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الـمـقـدمـة 

أو الشعب الييودي مرة أخرى في أرض " بنو إسرائيؿ"    مف غياىب التاريخ وأعماؽ الماضي ظير 

بعد أف غابوا عنيا آالؼ السنيف ظيروا ىذه المرة مسمحيف بكافة مصادر - كما يسمونيا-إسرائيؿ 

وقد استخدموا كافة الوسائؿ واألساليب التي . القوة المطموبة لتحقيؽ أىداؼ وضعوىا نصب أعينيـ

واستطاعت الحركة الصييونية أف تصوغ جموع الييود المشتتيف . أتيحت ليـ لموصوؿ إلى أىدافيـ

في بوتقة واحدة جعمت مف الييودية والصييونية مصطمحًا مترابطًا، كما أنيا جعمت مف القومية 

. والديف جسمًا واحدًا بحيث ال يمكف أف يفرؽ بينيما بسيولة

     إف السؤاؿ المطروح في ىذا البحث والذي أحاوؿ أف أجيب عنو ىو كيؼ استطاع واضعو 

منياج التاريخ في إسرائيؿ في بناء الذاكرة الجماعية ليذه األطياؼ المختمفة مف المجموعة 

السكانية التي استقدمت الى ارض إسرائيؿ مف كافة أنحاء العالـ ؟  وكيؼ عمؿ منياج التاريخ 

الوعد اإلليي ؟ و الى أي مدى نجح واضعو -  األرض– الشعب –عمى إنشاء ىذا المثمث الياـ 

الخطط التعميمية ليذه المادة في تحقيؽ األىداؼ التي وضعوىا مف خبلؿ خططيـ ؟ وقد كاف 

عمى مادة التاريخ ومف خبلؿ المناىج التعميمية وعبر سمسمة متواصمة مف الحصص أف توضح 

لمطبلب والتبلميذ في كافة المراحؿ التعميمية وخاصة النشء الصغير مف أيف ىـ ؟ و ما أصميـ 

؟ وكيؼ ارتبطوا بيذه األرض ؟ والى أيف يتجيوف ؟ وىذا ما يبدأ بو احد كتب المنياج حيث 

كيؼ وصؿ شعبنا الى ارض إسرائيؿ ؟ لماذا : يطرح مجموعة مف األسئمة أماـ الطالب الييودي 

 ؟ وكيؼ عاد اجبر شعبنا عمى ترؾ ارض إسرائيؿ؟كيؼ عاش شعبنا بعيدا عف ارض إسرائيؿ

مجموعة مف األسئمة وضع واضعو منياج التاريخ نصب  (1)"الشعب الى أرضنا  إسرائيؿ اآلف ؟
                                                 

وزارة انتربٍت وانتعهٍم ن مركس تخطٍط انتعهٍم ، تارٌخ إسرائٍم وانشعىب ، انجسء األول مه اَباء وحتى -  

. 6انمكابٍم ، ص

 

انذٌىٍت و انذٌىٍت انرسمٍت وانحسبٍت وانخاصت إضافت انى : هىاك أوىاع كثٍرة مه انمذارش فً إسرائٍم مىها * 

. انمذارش انرسمٍت 
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عنيا مف خبلؿ ىذا المنياج وبالتالي كاف عمى منياج التاريخ أف يحمؿ ىذا أعينيـ أف يجيبوا 

. العبء واف يتولى ىذه الميمة مف خبلؿ جياز تعميمي كامؿ

إنني أحاوؿ في ىذا البحث أف أجد اإلجابة الكافية عف التساؤالت التي تدور في ذىف وعقؿ كؿ 

فمسطيني وعربي وميتـ بما يدور في المنطقة عف أسئمة أخرى منيا مف أيف جاءت كممة 

إسرائيؿ؟ وبالتالي مصطمح ارض إسرائيؿ ؟ وشعب إسرائيؿ ؟ وما عبلقة ىذه المصطمحات 

ببعضيا ؟وبما أف محور بحثي ىو منياج التاريخ نفسو فإنني بحثت في ىذا المنياج المتخصص 

، في محاولة مني لئلجابة عف األسئمة *وخاصة في المدارس الرسمية  (التاريخ  )بيذه المادة 

 ومف خبلؿ منياج –والى أي مدى نجح جياز التعميـ في إسرائيؿ . السابقة وعف أسئمة أخرى 

 إسرائيؿ و ض الييودي بفكرة اربفي إقناع مختمؼ فئات الشع–التاريخ في المدارس اإلسرائيمية 

شعب إسرائيؿ، وىؿ نجح منياج التاريخ أف يصؿ بالشعب الييودي الذي يعيش في دولة إسرائيؿ 

. الى فكرة موحدة وتصور واحد عف اسرائيؿ الشعب و األرض 

أف ما حصؿ في تاريخ الييود ومجريات األحداث ومسارىا المتعمؽ بيذا الشعب أمر يثير الكثير 

ف ما حققو الييود  في ىذه الفترة " الشعب الييودي" مف التساؤالت وربما يثير الدىشة كذلؾ، وا 

القصيرة مف الزمف، وما تـ إنجازه ليثير اإلعجاب بالرغـ مف العداء القائـ والكراىية الحاصمة 

صحيح أنيا عمى  حساب شعب آخر وأنيا جاءت نتيجة الستخداـ وسائؿ . نتيجة ليذه اإلنجازات

وأساليب غير أخبلقية في نظرنا ، إال أف ذلؾ ال يمنع أف ننظر إلى ىذه اإلنجازات بعيف الباحث 

وقد . الموضوعي بيدؼ الوصوؿ إلى النتائج مف خبلؿ معطيات واقعية وشواىد ووثائؽ تاريخية 

الذي كاف رئيسًا لموزراء اإلسرائيمي في فترة الثمانينيات ىذه اإلنجازات « مناحـ بيجف»وصؼ 
                                                 

 
1

. 456، ص 1988 بيجن ، مناحيم ، قصة االرغون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، -
 
مركس انتعهٍم انذٌىً فً اسرائٍم انذونت وانعهم واالوتماء وانشعار ، مركس انتربٍت فً مستىطىت وحالٌم ، - 2

 .6بذون تارٌخ ، ص
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 ليس مف شؾ في أف بعث االستقبلؿ الوطني العبري لمحياة في جيمنا حدث فريد بغير ": بقولو 

نظير في تاريخ اإلنساف، لقد أخرجت أمة مف أرضيا بعد ضياع حريتيا ، وبعد الفشؿ الذي 

أصاب ثوراتيا، وأخذت تتجوؿ عمى وجو ىذه األرض قرابة ألفي عاـ، وكاف تجواليا منقوعًا في 

واآلف في الجيؿ الحادي والسبعيف مف منفاه يعود ىذا الشعب المتجوؿ الشارد إلى أرض . الدـ

. (1)"لقد انتيت الرحمة العممانية وقفمت دائرة الطواؼ وعادت األمة إلى وطنيا. الوطف مف جديد

كما يرى غيره مف الييود أف الييود أخرجوا مف وطنيـ بالقوة قبؿ آالؼ « بيجف»ىكذا يرى 

وتعتبر وثيقة إعبلف االستقبلؿ التي . السنيف وىا ىـ يعودوف إلى وطنيـ رغـ طوؿ الغياب

 تعبيرًا حقيقيًا وخالصًا عما 1948 مايو 14صاغيا مجمس الدولة المؤقت في تؿ أبيب بتاريخ 

 في أرض ": يدور في عقؿ وذىف وتصور غالبية الييود في كافة أنحاء العالـ، حيث ورد فييا

إسرائيؿ قاـ الشعب الييودي وشكؿ تصوره الروحي والديني والسياسي، فييا عاش حياة مستقمة 

نسانية وأورث العالـ كتاب التوراة األبدي ، بعد أف  ذات سيادة ، فييا أنتج ثروة ثقافية وطنية وا 

أجمى الشعب مف أرضو بالقوة حافظ عمى إيمانو بيا في كؿ أماكف الشتات، ولـ يتوقؼ عف 

مف ىنا نرى أف وثيقة . (2)"الصبلة واألمؿ في العودة إلى أرضو ولتجديد حريتو السياسية فييا

 أف أرض إسرائيؿ ىي أرض "االستقبلؿ ومف أوؿ كممة فييا كانت تركز عمى أفكار رئيسية وىي 

الشعب الييودي واألرض  
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الموعودة، وعبر كؿ األجياؿ وفي كؿ أماكف تواجد الشعب الييودي لـ ينقطع الييود عف الدعاء 

وقد كاف ىناؾ ييود شجعاف حققوا دعاءىـ وأمميـ باليجرة إلى . بالعودة إلى موطنيـ األصمي

 (1 )"أرض الوطف وأقاموا فييا استيطانًا ييودياً 

     جاء الشعب الييودي والذيف ينسبوف أنفسيـ إلى بني إسرائيؿ إلى ىذه األرض التي أطمقوا 

عمييا العديد مف األسماء التوراتية ليصطدموا مع شعب آخر ال يقؿ انتماًء وتمسكًا وتشبثًا بيذه 

وحصمت المواجية العسكرية التي استطاع الشعب الييودي . األرض عف الشعب الييودي نفسو

 رافعة لواء –مف خبلليا وألسباب عدة أف يحقؽ الكثير مف أىدافو التي رفعتيا الحركة الصييونية 

 عمى عاتقيا ، وخسر الطرؼ اآلخر وىو الشعب الفمسطيني –التمثيؿ لمشعب الييودي في العالـ 

. وتراجع أماـ الضغط المادي الذي واجيو عبر السنوات الماضية

     لقد كانت المواجية العسكرية ىي البوابة التي تعرفنا نحف الفمسطينييف مف خبلليا عمى 

فعرفناه . الطرؼ اآلخر، فكاف بالنسبة لنا محصورًا مف حيث المعرفة في دائرة الصراع العسكري

جنديًا مغتصبًا ومحتبًل أو مستوطنًا معربدًا أو مواطنًا يتمتع بحياة أفضؿ عمى كافة المستويات، 

وميما حاولنا أف . ومف خبلؿ دائرة الصراع بنينا مخيمتنا وتصوراتنا عف مجتمع الشعب الييودي

نفيـ ونحمؿ ىذا المجتمع فإنو ال يمكننا أف نتوصؿ إلى تحميؿ عممي بعيد عف أثر االضطياد 

مف ىنا لـ نستطع حتى اآلف دراسة ىذا المجتمع وسبر غوره وكشؼ سر قوتو إف . والغطرسة

كاف ىناؾ قوة أو مكمف ضعفو إف وجد، وبالتالي لـ نستطع أف ندخؿ إلى أعماؽ ىذا المجتمع 

لنستطيع تحميمو بشكؿ موضوعي بعيدًا عف روح العداء ، بحيث نستطيع أف نصؿ إلى سر 

وال ادري إف كاف ذلؾ . انتصاره عمينا وكيؼ استطاع أف يحقؽ الكثير مف أىدافو إف لـ يكف كميا

نابع مف الذات التي ترفض وتخشى دراسة الطرؼ المعادي بشكؿ يؤدي إلى أخذ العبر 
                                                 

1
مركس انتعهٍم انٍهىدي فً انشتاث ،وثٍقت االستقالل نهمعهم ، بذون تارٌخ ، . انجامعت انعبرٌت فً انقذش - 

  .2ص
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واستخبلص النتائج، أو ربما يكوف ذلؾ عائدًا إلى اعتبار أف ما حققو ىذا العدو مف أىداؼ ىو 

. ال يخرج عف مفيـو المؤامرة والخيانة

     لـ أؿ  جيدًا لموصوؿ الى ما كتب عف المجتمع اإلسرائيمي مف خبلؿ كتابنا الفمسطينييف أو 

. العرب فوجدت أنيا في غالبيتيا لـ تدخؿ إلى أعماؽ ىذا المجتمع لتحميمو بعيدًا عف روح العداء

 أف يفمتوا مف دائرة الصراع، يبمعنى آخر لـ يستطع الكثير مف الذيف كتبوا عف المجتمع اإلسرائيؿ

وقد . ويكتبوا بصورة موضوعية ليتوصموا إلى الحقائؽ المتعمقة بيذا المجتمع وأسس تطوره وقيامو

التربية في " في كتاب بعنواف « وائؿ القاضي » وجدت أف ىناؾ بعض مف كتبوا مثؿ الدكتور 

وقد كاف جيدًا جيدًا في محاولة لمدخوؿ إلى دراسة ىذا المجتمع إال أنيا كانت تدور " إسرائيؿ 

ضمف رؤية العدو لعدوه، كما أنني قرأت في كثير مف المقاالت في الكثير مف المجبلت وكاف 

، والتي « مػدار»الفصمية التي يصدرىا مركز الدراسات اإلسرائيمية - ىذا المجاؿ-أىميا في 

اىتمت كثيرًا في الخوض في تحميؿ المجتمع اإلسرائيمي إال أنيا تبقى محاوالت جادة جاءت 

. متأخرة بعض الشيء، وال يزاؿ البعض ممف يكتبوف فييا يكتبوف وىـ تحت تأثير سطوة الصراع

إنني أتفيـ أف اإلنساف الفمسطيني ميما حاوؿ أف يخرج مف ىذه الدائرة حيف يريد الحديث أو 

. فإنو يبقى متوترًا بجو الصراع وىو ليس صراعًا سيبًل كما نعرؼ" إسرائيؿ " الكتابة عف 

     إف السؤاؿ الذي يفرض نفسو عمى كؿ باحث أو دارس لممجتمع اإلسرائيمي ىو كيؼ أمكف 

ليذا الشعب الييودي المشتت والمتعدد الرؤى واألفكار واأللواف والصغير نسبو إلى الشعوب 

لقد تنبأ . األخرى أف يحقؽ ما حققو ، وأف ينجز ما أنجزه، وأف يصؿ إلى ما وصؿ إليو ؟ 

ىرتسؿ ليذا الشعب بأنو سيقيـ دولة وحدد لذلؾ فترة خمسيف عامًا، ولـ يكف ىذا الشعب قد 

تعرض لويبلت الحرب العالمية الثانية بعد، ولـ يكف يممؾ عمى أرض فمسطيف أية مقومات تجعؿ 

ىؿ القوة العسكرية وحدىا كانت كافية لتحقيؽ ذلؾ ؟ أـ أف ىناؾ . واحدًا مثؿ ىرتسؿ يتنبأ بذلؾ
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أمورًا أخرى مكنت ليذه الفئة مف تحقيؽ اليدؼ ؟ كيؼ حمؿ اإلنساف الييودي أفكارًا غيبية 

مضى  عمييا آالؼ السنيف وشحذىا سبلحًا سياسيًا في بناء توجيات وطموحات استدعت 

التضحية في سبيؿ تحقيقيا ؟ ما الذي دفع وما زاؿ يدفع ييود أوروبا وأمريكا بالذات ليذىبوا إلى 

