيلي 

عن صورة  الفلسطينيني، بهدف جعلهم غرباء على اإلسرائيليني 

من  اليهم  النظر  ويتم  أشياء،  وبوصفهم  درجات  أدنى  كونهم 

أعلى بحيث يكونون حتت مستوى النظر. وظيفة  ذلك التقدمي 

البصري هي تكريس عدم التفاعل معهم كنتيجة منطقية لعدم 

االعتراف بهم. 

التطهير العرقي وخلق مشكلة الالجئين 

طرد  مئات آالف  الفلسطينيني هو االسم احلركي للتطهير 

العرقي، والكاتبة تتولى تفكيك النصوص وإعادة قراءتها كاشفة 

مرة أولى تناقضات النص مع ما جرى في الواقع، ومرة أخرى 

تلتزم  املدرسية  الكتب  كانت  البداية  في  مع نصوص سابقة.  

العربية  القيادة  على  بالالئمة  تنحي  التي  الرسمية  بالرواية 

بالالجئني.  التي حلت  الكاملة عن املصيبة  وحتملها املسؤولية 

لكن الرواية التي قدمت للجيل الثالث عدلت بعض الشيء. فقد 

حتدثت الكتب املدرسية عن طرد خالل املعارك. وبالطبع الطرد 

جاء نتيجة للحرب وليس ثمرة خطة أعدتها احلركة الصهيونية. 

وربطت الكتب »الطرد« أو الفرار اجلماعي للعرب باحلاجة املاسة 

إلى تهويد البالد وضمان أغلبية يهودية تنفيذا للوعد اإللهي. وفي 

هذا السياق جرى تبرير عمليات تدمير مئات القرى الفلسطينية 

ومنع اصحابها من العودة،  كما جرى تبرير وشرعنة املجازر 

طاملا كانت وظيفتها تهويد البالد وضمان أغلبية يهودية. الطرد 

غير  القدر  أفعال  من  فعل  الالجئني  ومأساة  منه،  بد  ال  شر 

مرتبطة بخطة التطهير العرقي )خطة د( وبالنتيجة ال تتحمل 

إسرائيل مسؤوليتها. املسؤولية تتحملها الدول العربية هذه املرة 

ألنها أحجمت عن دمج الالجئني في بلدانها وسعت إلى تخليد 

أوضاعهم املزرية، خالفا ملا فعلته دولة إسرائيل التي استوعبت 

الالجئني اليهود الذين »طردوا«  من الدول العربية. 

يعاقب الشعب الفلسطيني مرة بالتطهير العرقي، وبعد أن 

يتحول أبناؤه إلى الجئني يفقدون حقهم في العودة النهم »تخلوا 

اقناع  واملطلوب  يستعيدوها«.  ان  يستحقون  وال  أرضهم  عن 

االجيال الشابة الفلسطينية بأنهم فقدوا حق العودة، بسبب هجر 

أجدادهم لالرض من جهة وبسبب إجماع اإلسرائيليني على حرمان 

الالجئني من حق العودة. الرواية اإلسرائيلية تضع نفسها دائما 

في تناقضات فاقعة، فعندما حاول اآلباء واألجداد الفلسطينيون 

لم يكن من  آالف –  العودة إلى ديارهم، قالوا تسلل قرويون – 

بينهم سوى عدد ضئيل من »اإلرهابيني«،  وكان الرد عليهم بقتلهم  

قتل  2700-  5000 متسلل. وإمعانا في تبرير القتل يختفي ذكر 

القرويني من كتاب نافيه  ويتحول جميع املتسللني إلى »إرهابيني«. 

إن تصوير الفلسطينيني على أنهم إرهابيون يساهم في شرعنة 
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طرد السكان األصليني وقتلهم. وفي احملصلة األخيرة، وبعد أن 

وافق مفاوضون إسرائيليون على عودة رمزية ال تتجاوز 65- 70 

ألف الجئ فلسطيني، لكن  أيهود أوملرت رفض عودة أي الجئ.

جغرافيا العداوة واإلقصاء 

توظف الكتب املدرسية اإلسرائيلية الوسائط البصرية العلمية 

من أجل غرس األيديولوجيا السياسية واألفكار التمييزية في أذهان 

الطلبة. وحتدد اخلرائط املضللة والصور املهينة التي تشكل جزءا 

ال يتجزأ من اخلطاب املتمركز حول اإلثنية املفهوم الذي يشكله 

الطالب حول »بلدهم« وجيرانهم. تستخدم اجلغرافيا لغايات ترسيخ 

القومية اإلثنية والطابع القومي االثني. ويجري في هذه العملية 

طمس وجود الفلسطينيني ومحوه من املشهد الطبيعي ومن عالم 

حياة البلد. تعلم كتب اجلغرافيا الطلبة اليهود النظر إلى أنفسهم 

على أنهم أسياد البالد، وتعلمهم السيطرة على سكانها وطبيعتها 

وفضائها، وتبرر عمل أي شيء ضروري لتوطيد هيمنة اليهود.