ىذه األرض التي ما عرفت اليدوء وال االستقرار منذ نشوء الحركة الصييونية ومرورًا بإقامة 

لى أيامنا ىذه ؟ إنيا تساؤالت كثيرة تطرح وتحتاج إلى إجابات موضوعية  الدولة وانتياًء بآبائنا وا 

وىناؾ سؤاؿ ىاـ جدًا يطرح وىو ىؿ كاف البعد الديني حاضرًا في ىذا الصراع ؟ وىؿ . مقنعة

يمكننا الفصؿ بيف البعد الديني والبعد التاريخي ؟ أـ أف ما ىو حاصؿ ىو مشروع استعماري فقط 

" يستيدؼ السيطرة عمى المنطقة العربية ونيب مقدراتيا؟ إف كاف ذلؾ صحيحًا فيؿ الييود 

ضحية ليذا المشروع وأداة فقط ؟ وىذا بالتالي يوصمنا إلى سؤاؿ كيؼ استخدـ " الشعب الييودي 

الييود وكيؼ تـ استغبلليـ ؟  

     أسئمة كثيرة طرحت وما تزاؿ تطرح إال أف اإلجابة إننا لـ نجد حتى اآلف اإلجابة عمى 

مجمؿ ىذه األسئمة الشافية وربما ىناؾ ىروب مف الخوض في البحث عف اإلجابة الحقيقية 

المتعمقة بحقيقة الشعب الييودي ودوره في ىذا الصراع، كما ذىب فريؽ إلى إعطاء ىذا الشعب 

حالة أكبر مف حجمو لدرجة أوصمتو إلى الغرور وتكريس مفيـو الشعب المختار واحتقار 

. الشعوب األخرى والسخرية بيا

     لقد كاف واضحًا حرص الحركة الوطنية الفمسطينية عمى إقصاء البعد الديني والتاريخي عف 

الصراع واتياميا المتواصؿ لمحركة الصييونية باستغبلؿ الديف الييودي لتحقيؽ أىداؼ سياسية،  

وال أدري إف كاف ذلؾ ىو الحقيقة فعبًل أـ أف الحركة الوطنية الفمسطينية كانت تجيؿ البعد الديني 

والتاريخي ليذا الصراع، وىؿ كانت الشعارات التي رفعيا ورددىا الكثير مف أبناء الشعب الييودي 

غير مفيومة ألركاف الحركة الفمسطينية الوطنية ؟ فمنذ المحظة األولى تعمؽ األمر بحركة أطمقت 
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عمى نفسيا صييونية نسبة إلى صييوف واستخدمت كؿ الرموز الدينية واأللفاظ التوراتية واألفكار 

الدينية وحصرت أفرادىا وأتباعيا في أبناء الديانة الييودية فقط وقد تـ تتويج ذلؾ في وثيقة 

. ـ1948االستقبلؿ عاـ 

     لقد كاف التاريخ حاضرًا منذ المحظة األولى التي بدأت فييا الحركة الصييونية بالتفكير في 

استيطاف فمسطيف، وعممت الحركة عمى استخداـ كؿ النصوص المتاحة مف التاريخ إلقناع شتات 

فالخطاب بداية موجو لمشعب الييودي مف أجؿ اليجرة إلى . الشعب الييودي باليجرة إلى فمسطيف

أرض الميعاد واالستيطاف فييا والعمؿ مف أجؿ إقامة دولة لمشعب الييودي، وقد وقع عمى عاتؽ 

الحركة الصييونية بداية ومف بعدىا دولة إسرائيؿ العمؿ مف أجؿ دمج أفواج المياجريف إلى 

الوطف الجديد في مجتمع جديد، وقع عمى عاتؽ الدولة بالدرجة األولى دمج ىذا الشتات سياسيًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وخاصة أف أفراد ىذا الشتات جاءوا مف كافة أنحاء العالـ بثقافات 

. وعادات مختمفة ومتنوعة، حتى أف بعضيـ كاف ال يعرؼ مف تاريخو إال أنو ييودي فقط

     كاف عمى الجياز التعميمي في إسرائيؿ أف يأخذ عمى عاتقو المسئولية اليامة والكبرى في 

مجاؿ بناء مجتمع متجانس وخاصة في مجاؿ الثقافة والتعميـ وبناء ذاكرة جماعية موحدة وتاريخ 

. خاص موحد أيضًا ليذا المجتمع، وذلؾ حتى يتـ خمؽ االنسجاـ والتوافؽ بيف أفراد ىذا المجتمع

وقد اىتـ جياز التعميـ بالجانب الثقافي وأبرز مسألة إسرائيؿ األرض والشعب في كافة المواد التي 

أما مادة التاريخ والتي ىي محور بحثنا فقد كانت مف أىـ المواد . تدرس في المدارس اإلسرائيمية

التعميمية التي ركز عمييا جياز التعميـ نظرًا ألىمية ىذه المادة ليس فقط مف أجؿ الشعب 

الييودي ولكف أىميتيا تشمؿ كؿ الشعوب، ومف ىنا لعبت مادة التاريخ مف خبلؿ المنياج في 

. المدارس اإلسرائيمية دورًا أساسيًا وحيويًا في بناء الذاكرة الجماعية لمشعب الييودي
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     ونظرًا ألف الصراع الثقافي القائـ بيف الشعب الفمسطيني والعربي واإلسبلمي مف جية 

والشعب اإلسرائيمي مف جية أخرى يستيدؼ ثقافة كؿ طرؼ مف أساسيا فإف مادة التاريخ ال بد 

مف أف تأخذ دورًا بارزًا وىامًا في ىذا الصراع، لذلؾ نجد أف كؿ طرؼ يستخدـ التاريخ كسبلح 

يشيره في وجو اآلخر مف أجؿ مساندة موقفو في الصراع وإلثبات حقو في ىذه األرض وعدالة 

وقد ركز . موقفو وبالتالي تبرير أفعالو وممارساتو في ىذا الصراع الدامي ضد الطرؼ اآلخر

الجانب اإلسرائيمي عمى موضوع التاريخ ولـ يترؾ جيدًا أو وسيمة إال واستخدميا في ىذا المجاؿ 

سواء في البحث عف اآلثار أو التفتيش في كتب التاريخ أو التمترس خمؼ الروايات التاريخية 

. التوراتية

     إف اىتماـ وزارة التربية والتعميـ في إسرائيؿ بموضوع التاريخ وتدريسو كاف واضحًا تمامًا 

وخاصة مف خبلؿ المواد التي تدرس في ىذا الموضوع وطريقة تدريسيا واألىداؼ وطريقو 

الموضوعة مف وراء تدريسيا ، والتي ستؤدي في النياية إلى ربط الشعب الييودي بأرض 

وقد حممت مادة التاريخ ىذه الميمة في كافة مراحؿ التعميـ وقد تـ مف خبلليا حشو . إسرائيؿ

المعمومات التي يراد تثبيتيا في عقوؿ وأذىاف طبلب المدارس وكذلؾ تـ شطب كؿ شيء 

.  يتعارض وال يخدـ السياسة التعميمية العامة المرتبطة بسياسة الدولة

     لقد سخرت الدولة في إسرائيؿ كؿ ما قدرت عميو لصياغة تاريخ خاص بإسرائيؿ أرضًا 

 فكرة الحقوؽ التاريخية والدينية في أرض إسرائيؿ وقد ثبت ": وشعبًا، والعبلقة بينيما وذلؾ لتأكيد

ذلؾ مف خبلؿ الروايات والقصص األدبية والدينية وصاغت منياج التاريخ في المدارس التعميمية 

مف خبلؿ الترويج لعدد مف اإلدعاءات منيا القوؿ بأحقية الييود في أرض فمسطيف وعمى أنيا 

محكمة عميا لمتاريخ التي تختار مف "كما أف كتب التاريخ أصبحت . (.1 )"إرث ليـ مف قديـ الزماف

التي تبلئـ الذاكرة الجماعية، وترى أف مف المناسب دمجيا في الرواية " الحقيقة" الماضي 
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وىذا بالتالي ينسجـ تمامًا مع أىداؼ واضعي خطط التعميـ لمادة التاريخ وىو أمر . (2 )"الوطنية

. (3 )" حيث أف كؿ أمة تؤسس تربيتيا عمى قيـ شعبيا وتراثيا"طبيعي 

     إف أىـ المشاكؿ التي واجيتني في ىذا البحث قمة المراجع بالمغة العربية التي كتبت في ىذا 

المجاؿ ىذا باإلضافة إلى صعوبة الحصوؿ عمى المراجع الكافية نظرًا لمظروؼ األمنية السائدة 

التي كانت وما تزاؿ تحوؿ بيني وبيف الوصوؿ إلى المكتبات اإلسرائيمية سواء في المدارس أو 

الجامعات ، كما أف ىناؾ جانبًا ميدانيًا ينقص ىذا البحث لنفس األسباب وىو أنو كاف ال بد مف 

حضور جانب مف حصص التدريس في المدارس، وبالرغـ مف الظروؼ الصعبة إال إنني تمكنت 

ف كانت غير كافية في بعض  مف الوصوؿ إلى الكثير مف المراجع التي احتاجيا ليذا البحث وا 

الجوانب، وبالرغـ مف أنني استعنت ببعض األخوة الذيف يمكنيـ الوصوؿ إلى المكتبات 

اإلسرائيمية إال أف ذلؾ لـ يكف كافيًا إذ أف الموضوع يتطمب الجيد الذاتي في المكتبات لمتفتيش 

ما حّؾ جمدؾ مثؿ ظفرؾ، فتوؿ أنت  )عف الموضوعات المتعمقة بيذا البحث، وكما قاؿ المثؿ 

. (جميع شئوف أمرؾ

      إف استخداـ عبارة أرض إسرائيؿ وشعب إسرائيؿ في ىذا البحث ىو محاولة مني في أف 

أكوف حياديًا وأدع األلفاظ تعبر عف حقيقة ما وضعت لو وحسبما أراد أصحاب ىذه العبارات وال 

يعني ذلؾ إقرارًا وقبواًل مني بيا، فأنا استخدـ ىذه العبارات وأقصد بيا دائمًا رأي الكاتب أو المؤرخ 

الييودي وكذلؾ فإف عبارة الشعب الييودي وأرض الميعاد ىي كذلؾ تأتي في نفس السياؽ ولـ 

أجد أف ىناؾ فرقًا ميمًا بيف مفيوـ شعب إسرائيؿ والشعب الييودي وأرض إسرائيؿ وأرض 

الميعاد، فيي عبارات منثورة في كتب التاريخ أو الكتب الدينية تستخدـ لنفس المعنى، وقد جاء 
                                                 

 .15 ، ص 21/5/2000، 32صبري ، سناء عبد اللطٌف ، فلسطٌن والقدس على خارطة أدب األطفال العبري ، القدس فً أسبوع ، ع- 1

، ترجمة علٌان الهندي ، الجامعة العبرٌة فً القدس ، معهد 1995-1953فودة ، اٌلً ، النزاع العربً اإلسرائٌلً فً كتب التارٌخ والمجتمع المدنً اإلسرائٌلً - 2

. 10، ص1997ترومان للدراسات السلمٌة 

التربٌة فً إسرائٌل دراسة فً البنٌة التربوٌة للشخصٌة (1)الدراسات التربوٌة . القاضً، وائل أمٌن ( 3)

. 4ص1994اإلسرائٌلٌة ، نابلس ، مركز البحوث والدراسات التربوٌة 
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اختياري ليذا الموضوع ألنني وجدت أنو منسجـ تمامًا مع اليدؼ مف إنشاء ىذا المركز وخاصة 

والذي رأيت أنو مف المراكز اليامة  (قسـ الدراسات اإلسرائيمية  )فيما يتعمؽ بيذا القسـ 

والضرورية والتي تساعدنا عمى اإلطبلع عمى جوانب المجتمع اإلسرائيمي الذي نعيش معو مواجو 

لذلؾ فإف المجتمع الفمسطيني بحاجة . شاممة لـ تنتو بعد وال أظنيا تنتيي في القريب المنظور

ماسة لدراسة كافة جوانب المجتمع اإلسرائيمي وخاصة الجانب الثقافي الذي يمثؿ أفكارًا ومعتقدات 

 باعتبارىا القوة المشاركة "ىذا المجتمع وذلؾ عف طريؽ اإلطبلع عمى جانب مف جوانب التربية 

في توجيو المجتمع اإلسرائيمي التي تخدـ قضاياه السياسية بؿ أنيا تعبير صادؽ وانعكاس لفمسفتو 

. (1 )"العقائدية

    لقد حاولت مف خبلؿ البحث أف أجد اإلجابة الكافية عف األسئمة المطروحة  في إشكالية 

البحث حيث قمت بإعداد ىذا البحث معتمدا عمى كتب المنياج المتعمقة بمادة التاريخ في  

المدارس الرسمية اإلسرائيمية بالدرجة األولى كما أنني استعنت ببعض كتب التاريخ لمؤلفيف ييود 

تعتبر كتبيـ مراجع ميمة لمادة التاريخ اإلسرائيمي، كما إنني استعنت بعض الشيء ببعض كتب 

التعميـ األخرى المتعمقة بالدراسات التوراتية المعتمدة في المدارس اإلسرائيمية مف اجؿ زيادة 

.  التوضيح لبعض األفكار في محاولة مني لتغطية كافة جوانب الموضوع

 

     قمت بتقسيـ البحث إلى ثبلثة فصوؿ، حيث قدمت في الفصؿ األوؿ دراسة نظرية ألىمية 

التعميـ بشكؿ عاـ في كؿ المجتمعات وأىميتو بشكؿ خاص في إسرائيؿ، إذ أف إسرائيؿ تحتاج 

إلى جياز تعميمي قادر عمى تشكيؿ مجتمع بشري متجانس مف مجموعات مف البشر تختمؼ فيما 

بينيا في كؿ شيء تقريبًا ، فكاف عمى الجياز التعميمي أف يصوغ ىذا الشتات البشري بما يحمؿ 

                                                 
 2 المصدر السابق، ص(1)
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في داخمو مف شتات فكري وثقافي واجتماعي وسياسي في قالب واحد يؤدي إلى خمؽ مواطنة 

وقد تحدثت عف جيد الحركة الصييونية في . موحدة مستندة إلى تاريخ وذاكرة جماعية موحدة

التركيز عمى موضوع التعميـ حتى قبؿ قياـ الدولة حيث ميدت الطريؽ لتشكيؿ جيؿ متعمـ مثقؼ 

واع ألىداؼ الحركة الصييونية كما أنني تحدث عف دور الدولة نفسيا في إسرائيؿ في ىذا 

المجاؿ ، وعف نشاطيا الدءوب مف أجؿ وضع قوانيف وخاصة بالتعميـ تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ 