 وميكن مالحظة ذلك عبر:

• الرسالة 	 هو  اجلغرافيا  ملادة  األيديولوجي  األساس  إن 

االستيطان  وإعادة  الوطن  باستعادة  املتعلقة  الصهيونية 

فيه على يد أبناء إسرائيل الذين عادوا إليها بعد ألفي عام 

في املنفى، وها هم  ميلكون احلقوق التاريخية احلصرية 

فيها. إن شكال حصريا من القومية اإلثنية اضفى صفة 

السكان األصليني على اليهود بعد مرور 2000 عام وطمس 

الفلسطيني(  )الشعب  الفعليني  األصليني  السكان  وجود 

وتلك مفارقة عجيبة. 

• املعلومات 	 من  قدر ضئيل  املدرسية سوى  الكتب  تقدم  ال 

تتعرض  وال  الفلسطيني،  للشعب  الوطن  املكان/  حول 

األلفي عام.  والتغيرات خالل  وللظروف االجتماعية  حلياته 

سنة  ألفي  تختزل  النظير   منقطع  علمي  وباستخفاف 

من احلضارة في تسع كلمات. مقابل ذلك تسهب الكتب 

املدرسية في متجيد إجنازات الصهيونية كتذليل الصحراء 

وتطويعها، وإعادة مجد الغابات الذي ذكرها الكتاب املقدس.

• تقدم  الكتب خرائط ال متت في معظمها إلى الواقع بصلة، 	

والوعد  املقدس  للكتاب  باالستناد  وصورا  رسوما  تقدم 

اإللهي الذي مينح اليهود املنطقة من نهر الفرات إلى البحر 

املتوسط.  خريطة إسرائيل ال تظهر احلدود املعترف بها 

دوليا، بل تشمل األراضي الفلسطينية أخذا بالقول »كل مكان 

تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم«. اخلريطة جتسد الوعد 

االلهي وال تعترف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

وهنا يتم شرعنة احتالل األراضي الفلسطينية باالستناد 

إلهي  لوعد  باالستناد  األرض  واستباحة  املقدس،  للكتاب 

يترافق مع إقصاء السكان األصليني وتصويرهم كعناصر 

ال شخصانية ومشكالت وتهديدات، كونهم بدائيني ومتطفلني 

جديرين باالزدراء. 

• تقدم كتب اجلغرافيا هرما سكانيا يقسم سكان إسرائيل 	

إلى يهود وآخرين مقابل العرب. العربي يطلق شاربيه ويرتدي 

جالبية ويضع كوفية ويسوق جمله خلفه، واملرأة ترتدي الزي 

التقليدي وجتلس القرفصاء على األرض. أما صور اليهود 

فهي من الطراز الغربي. الكتب تضع الطلبة أمام مشهد 

التخلف العربي مقابل احلداثة اإلسرائيلية. صورة املستوطنة 

تقترن باالبتكار واحلداثة والطبيعة اجلميلة، مقابل صورة 

القرية الفلسطينية املقترنة بالتخلف واخلمول وبنية حتتية 

غير متطورة، وبسكان بدائيني يرفضون العيش في البنايات 

املرتفعة، وميانعون التنازل للصالح العام. وتختفي الناصرة 

وعكا وام الفحم )املدن العربية( داخل إسرائيل. 

• تتعامل اخلرائط مع إسرائيل الكبرى املوعودة كوحدة جغرافية 	

كاملة تضم إسرائيل واألراضي الفلسطينية مبا في ذلك 

»مناطق أ« التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وأجزاء 

لبنان وسورية، مستبدلة الشرعية الدولية  من األردن ومن 

أنها  على  تعرف  الفلسطينية  املناطق  اإللهية.  بالشرعية 

مناطق ال تتوفر بيانات بشأنها ويتم تغييب املواقع اجلغرافية 

وأسمائها وال يظهر منها غير املستوطنات، وخريطة القدس 

وال  فلسطينية  إدارية  مبان  أو  ثقافية  مواقع  أي  تظهر  ال 

يظهر من القدس الشرقية غير جبل الهيكل وحائط املبكى. 

التغييب هنا هو تعبير بصري عن شعار »أرض بال شعب 

لشعب بال أرض«. النتيجة احلتمية التي يخرج بها الدارس 

للخرائط هي: رفض االعتراف باحلدود الدولية املقترن بعدم 

سريان القرارات الدولية ونفاذها على إسرائيل.

شرعنة المجازر 

كيف قدمت الكتب املدرسية  املجازر الدموية التي ارتكبها 

العسكر كمجزرة دير ياسني، مجزرة قبية، مجزرة دير ياسني؟ 
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أو عمليات عسكرية كانت  روتينية  املجازر كانت مجرد معارك 

تشكل انحرافا عن اخلط، لكن الكتب تشرعنها بسبب النتائج 

على  واحلفاظ  الدولة  إنشاء  اليها، وهي  أفضت  التي  اإليجابية 

أمن اإلسرائيليني. وتستند أساليب شرعنة املجازر التي تعتمدها 

الكتب املدرسية في جانب كبير إلى املنفعة، وباعتبارها نقطة 

انطالق نحو إحداث التغييرات االيجابية. 