. العامة لدولة إسرائيؿ

إذ أف تعميـ التاريخ .      وحيث أف موضوع البحث ىو منياج التاريخ فقد أفردتو بعنواف خاص 

الييودي بالنسبة لمشعب اإلسرائيمي يعتبر ركنًا أساسيًا في بناء الذاكرة الجماعية لمشعب 

وقد بينت في البحث أىمية تعميـ التاريخ الييودي بالنسبة لمشعب اإلسرائيمي، كما . اإلسرائيمي

أنني تسمسمت في ىذا الجانب بحيث تحدثت عف أىمية موضوع التاريخ وعف محالو ودوره في 

كما انتقمت لمحديث مف . تشكيؿ الذاكرة الجماعية لؤلمة وعف اليدؼ مف تدريس مادة التاريخ

ميزات التاريخ الييودي، إذ أف ىناؾ اىتماـ بالغ في ىذا المجاؿ إذ أف ميزات تاريخ الييود نابعة 

مف ميزات الشعب الييودي نفسو حسب المنياج، وقد أسيب واضعو المنياج في ىذا المجاؿ 

. ليصموا في نياية األمر إلى أف التاريخ الييودي مختمؼ عف كؿ تاريخ في العالـ

      ثـ انتقمت لمحديث عف مصادر التاريخ الييودي ومف أيف وعمى ماذا اعتمد واضعو منياج 

التاريخ في المدارس اإلسرائيمية ؟ بؿ وعمى ماذا اعتمد المؤرخوف أنفسيـ الذيف كتبوا في تاريخ 

ونظرًا . والتي في مجمميا تعود إلى مصدر واحد تقريبًا وىو الكتب المقدسة. إسرائيؿ شعبًا وأرضاً 

الىتماـ المنياج في موضوع بداية تاريخ الشعب الييودي فإنني تطرقت إلى ذلؾ أيضًا في البحث 

وكاف لمخطط . في محاولة مني لمعرفة ما سر ىذا االىتماـ ببداية تاريخ إسرائيؿ أرضًا وشعباً 

التعميمية في بحثي اىتماـ خاص ألف ىذه الخطط ىي التي توضح الطريقة التي يستخدميا 
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كما أنني تحدثت عف أىداؼ . واضعو المنياج لتحقيؽ اليدؼ مف تدريس ىذه المادة في المدارس

لى أيف تريد أف تصؿ بالطالب، وكذلؾ تحدثت عف الموضوعات التي تدرس  الخطط التعميمية، وا 

. في مادة التاريخ وعف الحجـ المخصص لموضوع إسرائيؿ الشعب واألرض في منياج التاريخ

ومتى برز " إسرائيؿ الشعب في منياج التاريخ"     أما الفصؿ الثاني فقد خصصتو لمحديث عف 

ىذا المفيـو وكيؼ برز عمى السطح ؟ كما تحدثت عف أصؿ شعب إسرائيؿ وبينت كيؼ أف 

المنياج ركز عمى موضوع سامية شعب إسرائيؿ، وبالتالي كاف الحديث عف نسب الشعب 

. الييودي حيث نسب إلى إسرائيؿ الذي ىو يعقوب ولـ ينسب إلى إبراىيـ واسحؽ

     كما أنني انتقمت في الحديث عف الوعد اإلليي ألف فكرة الوعد اإلليي وحسب المنياج ىي 

نقطة االرتكاز في الفكر الييودي القائـ عمى الربط بيف شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ، وقد كاف 

لموضوع الوعد اإلليي أىمية خاصة في كتب منياج التاريخ، إذ أف ىذا الوعد منح لفئة محددة 

مف البشر عمى بقعة محددة مف األرض ، وقد تـ ربط ىذه الفئة بيذا البقعة ربطًا غيبيًا عقائديًا 

كما لفت النظر إلى قضية االستثناءات مف الوعد اإلليي . بحيث ال ينفصـ ىذا الربط وال ينقطع

فمنذ البداية توضح كتب . وكيؼ اىتـ بيا المؤرخوف وواضعو منياج التاريخ لممدارس اإلسرائيمية

التاريخ أف الرب ال يريد ألحد أف يسكف مع إبراىيـ وذريتو في أرض الميعاد، مما دفع إبراىيـ إلى 

سماعيؿ وأثبتوا حسب رأييـ أف . إبعاد لوط كما ميز المؤرخوف بيف ولدي إبراىيـ وىما اسحؽ وا 

. الوعد خاص بأبناء إبراىيـ مف جية اسحؽ وأبنائو وأف إسماعيؿ خارج مف ىذا الوعد

     وقد تتبعت مواضيع المنياج المتعمقة بمجاؿ البحث ىنا فوجدت أف االىتماـ بإبراىيـ يأخذ 

حيزًا ميمًا جدًا لذلؾ رأيت أف أتتبع موضوع إبراىيـ حسب المنياج وما ىي أىميتو ؟ وما ىي 

ميزاتو ؟ وصفاتو ؟ وبماذا كاف يعمؿ ؟ وكيؼ كاف يعيش حياتو الخاصة ؟ كما أف المنياج اىتـ 

كذلؾ بإنجازات إبراىيـ عمى أرض الواقع في سعيو لتجسيد الوعد اإلليي عمى أرض الواقع 
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ولجعؿ االرتباط باألرض أمرًا واقعًا وليس مجرد وعد وحمـ ، وكاف مف الخطوات التي اتخذىا 

قامة المذابح  - األماكف التي يتـ فييا تقديـ اليدي إلى اهلل-إبراىيـ في ىذا المجاؿ حفر اآلبار وا 

. وشراء األرض ودفع ثمنيا رافضًا أخذىا ىدية

     وبعد الحديث عف إبراىيـ أسيبت كتب المنياج في الحديث عف موضوع أصؿ الشعب 

وقد ركز المنياج عمى إبراز سامية إبراىيـ الذي ىو أصؿ الشعب الييودي، . الييودي وميزاتو

وقد تتبعت . كذلؾ عممت كتب المنياج لمادة التاريخ عمى إبراز ميزات خاصة بالشعب الييودي

ذلؾ مف خبلؿ ىذه الكتب وأبرزت ىذه الميزات مستندًا إلى أسموب كتب التاريخ نفسيا في 

محاولة مني لعدـ التدخؿ المباشر والمؤثر في ىذا المجاؿ حتى أترؾ المجاؿ لمكتب نفسيا في 

. التعبير عف ىذه الميزات

وقد بحثت " إسرائيؿ األرض "  أما الفصؿ الثالث فقد خصصتو لمكتابة عف موضوع 

بداية عف أف ىناؾ مشكمة قائمة سواء في موضوع التسمية أو الحدود نظرًا لما مرت بو ىذه 

البقعة مف أحداث تاريخية وسياسية، وىذا اضطرني أف أبحث في أسماء أرض إسرائيؿ عبر 

وقد تتبعت كتب التاريخ المتعمقة بالمنياج التي ىي محور البحث في محاولة مني . التاريخ

لموصوؿ إلى معرفة األسماء التي أطمقت عمى ىذه البقعة، وكيؼ ينظر إلييا المؤرخوف 

اإلسرائيميوف، وكيؼ يتعامؿ ىؤالء مع كممة فمسطيف ومع األسماء األخرى التي أطمقت عمى ىذه 

. األرض

وحدودىا فقد بحثت ذلؾ مف خبلؿ كتب المنياج " أرض إسرائيؿ"      أما في موضوع موقع 

لمادة التاريخ وعرضت آراء المؤرخيف ووجيات نظرىـ حوؿ موقع ىذه األرض وحوؿ حدودىا 

وقد بينت في ىذا البحث . والتي ىي محور جدؿ كبير داخؿ أوساط المؤرخيف الييود أنفسيـ

كيؼ تختمط المفاىيـ السياسية مع التطمعات الغيبية، وكيؼ تتداخؿ المفاىيـ التوراتية مع الوقائع 
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يتطمب التمييز بيف حدود طبيعية وأخرى " أرض إسرائيؿ" التاريخية ، كما أف الحديث عف حدود 

" دينية وغيرىا تاريخية باإلضافة إلى الحدود السياسية، وىذا يدفعنا بالتالي إلى التميز بيف حدود 

في المفيـو التوراتي أو " حدود أرض إسرائيؿ " غير المحددة حتى اآلف وبيف " دولة إسرائيؿ 

. التاريخي

فإنو كذلؾ اىتـ واضعو منياج " أرض إسرائيؿ"      وكما أنو تـ البحث في اسـ وحدود وموقع 

التاريخ بالحديث عف مساحة أرض إسرائيؿ ، ونظرًا ألف ىناؾ عدـ اتفاؽ عمى حدود ارض 

إسرائيؿ وموقعيا فإف عدـ االتفاؽ ىذا ينسحب أيضًا عمى موضوع حسب منياج التاريخ وبالطبع 

فإف الحديث يدور بالدرجة األولى عف أىميتيا بالنسبة لمييودي مف الناحية الدينية ولوال ىذه 

األىمية المتبادلة بيف األرض واإلنساف الييودي لما خصو اهلل بيا واختاره ليا، إذ لـ تختر أرض 

غيرىا ولـ ُيختر شعٌب آخر ، كما تـ البحث في المنياج نفسو عف أىمية أرض إسرائيؿ مف 

جوانب أخرى سواء العسكرية أو االقتصادية أو السياسية أو الجغرافية ، وقد أوضحت في ىذا 

. الفصؿ أىمية أرض إسرائيؿ مف جانب وأىمية موقعيا مف جانب آخر

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

الفصل األول 
 

 

 

 

الباب األول 

أهمية التعليم في إسرائيل 

    إف بناء أية أمة أو شعب يحتاج إلى وسائؿ كثيرة مف أجؿ بناء شخصية الفرد لكي يتكوف 

إذ ال بد مف خمؽ انسجاـ . مجموعة مف األفراد تشكؿ مجتمعًا منسجمًا يبنى عميو شعب أو أمة

وتجانس في الرؤى والتطمعات وكذلؾ ال بد مف ربط ىذا التجمع بشيء مف الماضي ليتـ بذلؾ 

ف أىـ . ربط أفراد ىذا المجتمع بيذا الماضي وخمؽ في داخمو انتسابًا لو يجعمو يعتز ويفتخر بو وا 

وسيمة لبناء ىذا الترابط بيف أفراد المجتمع والمجتمع لكؿ مف جية بماضي وحاضر ومستقبؿ ىذا 

ال أقوؿ إنيا الوحيدة ولكنيا األىـ . المجتمع مف جية أخرى ىو العممية التعميمية والتربوية 

بناء األمة اعتبر الجياز " وفي إطار "لتشكيؿ ما يسمى بالذاكرة الجماعية ليذا المجتمع أيًا كاف 
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مثمو مثؿ الجيش والشرطة أداة لمدولة في طبع الشخصية  (المدارس وكتب التعميـ)التعميمي 

وتجري عممية البناء . الوطنية والتعريؼ بتاريخ األمة، بيدؼ تعزيز عبلقة المواطف بالدولة

نعاش  براز المنيج التاريخي وا  باإلضافة إلى عوامؿ أخرى مف خبلؿ إحياء التاريخ المكتوب وا 

. (1)"الذاكرة الجماعية

     ومف خبلؿ عممية التعميـ يتـ زّج المعمومات المطموب زرعيا في عقوؿ وأذىاف الطبلب 

كما يتـ شطب كؿ المعمومات التي ال يرغب . وصياغة ىذه العقوؿ حسب ىذه المعمومات

فمف ىنا نجد أف العممية التعميمية ىي . واضعوا المنياج في وصوليا إلى أذىاف وعقوؿ الطبلب

عممية صناعة كاممة لئلنساف وعممية صياغة لفكره وذىنيتو بطريقة تخدـ األىداؼ المطموب 

مف ىنا نجد أف تشكيؿ الذاكرة الجماعية لؤلمة ىي عممية متواصمة تتـ عبر أجياؿ . تحقيقيا

 إذًا تحتوي الذاكرة الجماعية "متبلحقة تغرس ما ترغب في غرسو وتقتمع ما ال ترغب في و جوده 

، وفي نفس الوقت تعمؿ " معرفتيا"عمى كؿ المعمومات الشرعية التي يجب عمى المواطف 

وىذا مف األساليب اليامة . (1)"" معرفتو "كؿ ما تريد مف المواطف عدـ " مسح " المؤسسة عمى 

في بناء األمة وصياغتيا وفقًا لما يراه واضعو المناىج التعميمية الذيف يحققوف أىدافًا عميا يريدىا 

. صانعوا القرار في أية أمة

    وقد برزت أىمية العممية التربوية والتعميمية في أيامنا ىذه بشكؿ واضح وذلؾ مف خبلؿ 

محاوالت التدخؿ األجنبية وخاصة األمريكية في مناىج التعميـ عامة وفيما يخص المجتمعات 

العربية عمى وجو الخصوص ، ومحاولة اإلدارة األمريكية الضغط مف جانب وتقديـ الدعـ مف 

جانب آخر لمعمؿ عمى تغيير وصياغة مناىج تعميمية جديدة تخدـ الطموحات والتطمعات 

. األمريكية
                                                 

 9ص. مصدر سبق ذكره .   فودة، إيلي( 1)
 .9ص.   المصدر السابق ( 1)
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     وِمف خبلؿ استقراء في منياج التعميـ وتتبع ثقافة المجتمعات يبدو واضحا أف الذاكرة 

الجماعية ألي مجتمع يحتفظ باألمور اإليجابية ؛ كاالنتصارات والرموز القومية، أو الوطنية، أو 

ذا احتفظ . الدينية ، بينما تغيب عف أذىانيـ األمور السمبية والتي ليست مدار فخر واعتزاز  وا 

مجتمع ما بشيء مف األمور المأساوية في ذاكرتو الجماعية فما ذلؾ إال لخدمة أىداؼ ىاّمة 

 بالنسبة ليذا المجتمع، وذلؾ بعد صياغتيا صياغة تنزع عنيا سمبيتيا 

 فعمى سبيؿ المثاؿ يحتفظ الشعب اإلسرائيمي في ذاكرتو الجماعية بما يسمى الكارثة والبطولة

قامة دولة وانتصارات حققيا في (مسادا)وقصة قمعة  ، إلى جانب ما أنجزه ىذا الشعب مف عودة وا 

كما نبلحظ في المقابؿ أّف الذاكرة الجماعية لمشعب الفمسطيني مميئة باألحداث : تاريخو الحديث 

المأساوية مف تاريخ ىذا الشعب وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر نذكر وعد بمفور،والنكبة، وأحداث 

المجازر المتكررة إلى جانب األحداث التي يراىا ىذا الشعب أعمااًل بطولية مثؿ بعض األعماؿ 

الفدائية النوعية أو الصمود األسطوري في بعض المواقع واألماكف     ونرى ىذا التنافس عمى 

بناء الذاكرة الجماعية في كبل الجانبيف واضحًا جدًا نظرًا ألف ىناؾ مجتمعيف متصارعيف عمى 

كما يمكننا أف ندرؾ أىمية التعميـ في ىذا الصراع مف خبلؿ محاولة . نفس األرض ونفس التاريخ

. الطرؼ اإلسرائيمي التدخؿ في العممية التعميمية الفمسطينية وحتى في صياغة المنياج

    وحتى تكتمؿ العممية التعميمية وتحقؽ أىدافيا في بناء الذاكرة الجماعية ألية أمة فإنو ال بد 

أف يكوف ىناؾ جيازًا تعميميًا منبثقًا عف المؤسسة األكبر وىي السمطة الحاكمة، ويكوف ليذ 

الجياز الدور األساس في الخطط والبرامج اليادفة إلى تحقيؽ األىداؼ التي تبغييا المؤسسة 

مكانياتو المتوفرة عمى بمورة عممية تعميمية متكاممة والتي . الحاكمة ويعمؿ ىذا الجياز بكوادره وا 

تكوف مادتيا الييئة التعميمية ومؤسساتيا والطبلب بكافة أعمارىـ وتخصصاتيـ والمناىج في كافة 

. وبذلؾ تكتمؿ الدائرة التعميمية والتربوية ليتـ مف خبلليا تحقيؽ األىداؼ العميا لممجتمع. المواد
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    إننا نجد أف دوؿ العالـ تحرص في معظميا إف لـ يكف كميا عمى إعطاء جياز التعميـ 

وطريقة التعميـ أىمية خاصة، إذ أف العممية التعميمية والتربوية في أي دولة كانت ىي انعكاس 

وىي تحاوؿ مف خبلؿ العممية التربوية والتعميمية أف تنشيء شعبًا . لفكر ومبدأ وعقيدة ىذه الدولة

ذا كانت المناىج التعميمية في أي بمد ىي انعكاس "منسجمًا مع ىذا الفكر والمبدأ والعقيدة  وا 

ألف المخطط . لمفمسفة التربوية لذلؾ البمد، فإف المواطف يعتبر ثمرة مباشرة ليذه المناىج التعميمية 

التعميمي والتربوي ىو جزء مف المخطط القومي لكؿ مجتمع، يسيـ في تحقيؽ أىدافو المنبثقة مف 

فمسفتو المتحدة مف تراثو وواقعو وحاجاتو ومشكبلتو، وذلؾ إلعداد القوى البشرية المتوافقة مع 

. (1 )"حاجات المجتمع

    إف لجياز التعميـ إضافة لما سبؽ أىمية كبيرة، كذلؾ إذ تقع عمى عاتقو مسئولية خمؽ 

. التواصؿ بيف األجياؿ ونقؿ المكتسبات الماضية إلى الجيؿ الحاضر ومف ثـ إلى جيؿ المستقبؿ

تقع وظيفة جياز التعميـ بالذات عمى مفترؽ بيف الماضي والمستقبؿ، فيو مف جانب جياز يعمؿ "

ألجؿ المستقبؿ؛ لذلؾ فإف ميمتو تنصّب عمى التواصؿ مع الجيؿ القادـ والذي ىو جزء مف 

حساسو بالمستقبؿ، ومف جانب آخر فإف أحد وظائفو المركزية ىو الحفاظ  حياتو وتطوره وا 

. (2)"واالستمرار في نقؿ اإلرث الثقافي مف جيؿ إلى جيؿ

     إذف إنو مف الطبيعي أف نعرؼ أف أّي نظاـ تعميمي وتربوي ال بّد أف يوجد في مجتمع 

فالكؿ يسعى جاىدًا "يفرض عميو معايير ومبادئ وأىداؼ حسب البنية االجتماعية ليذا المجتمع، 

وتكوف التربية ىذه وسيمة . إلى تشكيؿ المواطنيف طبقًا لمُمثؿ السائدة في المجتمع نفسو ولتقاليده

                                                 
. 7ص. مصدر سبق ذكره . وائل.   القاضي، د(  (1

 . 3، التعليم العبري في أرض إسرائيل ص( الباوم، درور، راحل(  2)
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وعف . (3 )"وغيرىا.. مف وسائؿ الضبط االجتماعي، مثميا مثؿ الدعاية المنظمة والصحافة

 تنقؿ الرسائؿ الميمة والضرورية التي يريد المجتمع أف يحافظ عمييا وينقميا مف "طريؽ التربية 

. "جيؿ إلى جيؿ

     ونظرًا ألف دولة إسرائيؿ تخوض صراعًا مريرًا مف أجؿ وجودىا واستمرار بقائيا، ونظرًا 

لوقوعيا بيف بحر مف األعداء غالبيتيـ يرفض االعتراؼ بشرعيتيا ووجودىا، سواء خارج حدود 

فإف ذلؾ يستدعي أف يحظى التعميـ فييا عمى أىمية "سيطرة جيشيا، أو داخؿ ىذه الحدود، 

 ونظرًا كذلؾ لوجود شعب يطمؽ عميو الييودي مختمؼ األجناس، واألشكاؿ، واألفكار، "خاصة

نظرًا لكؿ ذلؾ فإف التعميـ في إسرائيؿ يحظى بأىمية بالغة عمى طريؽ بناء . وحتى المعتقدات

 – كما ىو في سائر أنحاء العالـ –إف التعميـ في إسرائيؿ "األمة الييودية وذاكرتيا الجماعية، 

مف األدوات اليامة جدًا في بناء ذاكرة األمة الجماعية ويقع عمى المعمـ الدور الكبير في ىذا 

. (1 )"االتجاه

    لقد حممت الحركة الصييونية عبء التعميـ منذ البداية لما كانت تدركو ىذه الحركة مف أىمية 

فمنذ المحظة األولى عممت عمى تشكيؿ . التعميـ ودوره الفاعؿ عمى طريؽ بناء الدولة الييودية

تعميـ الطبلب القيـ الوطنية مف خبلؿ تدريس الصييونية كمادة "جياز تعميمي لمعمؿ عمى 

زالة الشؾ مف قموب أتباعيا  (2 )"منفردة، وكاف اليدؼ مف ذلؾ ىو غرس قيـ المجتمع وا 

وقد اىتـ جياز التعميـ لدى الحركة الصييونية بتأليؼ كتب تخدـ أىداؼ الحركة الصييونية . 

 التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتوراة ": وتدريس ىذه الكتب والتي يتـ التركيز فييا عمى 

                                                 
نظام التعليم في الكيان اإلسرائيلي التطور الكمي والنوعي في التعليم العام حتى بداية الثمانينات المستقبل .سمير. ىوانة، د(  3

 .64، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ص/19864. 86العربي عدد 
(1  ) ZERUBAVEL, YAEL. RECOVEED TOOTS Collective Memory and the making 

of Israeli National Tradition .p.18 
. 17ص. مصدر سبق ذكره .  فوده، إيلي(  2)
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 – زمف االنتداب –واألدب والمواضيع التي تشجع عمى حّب الوطف، واعتبرت التوراة في حينو 

 . (3)"كتاب تعميـ التاريخ الوطني

ركزت عمى أىداؼ - فيما بعد-      كذلؾ نرى أف الحركة الصييونية منذ البداية ودولة إسرائيؿ 

وقد كانت األىداؼ القومية . عدة عند وضعيا مشروعيا التعميمي ألبناء الشعب الييودي 

والوطنية ىي أبرز أىداؼ ىذا التعميـ سواء كاف ىذا التعميـ يتعمؽ بالمواد المدنية، أو المواد 

العممية، حيث يسعى واضعو البرامج التعميمية إلى تمكيف الطبلب مف االضطبلع عمى 

اإلنجازات العممية، والتطورات التكنولوجية، وخاصة ما أنجزه الشعب الييودي ليغرس في داخؿ 

الطالب الشعور بالتفوؽ والتميز ليذا الشعب كما يتـ التركيز عمى اليدؼ األيديولوجي الرئيسي 

الذي يسعى إلى تنشئة مواطنيف يؤمنوف بالمبادئ والقيـ واألفكار الصييونية والتركيز عمى 

البعديف الوطني والقومي بيدؼ تربية مواطنيف يحبوف أوطانيـ ويفتخروف بقوميتيـ ، بتراثيـ، 

. بحضاراتيـ، بمغتيـ وبالقيـ الصييونية

    إف الذي يمعف النظر في عممية إيجاد دولة إسرائيؿ، وقياميا، وما يدور حوليا، يجد أف 

إذ أف معظـ الدوؿ األخرى ليس ىناؾ ما . التعميـ فييا يحظى بأىمية أكبر منو في دوؿ أخرى

كذلؾ فإف معظـ الدوؿ قامت بشكؿ طبيعي . ييدد شرعية وجودىا أو مف يحاوؿ إنياء ىذا الوجود

بمعنى آخر أف . عمى العبلقة بيف الشعب وأرضو فنسب كؿ شعب إلى وطنو منذ زمف بعيد

العبلقة بيف شعوب العالـ وأوطانيـ ىي عبلقة طبيعية نظرًا لتواجد ىذه الشعوب عمى أوطانيا 

أما في . ومارست حياتيا عمييا وتستطيع ىذه الشعوب أف تتحدث عف تاريخ وعبلقة مع وطنيا

إسرائيؿ فإف عبلقة الشعب باألرض لـ تقـ في األساس عمى العبلقة الطبيعية ككؿ شعب عمى 

                                                 
. 16ص.  ادلصدر السابق( 3)
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أرضو ولكنيا قامت بداية عمى فكرة دينية محضة ولـ تتجسد العبلقة عمى األرض كذلؾ لمدة 

.  طويمة يستطيع مف خبلليا الشعب الييودي أف يتحدث مف جذور عميقة في عبلقتو مع األرض

     مف ىنا نرى أف ىناؾ أىمية خاصة لمعممية التربوية في إسرائيؿ وكاف ال بد لجياز التعميـ 

أف يستخدـ كؿ الوسائؿ والطرؽ ليربط إنسانًا انقطع لفترة طويمة عف أرض لـ تكف أصبًل وطنًا 

ويعتبر التعميـ مف األدوات . يسعى لمتأثير عمى حياة الطالب في كؿ النواحي تقريبًا "وأنو . لو

إف أحد األىداؼ األساسية في معظـ . األساسية في بناء الوطف القومي في أرض إسرائيؿ

المدارس ىو أف تزرع في قمب الطبلب حبًا عميقًا لمببلد و خاصة االلتصاؽ بأرض إسرائيؿ 

. (1)"كأرض الوطف  القومي

ـ 1919    لقد عبرت الحركة الصييونية منذ البداية في جمستيا التنفيذية لمعمؿ الصييوني سنة 

ىذه ميمة ": عف أىمية التعميـ بقولو " شميرياىو ليفيف " عمى لساف أحد أعضائيا ويدعى 

كما عبر عف ذلؾ كاتب تاريخ آخر في أحد كتبو . (2)"عظيمة النتاج جيؿ متجانس في إسرائيؿ

قيـ الحضارة الييودية ": موضحًا أف ىدؼ التعميـ في إسرائيؿ بكافة مؤسساتو وأشكالو قائـ عمى 

نجازات العمـ، وحّب الوطف، والوالء لمشعب الييودي، وعمى الخبرة في العمؿ الزراعي،  وا 

والحرؼ، والتدريب الريادي، والجياد مف أجؿ مجتمع قائـ عمى الحرية والمساواة والتسامح والعوف 

. (3 )"المتبادؿ وحّب اإلنسانية

وبعد قياـ دولة إسرائيؿ فإنيا اىتمت أف تضمف أىداؼ التعميـ العبري في مواد قانوف 

ـ في المادة الثانية مف قانوف التربية والتعميـ اإلسرائيمي ذكرت 1953ففي سنة . التربية والتعميـ

ىي إرساء األسس في التعميـ االبتدائي عمى قيـ الثقافة الييودية "أف أىداؼ التعميـ العبري

                                                 
. 2ص1999القدس مؤسسة يالك  . 1948-1919، التعليم العربي يف الوطن القومي(مشعون، ويوقال درور )  رشف، ( 1
. 185 القاىرة مؤسسة األىرام  ص1972 ابريل 28السياسة الدولية ع" اجملتمع والتعليم والتقدم يف اسرائيل "  اىارون ، ف(  2
.  اادلصدر السابق نفسو(  3)
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ومنجزات العمـ وحّب الوطف، واإلخبلص، والوالء لمدولة، واإلعداد الطبلئعي، والسعي لتشييد 

مجتمع قائـ عمى الحرية، والمساواة، والتساىؿ، والتعاوف المتبادؿ، وحب الغير مف الجنس 

ونظرًا ألف المجتمع اإلسرائيمي جاء مف خميط مف البشر مختمفيف في أسموب . (4 )"البشري

الحياة ونمط الحياة والحضارة، فإف لمتربية والمدرسة أىمية استثنائية في إسرائيؿ منذ تأسيسيا ، 

ليس فقط ألّف الشعوب كافة تيتـ بالتربية وبالتعميـ عمى مّر التاريخ، وليس فقط ألّف التربية مف 

المياديف األساسية إلعداد الفرد في كؿ المجتمعات، بؿ إلى ذلؾ كّمو ألّف إسرائيؿ مجتمع ىجره 

بغالبيتيـ العظمى أتوا مف بمداف مختمفة يحمموف معيـ عادات وثقافات " إسرائيؿ " أي أف سكاف 

مف المتديف إلى الممحد، ومف . متفاوتة، كما يختمؼ مفيـو الييودية عندىـ مف جماعة ألخرى

" إسرائيؿ"الشرقي إلى الغربي، ما يجمع ىؤالء ىو انتماؤىـ الديني، ليذا السبب تعتبر المدرسة في 

المكاف األوؿ الذي ينبغي أف تبني فيو وحدة األمة، يميو الحي واألىؿ ، لذا يجب أال تقتصر دور 

. (1)"المدرسة عمى نقؿ المعارؼ فقط، بؿ يجب أف تكوف في مقّدمة مف ينقؿ قيـ المجتمع الجديد

ـ 1895أعمف أساتذة العبرية مبكرًا سنة "    أما عف دور المعمـ ودوره في العممية التعميمية فقد 

كما عبر رواة . (2)"إف مف واجب المعمـ أف يعمـ الوطنية، وحّب األرض، وحّب الشعب، والمغة

أّنو ليس فقط في ": الحركة الصييونية األوائؿ عف  أىمية المعمـ وعف دوره في العممية التعميمية 

نما كذلؾ  تشكيؿ المجتمع، وأسس الثقافة لمستقبؿ  المساعدة عمى تشكيؿ اليوّية الجماعية، وا 

(. 3 )"األمة الييودية، وبذلؾ يكوف المعمموف عناصر أساسية في بناء األمة

                                                 
. 51القاضي ، وائل ، مصدر سبق ذكره ، ص-4
. .http/www.moqawama/Arabic/features/tatal.htm عرتيسي ،طالل (  1)