دير  فمجزرة  إلسرائيل،  بالنسبة  مفيدة  املجازر  كانت 

ياسني أسهمت في تسريع وتيرة إخالء املدن والقرى العربية. 

املستوطنات  إلى  وأعادته  األمن  دعائم  أرست  قبية  ومجزرة 

في  تسببت  قاسم  كفر  ومجزرة  اجليش.  معنويات  ورفعت 

صدور حكم مستنير وفي إقصاء احلكومة العسكرية. هكذا 

تتم شرعنة نتيجة املجزرة وفي السياق تنزع السمة الشرعية 

عن الفعل أو عن الفاعلني، باعتبارهم منشقني أو ال يعلمون 

مجزرة  إنكار  محاولة  أو  داخلها،  البيوت  أصحاب  بوجود 

يحظون  ال  الفلسطينيني  الضحايا  أن  واألهم  قاسم.  كفر 

بأي اهتمام أو تضامن أو عاطفة انسانية، في مقابل إبراز 

شجاعة القضاة ونزاهتهم األخالقية. لكن الكتب  تتحاشى 

ذكر إطالق سراح القتلة وإعادتهم إلى مناصبهم بعد فترة 

وجيزة، وال تذكر العقوبة »املسخرة« التي فرضت على قائد 

العملية وهي تغرميه بليرتني! 

إن تفسير املجازر وإعادة تفسيرها يتمان من خالل إقصاء 

الرواية الفلسطينية، وعدم التطرق للخسائر واألذى واألضرار 

الفادحة التي حلقت بالضحايا، »وتقبل األلم الكبير الذي ألم 

بهم إذا كان يحول دون وقوع ألم أكبر بنا«. وإن عدم إثارة 

التساؤالت حول ما جرى،  يؤدي إلى قبول وجهة نظر وحيدة 

باعتبارها حقيقة مسلما بها. 

بعد اإلعداد االيديولوجي للطلبة في املدارس اإلسرائيلية، 

البعيد كل البعد عن األساليب املعرفية في البحث والدراسة. 

يلتحق  وعنصرية،  تعصبية  أفكار  غرس  في  النجاح  وبعد 

الطلبة اإلسرائيليون باخلدمة العسكرية بناء على قناعتهم بأن 

التعاطف يرتبط بالعرق أو الدين وليس له مكان في العالقات 

بينهم وبني جيرانهم الفلسطينيني. وينطلق جيل بعد جيل 

من مفهوم  راسخ يقول:  إن املنفعة هي املعيار الوحيد الذي 

يجب أن يوجه سلوكهم.

السؤال الذي تطرحه الكتب: هل إسرائيل دولة إثنوقراطية، 

أم إثنية دميقراطية، أم دولة دميقراطية؟ يجيب نظام التعليم 

وتقر  املنطقة،  في  و»وحيدة«  دميقراطية  دولة  إسرائيل  بأن 

دول الغرب بذلك.

لكن الواقع الذي تستعرضه هذه الدراسة يقول العكس. 

فاإلثنية وليس املواطنة هي العامل احلاسم الذي يعتمد في 

حتديد احلقوق وتوزيع املوارد. اليهود وحدهم ميلكون حقوق 

املواطنة الكاملة. الثقافة اإلسرائيلية تقدم على أنها أسمى، 

وتشرعن التمييز أمام القانون، وعدم املساواة في حقوق امللكية 

واحلركة واإلقامة والعمل واختيار الوظيفة والتعليم والسكن 

وقد الحظ  اجلنسية.  على  وفي احلصول  العامة  واخلدمات 

تقرير خبراء األمم املتحدة بوجود حتيز ومتييز عنصري يحرم 

الفلسطينيني من املعاملة املتساوية، ما يؤدي إلى ترسيخ 

النظرية العنصرية. وقدم فريق اخلبراء مجموعة من التوصيات 

لتجاوز ذلك. غير أن تلك التوصيات ذهبت أدراج الرياح.

وكان خبراء في القانون الدولي قد قدموا نصا اثبتوا فيه 

أن الصهيونية حركة عنصرية، وقد استندت اجلمعية العامة 

اعتبر  الذي   1975 العام  التاريخي  قرارها  اتخاذ  في  إليه 

احلركة الصهيونية حركة عنصرية، غير أن التراجع عن القرار 

جاء لتشجيع إسرائيل على دخول عملية السالم مع الشعب 

الفلسطيني. فذهب القرار الدولي وبقيت العنصرية. واعترفت 

منظمة التحرير بإسرائيل لتشجيعها على االعتراف بالدولة 

الدولة  االستيطان  وبلع  االعتراف،  بقي  ولكن  الفلسطينية، 

املوعودة. من املنطقي أن يعاد النظر في كل هذا. 

اجلامعات  في  الكتاب  هذا  يدرس  أن  أقترح  اخلتام  في 

الفلسطينية والعربية.