2-zerubav.l.yael81 مصدر سبق ذكره ص. 
. ادلصدر السابق نفسو- 3
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    مف ىنا نجد أف كتب التعميـ في إسرائيؿ ال تعكس وجية نظر المؤلفيف فقط، وخاصة تمؾ 

الكتب التي تتحدث عف إسرائيؿ شعبًا، وأرضًا، كالتاريخ، والجغرافيا، والتربية الوطنية، وغيرىا، 

إنيا تعكس خمفية فكرية ضاربة الجذور في ثقافة ومفاىيـ ىؤالء المؤلفيف، ويراد ليذه الكتب وما 

تحمؿ بيف دّفاتيا وسطورىا مف مفاىيـ أف تتغمغؿ في عقوؿ، وأذىاف، وقموب أفراد الشعب 

كتب التعميـ تبني وجية نظر الطالب وتعتبر جزءًا مف عممية بناء  "الييودي؛ ألف 

 "لذلؾ فإّف كتب التعميـ . (1)"المجتمع وثقافتو التي توجو الجيؿ الشاب إلى القيـ والمعايير الييودية

لـ تؤلؼ مف فراغ بؿ كتبت بيدؼ استخداميا مف قبؿ الدولة كأحد األدوات الميمة في خمؽ ذاكرة 

ونظرًا ألّف جياز التعميـ بشكؿ عاـ في إسرائيؿ يخضع إلشراؼ . (2 )"جماعية لؤلمة في إسرائيؿ

الدولة ، فإّف الدولة اإلسرائيمية ييميا بالدرجة األولى أف تحقؽ األىداؼ العميا التي تنشرىا، ومف 

 ما زالت الكتب التي تؤلَّؼ تحت إشراؼ الدولة وتدرَّس في مؤسساتيا مصدرًا ميمًا في بناء "ىنا 

. (3 )"األمة

 إف مما يؤكد أىمية التعميـ في إسرائيؿ ىو ما نراه مف تنافس شديد بيف األحزاب التي تشترؾ في 

. ائتبلؼ حكومي ما، فإف التنافس عمى الحقيبة الوزارية الخاصة بالتربية والتعميـ يكوف عمى أشده

وكثيرًا ما كاف يكوف ذلؾ أحد االشتراطات لبعض األحزاب لمقبوؿ في الدخوؿ في ائتبلؼ حكومي 

وقد رأينا حرص األحزاب الدينية والعممانية وتنافسيا عمى حدٍّ سواء لمحصوؿ عمى ىذه الوزارة . ما

 .، كما أف كثير مف األحزاب أقامت أجيزة تعميمية قوية وفعالة خاصة بيا

 

 

                                                 
1

 .7فٛدج ، ا٠ٍٟ ، ِصذر ضثك رورٖ ، ص -

. اٌّصذر اٌطاتك ٔفطٗ- 2

 .9اٌّصذر اٌطاتك ص -3
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مصادر التاريخ اليهودي 

وبدايته حسب المنهاج 

     عند الحديث عف تاريخ شعب إسرائيؿ وعبلقتو بأرض إسرائيؿ، فإنو ال بّد لممؤرخيف أف 

يبحثوا عف مصادر يستقوف منيا مادتيـ لكتابة التاريخ، وبالتالي لتعميمو لؤلجياؿ المتبلحقة في 

ونظرًا ألّف التاريخ الذي يجري تعميمو، والحديث عنو ىنا، ىو تاريخ قديـ، فإّف . المدارس

روجيو " المصادر التي تتحدث عف ىذا التاريخ قميمة، كما عّبر عف ذلؾ الفيمسوؼ الفرنسي 

سرائيؿ، والييودية في عدة كتب منيا " - جارودي " والذي كتب كثيرًا عف الحركة الصييونية وا 

ممؼ " بقولو في كتابو "- . كتاب ممؼ إسرائيؿ" و " األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية 

.  قميمة تعد عمى أصابع اليد  الواحدة– بخبلؼ العيد القديـ –والمصادر الوحيدة لدينا " إسرائيؿ

حوالي عاـ " مرنتبا " قد ورد فوؽ حجر يشيد باالنتصارات المصرية لمفرعوف " إسرائيؿ"وأقدـ ذكر 

ـ، وجاء فيو دوف ذكر لمعمومات أكثر دقة، أف ذلؾ الفرعوف أخذ يستولي عمى .  ؽ 1225

 ولـ يأت " دمرت إسرائيؿ ولـ يعد لذلؾ الشعب وجود"المدف الفمسطينية وأثناء ذلؾ دّمر إسرائيؿ 

( 1 )"في ذلؾ النص كممة أكثر مف ىذا عف إسرائيؿ

     إف تاريخ شعب إسرائيؿ يقع في فترة لـ يتوفر عنيا شيء مكتوب، بؿ أف التوراة نفسيا كتبت 

بعد مئات السنيف مف تاريخ ىذا الشعب لذلؾ فإف المصادر عف ىذا التاريخ تبقى قميمة وحتى أنيا 
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وربما وجدت بعض الحفريات القديمة أو الكتابات القديمة التي ىي في أكثر األحياف . غير دقيقة

 ال يمكف أف تجد تقديرًا تاريخيًا  "أساطير، وقصص، تشكمت مع مرور الزمف 

 

دقيقًا عف أساس، وبداية، وماىية، وجذور أي شعب ال توجد لدينا إال بعض األساطير، 

ومع ذلؾ ال يمكف اعتبار ىذه . والمعتقدات، والقصص التي تناقمتيا األجياؿ جيبًل بعد جيؿ

القصص ببل معنى، إف األساطير عف كؿ شعب يمكف أف تكوف ألعماؿ حقيقية آلبائيـ، ورموزًا 

 أف يمفت نظر القارئ إلى أف القصص ة، يريد الكاتب بيذه العبار(1 ) ؟"دالة عمى أفعاليـ 

والروايات التاريخية عف شعب إسرائيؿ ال بّد أف تكوف ألعماؿ أو انعكاس ليذه األعماؿ التي 

صدرت عف اآلباء واألجداد مف ىذا الشعب، كما يمفت النظر إلى أنو ال يمكف األخذ بيذه 

القصص كمسممات، بؿ ال بّد مف الفحص، والتدقيؽ، والتمحيص ألنو عادة ما يدخؿ عمى 

 يحاوؿ أف يضفي عمى – في حالة الصراع –األساطير الزيادة والتحريؼ وخاصة أف كؿ طرؼ 

 "تاريخ حالة مف التمجيد، فيضاؼ إلييا عبر األجياؿ الكثير، حتى تصؿ عمى شكميا الحالي 

وعندما نأتي لنعالج ىذه القصص لنستخرج منيا األساس التاريخي عمينا أف نزيؿ عنيا الكثير مف 

(. 2 )"الغبش وأف نفسر القصص بحذر شديد إذ ال يمكف الوثوؽ بيا تماماً 

    لقد اعتمد كتّاب التاريخ في إسرائيؿ عند الحديث عف تاريخ شعب إسرائيؿ وعبلقتو بأرض 

إسرائيؿ عمى الرموز، واإلشارات الواردة في التوارة، إذا أنو ميما حاوؿ الكاتب يساريًا كاف، أـ 

عممانيًا، أف يبتعد عف الخطاب الديني، فإنو سيجد نفسو مضطرًا لمعودة إلى المصادر الدينية 

وما زاؿ المؤرخوف الصييونيوف  "ألنو ليس أمامو غيرىا لمحديث عف تاريخ شعب إسرائيؿ 

                                                 
1

 36 ، ص1983جارودي ، روجٍه ، مهف اسرائٍم دراست انصهٍىوٍت انسٍاسٍت ، بٍروث، دار انشروق ، - 
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يحاولوف مف منطمقات عممانية إقامة أساس غير ديني ألمور ييودية فوؽ التاريخ، والجغرافيا، 

ولكنيـ جميعًا لـ يستطيعوا تزويدنا بأي تفريؽ يفصؿ بيف االنتماء الىالطائفة،واالنتماء إلى 

ىذا عدا عف الرموز الدينية التي استخدمت لمتعبير عف الصمة التاريخية بأرض . األمة

 .(1)"إسرائيؿ

    وعندما نمقي نظرة عمى كتب المنياج لمادة التاريخ نجد أّنيا ترّكز وبشكؿ كبير عمى أّف 

التناخ ىو المصدر "المصدر الوحيد لتاريخ شعب إسرائيؿ، بؿ ولتاريخ البشرية كّميا ىو التوراة 

 كما (2)"التاريخي األساسي الموجود لدينا الذي يتحدث عف تاريخ شعب إسرائيؿ في األياـ القديمة

أف ىذه القصص، واألساطير، والرموز المنتشرة في التوراة تتمتع بقداسة خاصة، بحيث يأخذىا 

 كمصادر تاريخية بالمعنى المقبوؿ ليذه الكممة يجب "الطالب عمى أّنيا مسّممات ال قداسة فييا 

. (3)"األخذ بعيف االعتبار وقبؿ كّؿ شيء القصص التاريخية الواردة في التوراة

    مف ىنا نجد أف مصادر التاريخ عند الحديث عف شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ تكوف 

لذلؾ فإف كاف كتاب التاريخ . محصورة في التوارة وبعض الكممات الموجودة في بعض الحفريات

في إسرائيؿ عند الحديث عف الفترة األولى مف تاريخ شعب إسرائيؿ ليس أماميـ إال المجوء إلى 

. التوراة والقصص والرموز الواردة فييا

 * * *

                                                 
1

١ٌفٟ ، ٠ؼمٛب ، اضرائ١ً ٚاٌشؼٛب ذار٠خ ػثرٞ ٚػاَ ، اٌىراب األٚي ، ذار٠خ اٌشؼٛب اٌمذ٠ّح ٚشؼة اضرائ١ً حرٝ خراب اٌث١د - 

.  171األٚي ، ذً أت١ة ِط١ٍٛخ ، تذْٚ ذار٠خ ، ص

. اٌّصذر اٌطاتك ٔفطٗ- 2
1

، 1998، 2ِٕاع ، ػادي ٚػسِٟ تشارج ، دراضاخ فٟ اٌّجرّغ اإلضرائ١ٍٟ ، ِروس دراضاخ اٌّجرّغ اٌؼرتٟ فٟ اضرائ١ً ، ط-

 .152ص

 1981ا١ِر ، داف١ذ ، اجساء ِٓ ذار٠خ شؼة اضرائ١ً ٌٍّؼا٘ذ ذار٠خ اضرائ١ً زِٓ اٌّىراج ، ذً ات١ة ٚزارج اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ وارٟٔ ، -2

، ص 

. ذار٠خ ا٠اَ اضرائ١ً فٟ زِٓ اٌّىراج  فٟ اطار ذار٠خ اٌشرق اٌمذ٠ُ ، ح١فا ِذرضح ر٠اٌٟ اٌؼثرٞ تذْٚ ذار٠خ ،ص ب. تر٠ُ ، ا - 3
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بداية التاريخ اليهودي 

     عند الحديث عف تاريخ دولة إسرائيؿ الحديثة فإف كتب منياج التاريخ تعيد الطالب إلى 

غياىب التاريخ، إلى قبؿ أكثر مف أربعة آالؼ سنة في محاولة مف واضعي كتب المنياج لربط 

الطالب الذي يعيش في دولة إسرائيؿ اآلف بالماضي البعيد، بحيث يشعر أّف دولة إسرائيؿ اآلف 

 إف "" شعب يبني وطنو"ىي امتداد لذلؾ التاريخ، وعف ذلؾ يتحدث أحد كتب التاريخ وىو كتاب 

قصة ميبلد دولة إسرائيؿ تبدأ في حقيقة األمر قبؿ أربعة آالؼ سنة مع الييودي األوؿ إبراىاـ 

. (1)"عندما تجمى لو اإللو بحاراف وعقد معو عيداً 

" كّراسة التواصؿ بالتاريخ"      وبنفس الصيغة تقريبًا مف كتاب آخر مف منياج التاريخ يسمى 

 حسب التوراة فإف تاريخ الشعب اإلسرائيمي يبدأ مع أبراىاـ، ": لمصفوؼ الوسطى يقوؿ المؤلؼ 

وخرج إبراىيـ . اخرج مف أرضؾ ووطنؾ ومف أبيؾ: ففي أحد األياـ نادى الرُب أبراىاـ وقاؿ لو 

ومف ىنا . ىذه األرض أعطييا لؾ وألبنائؾ: إلى أرض كنعاف التي وعدىا إياه الرّب حيف قاؿ لو 

يبدأ تاريخ الشعب اإلسرائيمي في أرض إسرائيؿ، أرض كنعاف التي سّميت بذلؾ ألّف الكنعانييف 

. (2 )"كانوا يسكنونيا

، وىو أحد كتب "تاريخ لمتبلميذ"     ولمتأكيد عمى قدـ تاريخ الشعب اإلسرائيمي فإّنو في كتاب 

 قبؿ حوالي ثبلثة آالؼ وخمسمائة سنة استوطف الييود ": فيقوؿ" بوالؾ" المنياج يتحدث المؤلؼ 

بأرضيـ أرض إسرائيؿ، عمموا في أرضيـ، وغرسوا الكروـ، رَعوا أغناميـ وأبقارىـ، ففي الوقت 
                                                 

. 9القدس ، بدون تاريخ ، ص. شعب يبين وطنو .  مشحوفتس ، شريا(  )
 للمدارس الرمسية والرمسية الدينية وللتالميذ 9-6 وزارة الرتبية والتعليم، قسم اخلطط التعليمية ،كراسة ربط بالتاريخ للصفوف من (  )

. 3ص. ادلهاجرين، بدون تاريخ
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الذي لـ يكف فيو رومانيوف وال يونانيوف كاف العبرانيوف في العالـ، وفي الوقت الذي لـ يعرفوا 

شيئًا عف انجمترا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا كاف شعب إسرائيؿ معروفًا المغة االنجميزية والفرنسية 

شعب إسرائيؿ شعب . لـ تكف موجودة في العالـ بينما كانت الكتب المقدسة بالمغة العبرية معروفة

 (1 )"قديـ، شعب قديـ جداً 

وىو -     ولمتدليؿ عمى قدـ تاريخ الشعب اإلسرائيمي يمجأ أحد مؤلفي كتب منياج التاريخ 

إلى ما كتبو أحد فراعنة - لممعاىد" أجزاء مف تاريخ شعب إسرائيؿ" في كتابو " رآوفاف بار سفر"

 قبؿ ثبلثة آالؼ ": مصر عف انتصاراتو عمى أعدائو ومف ضمنيـ شعب إسرائيؿ فيقوؿ المؤلؼ 

في تمؾ الفترة نصبًا كبيرًا مف الحجر تخميدًا النتصاراتو " مرنفتاح"سنة تقريبًا أقاـ فرعوف مصر 

وعمى ىذا النصب كتب أسماء الشعوب التي . عمى كؿ الشعوب في منطقة البحر المتوسط

انتصر عمييا، ومف بيف ىذه الشعوب ذكر أيضًا شعب إسرائيؿ، وكتب ىناؾ أّف شعب إسرائيؿ 

 (2)"ىذا ىو أوؿ ذكر عف وجود شعب إسرائيؿ خارج كتاب التناخ. أبيد، وأّنو لف يوجد مرة أخرى

     مف ىنا نجد أّف كتّاب التاريخ وخاصة كتّاب المنياج يحاولوف جاىديف وبكؿ السبؿ إثبات 

قدـ الشعب الييودي، وأنو أقدـ مف غيره مف الشعوب، وأّف عظمة ىذا الشعب تنبع مف أنو حافظ 

. عمى ىويتو رغـ طوؿ ىذا التاريخ، وما تعرض لو الشعب مف أزمات وشتات

 

 
أهمية تعلم التاريخ اليهودي  

                                                 
من إبراىيم حىت هناية أيام البيت الثاين، نيو يورك ىيربو ببلشنج كومباين ، بدون تاريخ  (1)ح، تاريخ لالوالد اجلزء .  بوالك، ي(  )

. 5،ص
أجزاء من تاريخ شعب إسرائيل للمعاىد االستيطان اليهودي اجلديد يف ارض اسرائيل ، القدس ، وزارة الرتبية .  بار سفر، رؤفان(  )

. 1ص. والتعليم 
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    اعتمدت الحركة الصييونية منذ بدايتيا عمى محاولة ربط اإلنساف الييودي باألرض التي 

عميو أف يقيـ عمييا دولتو برباط تاريخي وثيؽ، ونظرًا ألّف دولة إسرائيؿ تخوض صراعًا ييدد 

وجودىا وشرعيتيا فكاف ال بّد لكتب التاريخ أف تكوف عامبًل ميمًا في ىذا الصراع، لذلؾ تبدأ 

كتب التاريخ في المناىج التعميمية في إسرائيؿ الحديث عف أىمية موضوع دراسة مادة التاريخ 

، فنجد أّف كتب (الشعب واألرض بشكؿ خاص)بشكؿ عاـ، وعف أىمية دراسة تاريخ إسرائيؿ 

عمينا فيـ صادر "التاريخ تميد لممادة بالتركيز في البداية عمى أىمية التاريخ بشكؿ عاـ لمدراسة، 

األشياء وجذورىا في األياـ الماضية وكيفية تسمسؿ األمور حتى وصمت إلى ما ىي عميو، ليس 

لذلؾ ال يمكف فيـ ما . ىناؾ شيء يحدث عبثًا بدوف ىدؼ، إذ أف العالـ ىو نتيجة لشيء خاص

ذا لـ ندرؾ الصمة بيف النتيجة والسبب  (1 )"حدث إذا لـ نفيـ سببو، وا 

    ثـ تتحدث المناىج المتعمقة بمادة التاريخ عف مجاؿ مادة التاريخ بشكؿ عاـ، وعف 

يتحدث التاريخ "موضوعيا، فتحاوؿ لفت نظر الطالب اإلسرائيمي إلى مجاؿ التاريخ بشكؿ عاـ، 

 "عف أفعاؿ الناس في الماضي ويتحدث عف األحداث التي حصمت لمناس عبر أجياؿ كثيرة قبمنا

يوضح الكاتب أكثر ىذه النقطة " يعقوب ليفي. د"لمؤلفو " إسرائيؿ والشعوب"وفي كتاب . (2)

يتحدث التاريخ عف التغييرات الميمة التي مرت عبر األجياؿ في المجتمع اإلنساني، ": فيقوؿ 

وفي القيادات، والقوانيف، االقتصاد، الفف، المعرفة، االعتقاد، وعف أحداث ىاّمة في أزمنة مختمفة 

، إّنو عالـ واسع بما فيو الكفاية، ويفتقر لدراسة كبيرة، فيو يشمؿ كؿ األمور المتعمقة 

 (.3)"باإلنساف

                                                 
. 7ص. مصدر سبق ذكره .  ليفي ، يعقوب (  1
 .4 وزارة الرتبية والتعليم، قسم اخلطط التعليمية خطة تعليمية لطالب التعليم اخلاص يف ادلدارس الرمسية ، القدس ، ص( 2)

. 5ليفي ، يعقوب ، مصدر سبق ذكره ، ص -3
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    أما الخطط التعميمية لمادة التاريخ فتراىا تتحدث عف أىمية التاريخ بالنسبة لممجتمع، فنجد 

أف موضوع دراسة "في أحد الخطط التعميمية لمصفوؼ الوسطى في المدارس الرسمية ليذه المادة، 

التاريخ ىو الماضي اإلنساني وكيفية تشكيمو حياة األفراد والجماعات، فضبًل عف ذلؾ فإف التاريخ 

فبدوف معرفتو ال يمكف . ىو مجموعة مف التجارب اإلنسانية، ومف ىنا تأتي أىميتو لمجميع

لئلنساف أف يفيـ الحاضر؛ ألف الحاضر تشكؿ عمى أيدي الماضي ومف ىنا يأتي سّر أىمية 

. (1)تعميـ التاريخ

    يتحدث المنياج في مادة التاريخ كذلؾ عف أىمية تدريس مادة التاريخ، وعف فوائدىا، 

تمعب مادة التاريخ دورًا خاصًا ألف التمميذ يعطييا أىمية كبيرة ضمف عموـ المعرفة "والغرض منيا 

ويميؿ أكثر إلى تصديؽ الروايات التاريخية، وعميو ىناؾ أساس لبلعتقاد بأّف كتب تعميـ التاريخ 

تمعب دورًا ميمًا في بناء المواقؼ السياسية لمطمبة، لذلؾ تعتبر مادة التاريخ أداة سيمة لنقؿ 

 (2 )"وسائؿ أيديولوجية، وبّث قيـ معينة في صفوؼ الطمبة

" في كتاب " إيمي فوده"    وعف اليدؼ مف تدريس مادة التاريخ في المدارس اإلسرائيمية يقوؿ 

 إف اليدؼ مف تدريس مادة التاريخ في مدارسنا ىو تشجيع الطالب "" : النزاع العربي اإلسرائيمي

عمى االستقطاب االجتماعي مع التأكيد عمى المسؤولية المستقبمية الممقاة عمى كاىمو تجاه 

 "ونحف ال نتطمع إلى تخريج مؤرخيف ألف المواطنيف كميـ يشاركوف في صناعة التاريخ. الوطف

(3) . 

 

                                                 
1

-
 .4الرتبية والتعليم ، قسم اخلطط التعليمية ، خطة تعليمية لطالب التعليم اخلاص يف ادلدارس الرمسية ، القدس ، ص وزارة 

 .13فودة ، ايلي ، مصدر سبق ذكره ، ص- 2
. ادلصدر السابق نفسو-3
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، أف كثيرًا مف الناس وليس طبلب المدارس "إسرائيؿ والشعوب"كما يذكر أحد كتب التاريخ وىو 

 ويتساءلوف لماذا نقضي وقتنا، ونرىف عقولنا بأعماؿ البشر الذيف "فقط يستيتروف بمادة التاريخ 

(. 1 )"عاشوا قبؿ أجياؿ كثيرة، وبأفراد غير موجوديف، وبأمور تبدلت ولف تعود؟

    ويرد الكاتب عمى ىذا االستيتار موضحًا أىمية دراسة التاريخ وتعّممو وتعميمو إذ أنو بدونو ال 

 أف نفيـ الحاضر، أو المستقبؿ، وال يمكف أف نفيـ أحداث الماضي دوف – حسب رأيو –يمكف 

 لـ يأت التاريخ ليحدثنا كيؼ، وماذا حصؿ، ولكف ليعّممنا "أف ندرؾ الصمة بيف النتيجة والسبب 

ماذا سيحصؿ في المستقبؿ، إّف التاريخ يرى أّف كؿ شيء ىو نتيجة ألسباب محددة وبذلؾ يمكف 

. (2 )"أف نجد فيو إشارات يمكف بواسطتيا التنبؤ بما سيحصؿ في المستقبؿ لممجتمع

    مف جية أخرى فإّف أىمية تعميـ مادة التاريخ بالذات مف األدوات اليامة، واألساسية في 

تعزيز االنتماء الوطني، وبمورة الفكر الذي يعمؿ عمى صياغة وقولبة المفاىيـ التي يراد زراعتيا 

ىي ميمة حيوية " الرؤية الوطنية " اعتبرت الدولة أف تعميـ التاريخ مف زاوية "في عقمية الطالب

في بناء الذاكرة الجماعية لؤلمة، وبناًء عمى ذلؾ جّند الجياز التربوي ليذه الميمة أيضًا، وطمب 

منو بمورة تعميـ وترسيخ المعمومات التي عمى الطالب تذّكرىا أو نسيانيا، وبذلؾ لعبت المدارس 

. (3 )"إلى جانب موظفيف آخريف دورًا مركزيًا في صنع الذاكرة الجماعية لؤلمة

سرائيؿ مثميا مثؿ بقية الدوؿ والمجتمعات التي تسعى إلى بناء تاريخ قومي ليا، فإّنيا       وا 

جعمت تعميـ تاريخ شعب إسرائيؿ الميمة األساسية التي يقوـ عميو منياج التاريخ في المدارس 

إذ أنو مف خبلؿ مادة التاريخ يستطيع الطالب اإلسرائيمي أف يتعرؼ عمى تاريخ . اإلسرائيمية 

 في دروس التاريخ نتعمـ في المدارس بشكؿ أساسي تاريخ شعبنا ، أّي أننا نتعمـ "شعبو ووطنو 

                                                 
. ١ٌ5فٟ ، ٠ؼمٛب ، ِصذر ضثك رورٖ ، ص  -1

 .7اٌّصذر اٌطاتك ص -2

. 55فٛدج ا٠ٍٟ ، ِصذر ضثك رورٖ ، ص -3
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عف األحداث الياّمة التي حصمت مع شعبنا في الماضي، عمى سبيؿ المثاؿ نتعمـ كيؼ وصؿ 

 عمى ترؾ الببلد ؟ كيؼ عاش شعبنا خارج أرض اشعبنا إلى أرض إسرائيؿ ؟ لماذا أجبر شعبف

وحتى تحقؽ العممية التربوية أىدافيا . (1 )إسرائيؿ ؟ كيؼ عاد شعبنا إلى ببلدنا في أيػامنػا ىذه ؟

فقد اعتنت إسرائيؿ عناية خاصة حيف وضعت منياج التاريخ بكتب التاريخ إذ أنيا تحظى بأىمية 

 ألف الطالب يتقبؿ المؤرخيف كأناس موضوعييف ينقموف الحقائؽ التاريخية ويتعامؿ مع "خاصة 

مادة التاريخ كحقائؽ مطمقة وبما أف كتب التاريخ تشكؿ مواقؼ الطالب األساسية وىويتو القومية 

، فيي تستعمؿ لنقؿ القيـ القومية والرسائؿ األيديولوجية، وىي ركيزة لمذاكرة الجماعية ولكؿ 

. (2 )"األسئمة المتعمقة باليوية والقومية

 ***

: ميزات التاريخ اليهودي حسب المنهاج التعميمي لمادة التاريخ

     يمتاز التاريخ الييودي حسب منياج التعميـ لمادة التاريخ عف غيره مف تواريخ األمـ 

والشعوب بأنو يعتبر لدى الشعب الييودي مف العوامؿ األساسية واليامة التي جمعت شتات 

إذ أنو في فترة ضعؼ فييا االنتماء الديني عند الكثير مف الييود، . الييود مف متدينيف وعممانييف

وتراجع التعمؽ بالمبادئ الييودية، وفي الوقت الذي اختمط وتشّوه جوىر الجنس الييودي نتيجة 

فقد بقَي ىناؾ شيء واحد مشترؾ جمع الييود . لما لحؽ بالييود عبر التاريخ مف تشرد وشتات

ميما اختمفت أفكارىـ، أو أماكف تواجدىـ، ووحدة تطمعاتيـ القومية، أال  

ال بد مف أف يكوف ىناؾ شيء ": وفي ىذا المجاؿ كتب أحد كتابيـ . وىو التاريخ الييودي

 رغـ الفروؽ في وجيات –مشترؾ لنا جميعًا والذي فيو القدرة العظيمة لدرجة أف يوحّدنا جميعًا 

                                                 
. 6ٚزارج اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ، ذار٠خ اضرائ١ً ٚاٌشؼٛب ، ِصذر ضثك رورٖ ، ص -1

 ، 2001 ، ص١ف 3لضا٠ا إضرائ١ٍ١ح ، ع" اال٠ذ٠ٛ ٌٛجثح اٌص١ٔٛ١ٙح ٚأؼىاضٙا فٟ ورة اٌرذر٠ص اٌؼثر٠ح " اضرأثٌٟٛ ، ٘اٌح  -2

. 90راَ هللا ، اٌّروس اٌفٍطط١ٕٟ ٌٍذراضاخ اإلضرائ١ٍ١ح ، ص 
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 إلى الحد الذي يجعمنا كتمة متراصة، في رأينا أّف ىذا الشيء –النظر واالختبلؼ الثقافي الكبير 

ىو المصير التاريخي المشترؾ لكؿ أجزاء األمة الييودية المتفّرقة عف بعضيا، إننا مرتبطوف 

إننا محاطوف بسمسمة عظيمة مف العبلقات التاريخية التي . ارتباطًا ثابتًا رغـ تاريخنا الفوضوي

وتركت فييا ، والتي تغمغمت بعـز األجياؿ داخؿ الروح الييودية. وّرثت لنا مف خبلؿ نصائح آبائنا

مادة صمبة، محددة بكممات قصيرة، فإّف موضوع القومي الييودي أّسس بشكؿ أساس عمى الوعي 

 .(1 )"التاريخي

 قد اىتّموا اىتمامًا بالغًا في –    مف ىنا نرى أف كتّاب التاريخ وخاّصة كتّاب المنياج التعميمي 

واعتبروا أف ميزات التاريخ الييودي جاءت . إبراز ميزات التاريخ الييودي بالنسبة لتاريخ اآلخريف

مف تمايز الشعب الييودي عف الشعوب األخرى، ومف اعتبار أف الشعب الييودي ىو األقدـ مف 

 إذا تخيمنا تاريخ العالـ بشكؿ دائري فإف ": بيف شعوب العالـ، وفي ىذا الصدد كتب أحدىـ 

وأف تاريخ الشعوب . التاريخ الييودي يحتؿ مكاف القطر مف الدائرة، حيث يخترؽ صمب كؿ تاريخ

فتاريخ الشعب الييودي يخترؽ كؿ تواريخ . األخرى عبارة عف أجزاء صغيرة مف ىذه الدائرة

فيو يبدأ مف الحضارة القديمة في ببلد ما بيف . اإلنسانية مف رأس ىذا القطر إلى رأسو اآلخر

 ، (2 )"ىذا التاريخ يمتد آلالؼ السنيف. النيريف ويمتد إلى الحضارة الحديثة في فرنسا وألمانيا

كما أف الرسـ البياني المبيف عمى المحمؽ المرفؽ في آخر ىذا البحث يبيف بشكؿ واضح تمايز 

. تاريخ الشعب الييودي عف غيره مف تواريخ الشعوب

                                                 
. 2ص 1953مقالة فلسفية تارخيية ، تل أبيب سيناي . ما ىو التاريخ اليهودي.  دوفنوف، ش، م (  1)
. 18ادلصدر السابق ، ص(  )


( .1)أظر ٍِحك رلُ    
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 ىو ظاىرة ": حسب رأي المؤرخيف الييود - الذي ىو محور دراستنا-     إف التاريخ الييودي 

مف ىنا .  سواء كاف ذلؾ مف ناحيتو البيئية الطويمة، أو ناحية البيئية(1 )"عجيبة وغير عادية

 حتى أؤلئؾ الذيف ينطمقوف مف منطمقات عممانية بحتة لـ يستطيعوا –نرى أف المؤرخيف الييود 

لـ يستطيعوا "أف يفصموا بيف األفكار والرؤيا الدينية وبيف تاريخ شعب إسرائيؿ، ألنيما متبلزماف، 

تزويدنا بأي تعريؼ يفصؿ ما بيف االنتماء لمطائفة، واالنتماء لؤلمة، ىذا عدا عف الرموز الدينية 

. (2 )"التي استخدمت لمتعبير عف الصمة التاريخية بأرض إسرائيؿ

     لقد أسيبت كتب التاريخ، وخاصة كتب المنياج في الحديث عف ميزات التاريخ الييودي، 

حيث أظيرت ىذه الكتب أّف تاريخ الييود يختمؼ عف تاريخ اآلخريف، ويتميز عنيـ مف عدة 

وجوه، فيو تاريخ مرتبط بالّرب، وقائـ عمى عبلقة بني إسرائيؿ بيذا الرب، حيث يتدخؿ مباشرة 

 حيث يرى "لذلؾ يحمؿ التاريخ الييودي بالنسبة ليـ قداسة خاصة . في صنع األحداث التاريخية

الييود أف تاريخيـ مقدس يعّبر عف اإلرادة اإلليية وليس عف المحاولة والخطأ اإلنسانييف، فإف إلو 

واألمة الييودية لـ تأت لموجود مف خبلؿ . إسرائيؿ يتدخؿ في التاريخ الييودي بيف فترة وأخرى

نما ظيرت مف خبلؿ تدخؿ إليي مباشر . (3 )"تطور تاريخي، وا 

 يتميز عف غيره بأنو تاريخ شعب مميز استمر – حسب المنياج –     كما أف التاريخ الييودي 

في الوجود آالؼ السنيف محافظًا عمى تمايزه رغـ ما القى وواجو مف العوامؿ الكافية إلنيائو 

فإّف ما يحمؿ ىذا الشعب مف تأثيرات وتقاليد جعمتو يواجو تمؾ . وشطبو عف خارطة التاريخ

 إّف التاريخ اإلسرائيمي ىو تاريخ فريد مف نوعو، ففي المرحمة "الظروؼ  القاسية والصعبة، 

األولى تاريخ شعب أطمؽ عميو وصؼ المختار، وتطور ىذا الشعب بفعؿ تأثيرات وظروؼ 

                                                 
. 25ادلصدر السابق، ص(  1)
. 152، مصدر سبق ذكره ، ص (عادل، وعزمي بشارة)مناع، (  2)
. 131ص. ادلسريي، عبد الوىاب، األيديولوجية الصهيونية(  3)
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وأّف ىذه . خاصة، حتى وصؿ في النياية إلى القّمة بفعؿ التأثيرات الروحانية والعالية جداً 

التأثيرات خمقت تصورًا دينيًا عالميًا جديدًا، ووصمت ىذه التأثيرات إلى السمطة في مختمؼ أرجاء 

الكوف، واستمرت في تأثيرىا حتى بعد ذلؾ دوف توقؼ، أّما المرحمة الثانية فيي مرحمة فقداف 

األرض، فقد شيدنا شعبًا منتشرًا في مختمؼ أرجاء األرض، ومع ذلؾ كاف مّتحدًا في وحدة 

. (1)"واحدة، وذلؾ مف خبلؿ قوة وتأثير التقاليد المقّدسة عميو

 إضافة إلى االمتداد الزماني الطويؿ الذي يصؿ إلى أكثر مف –     ويتميز التاريخ الييودي 

 برقعتو الواسعة عمى األرض، وذلؾ نظرًا النتشار الييود في معظـ أنحاء –ثبلثة آالؼ سنة 

العالـ، لذلؾ ال يمكف حصر التاريخ الييودي في موقع محدد، وال يمكف كذلؾ دراستو بمعزؿ عف 

 إف التاريخ الييودي القديـ ال ينحصر في حدود "المحيط الجغرافي لممجتمع الييودي في القديـ، 

 فقط، فيو مرتبط بخيوط ممتوية كثيرة مع بمداف الشرؽ القديمة، سواء كاف ذلؾ مف ؿأرض إسرائي

. (2 )"جية الشماؿ الشرقي، أو الجنوب الغربي

 التاريخ الييودي مف حيث الزماف حسب –مؤلفو كتب التاريخ التعميمية -     وكذلؾ قّسـ 

: المنياج إلى قسميف أساسييف 

فريقيا حوؿ البحر " :الفترة الشرقية : أووً  الفترة التي استوطف فييا الشعب الييودي في آسيا وا 

المتوسط وفي موطنو أرض إسرائيؿ وفي الدوؿ المجاورة ليا مثؿ مصر وبابؿ، ىذه الفترة 

. استمرت ألكثر مف ألفي سنة حتى تخريب مراكز الثقافة الكبيرة في إسرائيؿ وبابؿ

                                                 
. 25مقالة تارخيية ، مصدر سبق ذكره ، ص. ما ىو التاريخ اليهودي. دوفنوف، ش، م (  )
. 9تاريخ شعب إسرائيل،تل ابيب دبري ، بدون تاريخ، ص. (وآخرون. أ)ملماط، (  )
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وىي الفترة التي تفّرؽ فييا الييود في دوؿ أوروبا وىناؾ ازدىرت مراكز  : الفترة الغربية:  انياً 

ىذه الفترة استمرت . ثقافية كبيرة لمشعب الييودي إضافة إلى االستيطاف الييودي في أمريكا

. (1 )"حوالي ألؼ سنة إلى يومنا ىذا 

     ومف خبلؿ القراءة لكتب التاريخ نجد كذلؾ أف التاريخ الييودي يمتاز بأنو تاريخ ذو شكميف؛ 

الشكؿ األوؿ سياسي يتعمؽ بشعب وكياف عمى أرض، وشكؿ روحاني ، لذلؾ تجد أف كتاب 

التاريخ يرّكزوف عمى الجانب الروحاني بشكؿ خاص، لما يحمؿ ىذا الجانب مف المعرفة، والنظرة 

. (2 )"التي جعمت مف الشعب الييودي نورًا لؤلمـ"لمعالـ، واإلنتاج األدبي، والقيـ االجتماعية، 

     وِمف مميزات التاريخ الييودي أنو يحمؿ أىمية خاصة بالنسبة لمشعب الييودي تختمؼ عنيا 

فيو يتحدث عف تفاصيؿ الحياة الخاصة التي عاشيا الييود عبر التاريخ، . عند الشعوب األخرى

 التاريخ الييودي يتحدث كيؼ عاش الشعب "ويتحدث ليـ عف ىجراتيـ، وتشعباتيـ، وعبلقاتيـ، 

. (3)"الييودي حياتو منذ ظيوره حتى يومنا ىذا، شعب كالعائمة الكبيرة

 

 

 

 

 

 

الخطط التعليمية لمادة التاريخ 

                                                 
. 6ص. تاريخ يهودي لألوالد مع خرائط وصور اجلزء األول.  دوفنوف، مشعون( )
. 17تاريخ أيام إسرائيل ، كتاب مساعد للمعلمني والطالب للصفوف العليا يف ادلدارس الثانوية ، ص. ن. ي. دمسحوين،  ( )
. 5دوفنونف، مشعون، تاريخ يهودي لألوالد، مصدر سبق ذكره ، ص(  )
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     ال يبدأ تعميـ مادة التاريخ في المدارس اإلسرائيمية منذ الصفوؼ األولى، إذ إّف تعميـ مادة 

فمادة التاريخ تدّرس ابتداًء مف الصؼ الخامس "التاريخ يبدأ عندىـ مف الصؼ الخامس، 

وىذا ال . (1)"وقائع تاريخ شعب إسرائيؿ" االبتدائي في مجموعة مف الكتب المتسمسمة تسمى 

يعني أّف الطبلب ال يتعمموف التاريخ، إنيـ يتعمموف األحداث والوقائع التاريخية مف خبلؿ تعمميـ 

. لكتاب التوراة

    إّف أوؿ ما يتعممو التمميذ في المدارس اإلسرائيمية ىو اإلصحاحات األولى، والتي في مجمميا 

تتحدث عف تاريخ العالـ بشكؿ عاـ، ثـ تتحدث عف إبراىيـ أبو الشعب الييودي، وحياتو، 

 معمومات تاريخية جّمة، وىاّمة، عف أساس يمف ىنا يجتمع في ذىف الطالب اإلسرائيؿ. وتجوالو

إال أنيا ال . شعب إسرائيؿ، وعف أرض إسرائيؿ، وتاريخيا مف خبلؿ تّمعمو ليذه الكتب المقدسة

بؿ إّف واضعي منياج التاريخ يرفضوف أف يتعمـ الطالب . تقدَّـ لو عمى أساس أنيا كتب تاريخ

مادة التاريخ مف خبلؿ التوراة، رغـ أنيـ يعيدوف لو كؿ المادة التاريخية التي تعّمميا مف خبلؿ 

إف ": كتاب التوراة، وذلؾ العتبار ىاـ، وفي ذلؾ يقوؿ واضعو الخطط التعميمية لمادة التاريخ 

ولكف ىؿ تـّ حذؼ ىذا الجزء عمى أساس أف التبلميذ . بداية تاريخ شعبنا ىو تاريخ البيت األوؿ

في الحقيقة ليس األمر كذلؾ، إف التناخ بكؿ تأكيد ىو المصدر  قد تعمموا ذلؾ في دروس التناخ؟

إف جعؿ تعميـ التاريخ مستندًا عمى . التاريخي األساسي لفترة البيت األوؿ لكنو ليس كتاب تاريخ

دروس التناخ يمس ويقمؿ مف أىمية التناخ ووظيفتو الخاصة التي ىي في األساس قائمة عمى 

.  (2 )"تقدير التقاليد والقصص الدينية

                                                 
. 72مصدر سبق ذكره ، ص. القاضي، وائل(  1)
. خطة تعليمية للتاريخ يف ادلدارس الرمسية والرمسية الدينية للصفوف من السادس حىت التارسع. وزارة الرتبية والتعليم، مركز ختطيط التعلم(  2)

. 8ص
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ىكذا نرى أنو رغـ اعترافيـ بأف التناخ ىو المصدر األساس إال أنيـ يرفضوف اعتماده ككتاب 

. تاريخ، حتى ال يمس ذلؾ قداسة وأىمية التوراة وما ورد فييا في قمب الطالب اإلسرائيمي

    ويقر واضعو الخطط التعميمية لمادة التاريخ بأف الجزء المتعمؽ ببداية الشعب اإلسرائيمي قد 

ولكف دراسة ىذا الموضوع مف خبلؿ دروس التناخ لـ يمنع . تـ دراستو مف خبلؿ دروس التناخ

واضعو ىذه الخطط مف إعادة نفس المعمومات التاريخية ولكف بصياغة أخرى تختمؼ عنيا في 

.  إال أنيا نفس المعمومات والمضاميف– مف حيث الشكؿ إلى حد ما –التناخ 

    بمعنى آخر يتعمـ الطالب بداية تاريخ شعب إسرائيؿ مف خبلؿ ما ىو مقرر عميو مف كتاب 

التناخ في الصفوؼ األولى، مطعمو بالقداسة، واالحتراـ، والييبة، ثـ تعاد عميو نفس المعمومات 

ولكف عمى أساس أنيا مادة التاريخ، ولكف يبدأ ذلؾ مف الصؼ الخامس، ولمتمثيؿ ال لمحصر عند 

الحديث مف بداية عبلقة إبراىيـ بأرض إسرائيؿ ينقؿ أحد الكتب المقررة عمى الصؼ الثاني مف 

اذىب مف أرضؾ ومف موطنؾ ومف بيت أبيؾ إلى األرض التي :  وقاؿ الرُب إلبراىيـ "التوراة 

. (1)"أريؾ

     إننا نرى ىذه العبارة نقمت في كتاب التاريخ بنفس المفظ ولكف ضمف سياؽ الحديث عف 

 في كتاب التكويف تحدث عدة مرات أف اهلل تحدث إلى اآلباء، "التاريخ وفي ذلؾ يقوؿ الكاتب 

اذىب، اذىب مف أرضؾ : ففي المرة األولى قيؿ عف ذلؾ في سفر التكويف، وقاؿ الرُب ألبرىـ 

ىكذا نرى أف المعمومة التاريخية أعيد . (2 )"ومف موطنؾ ومف بيت أبيؾ إلى األرض التي أريؾ

ذكرىا لمطالب عبر مادة التاريخ بعد أف تعّمميا مف خبلؿ مادة التناخ ، وىكذا مع كؿ ما يتعمؽ 

. بالفترة األولى لمتاريخ الييودي

                                                 
. 47ص. قصص التوراة لألوالد للصف ب ، بتصريح من وزارة الرتبية والتعليم ، عم عوفيد ، بدون تاريخ . و م . ركايب، ب(  1)
. 2ص. تاريخ إسرائيل والشعوب ، مصدر سبق ذكره. وزارة الرتبية والتعليم(  2)
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 ***

     لقد حرص واضعو الخطط التعميمية منذ قياـ الحركة الصييونية ومف بعدىا دولة إسرائيؿ 

عمى أف تحقؽ ىذه الخطط األىداؼ التي تسعى ليا إسرائيؿ مف ناحية بناء ذاكرة جماعية موحدة 

فكاف يقع عمى . لخميط مف الناس جاءوا مف شتى أنحاء العالـ مختمفيف في كثير مف المجاالت

عاتؽ مادة التاريخ وواضعي منياجيا أف يتحّمموا ىذا األمر ويؤسسوا الخطط التعميمية بحيث 

. تحقؽ األىداؼ القومية والوطنية إلسرائيؿ

 عند –    ومف خبلؿ إطبلعي عمى كثير مف الخطط التعميمية لمادة التاريخ قديميا وحديثيا 

ف اختمفت –الحديث عف موضوع إسرائيؿ الشعب واألرض   فقد وجدتيا ال تختمؼ في جوىرىا وا 

بطريقة بعيدة عف األسموب "وقد حرص ىؤالء عمى أف يتـ تعميـ تاريخ إسرائيؿ، . في شكؿ الخطة

كما أنيـ حرصوا عمى أف يتـ تعميـ ىذه المادة كمسيرة . الجاؼ، ولكف بأسموب جّذاب ومثير

 تجعؿ الماضي واقعيًا في نظر الطبلب، وتؤثر عمى تقوية الشعوب "متكاممة فاعمة بحيث 

. (1 )"باالنتماء، واالنسجاـ مع المجموعة البشرية، والقومية التي ينتموف ليا

لقد حرص واضعو الخطط التعميمية في معظميـ عمى إبراز أىمية تعميـ التاريخ في المدارس 

اإلسرائيمية، بحيث تضمنت الخطط التعميمية في بداية كؿ منيا جزءًا لمحديث عف أىمية ىذا 

الموضوع، وفي المدارس اإلسرائيمية وقد رأيت أف ىذه الخطط التعميمية ترّكز عمى أف أىمية 

تعميـ مادة التاريخ تكمف في إف الطالب مف خبلؿ ىذه المادة سيرى أف ثقافة اإلنساف وتطوره ىي 

نتاج جيد مشترؾ بيف شعب إسرائيؿ والشعوب األخرى عبر األجياؿ، وبذلؾ سيتعرؼ الطالب 

عمى مساىمة شعب إسرائيؿ في حياة البشر وسيطور بذلؾ اإلرادة لمعمؿ المشترؾ مف أجؿ 

.  السبلـ واألخوة بيف الشعوب

                                                 
. 4ص. قسم اخلطط التعليمية ، قسم التعليم اخلاص، تاريخ خطة تعليمية لتالميذ التعلم اخلاص يف ادلدارس الرمسية. وزارة الرتبية والتعليم(  1)
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     كما أف تعميـ التاريخ سيجدد المعرفة القومية الييودية في قمب الطالب، وسينمي في داخؿ 

 ويزرع في قمبو محّبة الشعب الييودي "كؿ واحد مف الطبلب الشعور المشترؾ بالمصير الييودي 

ف مف أىمية . (1 )"سواء في الوطف أو في الخارج، ويرّسخ ارتباطو النفسي مع الشعب كمو وا 

تعميـ مادة التاريخ أنو يجعؿ التمميذ يدرؾ أىمية دولة إسرائيؿ مف أجؿ تأميف وجوده الطبيعي 

 ويغرس في نفسو الشعور بالمسؤولية في تأسيس الدولة وتطورىا "واستمرارية بقائو التاريخي 

كما أف تعميـ التاريخ يبني شخصية . (2 )"ويزرع في قمبو الوفاء لمتطمباتيا واالستعداد لخدمتيا

الطالب مف خبلؿ دراستو لشخصيات ورموز ييودية مشيورة في تاريخ الشعب اإلسرائيمي، أو 

كذلؾ فإف تعميـ التاريخ يييئ ويعّود الطالب عمى وزف وتقدير . حتى مف الشعوب األخرى

 .المشاكؿ االجتماعية اإلنسانية حسب تطورىا والعمؿ عمى معالجتيا بطريقة ذاتية ونقدية

 ***

أهداف الخطط التعليمية 

     ييدؼ واضعو الخطط التعميمية لمادة التاريخ في المدارس اإلسرائيمية إلى ما بيناه سابقًا وىو 

أنيـ بيذه الخطط يريدوف أف يبنوا مجتمعًا متناسقًا، وأف يوحدوا مفاىيميـ التاريخية، ورؤيتيـ 

فبالرغـ مف اختبلؼ الخطط التعميمية في زماف وضعيا، أو . لماضييـ، وحاضرىـ، ومستقبميـ

واضعييا، أو الفئة المقصودة منيا، فإنيا كميا تقريبًا تكاد ال تختمؼ في مجمؿ أىدافيا، والتي 

تعريؼ الطالب باألحداث التاريخية اليامة، وأف يتولد لديو : رأيُت أف ألخصيا في أنيا تيدؼ إلى 

حّب التعمؽ باألشخاص أصحاب التأثير في األحداث التاريخية، كما أنيا تيدؼ إلى تعريؼ 

الطالب بالعبلقة بيف األحداث التاريخية واألماكف الجغرافية التي وقعت عمييا ىذه األحداث، 

كذلؾ فإنيا تيدؼ إلى زيادة تعمؽ الطالب بالتوراة واإلحساس باالنتماء لمشعب الييودي ولمدولة 
                                                 

. 35ص. وزارة الرتبية والتعليم ، قسم التعليم الثانوي ، توصيات خلطط تعليمية يف ادلدارس الثانوية ، أربع سنوات تعليمية(  )
. نفس ادلصدر السابق(  )
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الييودية ولموطف، وتعزيز الشعور باالحتراـ والتقدير لحكماء إسرائيؿ عبر كؿ األجياؿ واحتراـ 

 .أبطاؿ ونماذج البطولة لدى الشعب اإلسرائيمي

    وتيدؼ الخطط التعميمية أيضًا إلى أف يتعمـ الطبلب احتراـ التقاليد وصور الحياة التي 

تبمورت عبر أجياؿ شعب إسرائيؿ في الوطف والشتات، وأف يتعرؼ الطبلب عمى خصوصية 

كما أّنيا . الشعب اإلسرائيمي ومبادئو الروحية، وأف يفيـ الطبلب أىمية وحدة الشعب الييودي

تيدؼ إلى أف يتعمـ الطبلب أىمية أرض إسرائيؿ وقدسيتيا بالنسبة لمشعب الييودي، ويتعمموف 

وأف يرى الطبلب . (1 )" الشوؽ لموطف في كؿ سنوات الجبلء، وأنو وطف خاص بالييود"كذلؾ 

في إقامة دولة إسرائيؿ حدثًا ىامًا في تاريخ الشعب الييودي، حدث جاء ليحقؽ الوعد اإلليي 

لمشعب ، كذلؾ تيدؼ الخطط التعميمية إلى أف يصؿ الطبلب إلى معرفة تاريخ شعب إسرائيؿ 

وأف . وما حصؿ معيـ عبر األجياؿ، وكأنو جزء مف ماضييـ الشخصي في أي األماكف كاف

 .يتعرؼ الطبلب عمى العبلقة بيف الشعب الييودي والشعوب األخرى عبر األجياؿ السابقة

     كما أف ىناؾ بعض الخطط التعميمية قسّمت األىداؼ التي يراد تحقيقيا مف ىذه الخطط إلى 

 معرفة " فيتعمؽ بإدخاؿ المعرفة إلى عقوؿ الطبلب وأىّميا أما القسم األولقسميف رئيسييف، 

األحداث التاريخية اليامة، واكتساب الميارة المطموبة لتعمـ التاريخ، واكتساب المفاىيـ التاريخية 

 مف أما القسم ال اني. (1)"المناسبة التي يحتاجيا الطالب أثناء تفسيره وشرحو لمحدث التاريخي

مجاؿ التقدير واالحتراـ لمتاريخ الييودي وأف يتطور قياس "األىداؼ التي يراد تحقيقيا فيتعمؽ في 

وأف يؤدي تعميـ التاريخ إلى زيادة .  إلى مقاييس أخبلقية خالصة– لدى الطبلب –األحداث 

واألىـ مف ذلؾ . التفاىـ، والتسامح، اتجاه مشاعر، وتقاليد، وطريقة حياة األفراد والشعوب األخرى

                                                 
. 3وزارة الرتبية والتعليم، قسم التعليم اخلاص، خطة تعليمية لتالميذ التعليم اخلاص يف ادلدارس الرمسية الدينية ص( )
. 4ص. وزارة الرتبية والتعليم ، خطة تعليمية يف التاريخ للصفوف العليا يف ادلدارس الدينية(  1)
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كمو أف يؤدي تعميـ التاريخ إلى  زيادة الشعور بالفخر بتوراة إسرائيؿ وشعب إسرائيؿ وأرض ودولة 

. (2 )"إسرائيؿ

     كما أف ىناؾ بعض الخطط التعميمية التي تخوض في تفاصيؿ كؿ ىدؼ مف األىداؼ التي 

ذكرتيا بشكؿ أكثر تفصيبًل، وتضع أىدافًا تفصيمية أكثر تحديدًا، وتمفت نظر المعمـ إلى ضرورة 

فعمى سبيؿ المثاؿ عند الحديث عف تفاصيؿ . االىتماـ بتحقيقيا مف خبلؿ تدريسو لمادة التاريخ

اليدؼ المتعمؽ بزيادة اإلحساس واالنسجاـ في الرأي مع الشعب والدولة فإّنو يتـ الحديث بشكؿ 

معرفة خصوصية ": مفّصؿ عف ذلؾ عمى نحو ييدؼ إلى أف يمّكف الطبلب مف الوصوؿ إلى 

شعب إسرائيؿ بيف الشعوب مف جية ىويتو ومصيره، ومعرفة واحتراـ التقاليد الثقافية، وصور 

الحياة التي تبمورت مع شعب إسرائيؿ عبر األجياؿ في الوطف والميجر، كما أّنو ييدؼ إلى أف 

يوصؿ الطبلب إلى معرفة وفيـ وتقدير األفكار والرموز التاريخية األساسية لتاريخ شعب 

إسرائيؿ، ومعرفة وفيـ المصير المشترؾ، ووجود الشعب الييودي بالرغـ مف تشتيتو، كما ييدؼ 

إلى الوصوؿ إلى اليدؼ األىـ وىو معرفة وظيفة دولة إسرائيؿ في حياة الشعب، وتعزيز اإلرادة 

إضافة إلى ذلؾ تضيؼ بعض الخطط التعميمية . (3 )"لبلشتراؾ بشكؿ فّعاؿ في تحديد مصيرىا

األخرى بعض النقاط مثؿ المعرفة المتواصمة لمتقاليد دوف إغفاؿ العناصر التاريخية التي أّثرت 

عمى حاخامات إسرائيؿ وحّكاميا، كذلؾ معرفة النماذج التاريخية األساسية في تاريخ الشعب 

. الييودي وفيميا واحتراميا

     ومف خبلؿ االطبلع عمى الخطط التعميمية في المدارس الدينية الرسمية لمادة التاريخ فقد 

وجدت أنيا ال تختمؼ كثيرًا عنيا في المدارس الرسمية إال بإضافة بعض األىداؼ األخرى مف 

                                                 
. 4ص. وزارة الرتبية والتعليم ، خطة تعليمية يف التاريخ للصفوف العليا يف ادلدارس الرمسية(  2)
. 8ادلصدر السابق، ص(  3)
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بحد - خبلؿ التركيز بعض الشيء عمى التعبيرات واأللفاظ الدينية، وليس عمى المفيـو التاريخي

إال أف أسموب عرض . لمحدث، إذ أف المفاىيـ والرؤيا التاريخية ال تختمؼ عند الطرفيف- ذاتو

فعند الحديث عف األىداؼ العاّمة لمادة التاريخ . الحديث التاريخي يختمؼ عنو مف مدرسة ألخرى

فعمى سبيؿ . تجد أنيا متطابقة ولكنيا تختمؼ بعض الشيء عند الخوض في تفاصيؿ كؿ ىدؼ

المثاؿ عند الحديث عف ىدؼ غرس الشعور باالنتماء إلسرائيؿ فإف المدارس الرسمية تضع في 

بينما  (1)"غرس اإلحساس واالنسجاـ مع اسرائيؿ أرضا وشعبا ودولة " .خطتيا أف ىدفيا ىو

غرس اإلحساس باالنسجاـ مع توراة  )تقوؿ خطط المدارس الدينية الرسمية عف نفس اليدؼ 

. (2 )(إسرائيؿ، ومع شعب إسرائيؿ، ومع أرض إسرائيؿ، ومع دولة إسرائيؿ

    أما بالنسبة لمموضوعات التي تدرس في مادة التاريخ فإّف واضعو الخطط التعميمية لمنياج 

التاريخ يرّكزوف عمى أف يتعمـ الطبلب في المدارس كؿ شيء وبالتفصيؿ الدقيؽ عف تاريخ 

إسرائيؿ أرضًا، وشعبًا، ماضيًا، وحاضرًا، ومستقببًل، إضافة إلى بعض الموضوعات األخرى 

المتعمقة بتاريخ الشعوب األخرى، إال أنيا ال تأخذ حّيزًا كبيرًا مقارنة لما تحتّمو الموضوعات 

. المتعمقة بشعب إسرائيؿ وأرضو في مجموع المراحؿ التعميمية

     إّف أىـ الموضوعات التي يتـ التركيز عمييا في الخطط التعميمية ىو االستعراض الشامؿ 

قدسية أرض إسرائيؿ بالنسبة لمشعب الييودي، وأّف )لتاريخ إسرائيؿ، وىذا يشمؿ عّدة أفكار منيا 

ىذا الشعب قاـ قديمًا باحتبلؿ واستيطاف ىذه األرض، وأقاـ عمييا ممالؾ لو، كما يتحدث منياج 

التاريخ عف موضوع خروج الشعب اإلسرائيمي مف أرضو، وأّف ىذا الخروج لـ يكف إال إكراىًا، إما 

ويركز المنياج عف فترة الشتات . بالقوة، أو نتيجة لمظروؼ المعيشية القاسية كالقحط، والجوع

                                                 
 .8ص. وزارة الرتبية والتعليم، خطة تعليمية للتاريخ للصفوف العليا يف ادلدارس الرمسية(  1)

. ادلصدر السابق نفسو- 2
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والنفي، وأّف ىذا الشعب حافظ عمى استقبلليتو ووجوده ولـ ينخرط، ولـ يذب في الشعوب 

األخرى، ولـ يغب الحنيف إلى أرض الوطف عف فكر وعقؿ ىذا الشعب، كما تتحدث مادة التاريخ 

عف موضوع العودة، وكيؼ أنيا كانت حممًا وأصبحت واقعًا، وتـ ذلؾ بإقامة الدولة وبناء الوطف 

ومف الموضوعات األساسية التي يركز عمييا المنياج  (الييودي عمى األرض الموعودة مف جديد

:  لمادة التاريخ ىو أّف 

     أرض إسرائيؿ أصبحت وطف الشعب الييودي، وييدؼ ىذا الموضوع أف يوّضح لمطبلب 

الجذور التاريخية لمصمة بيف الشعب الييودي وأرضو، وأىمية الوحدة الوطنية كشرط لسيادة 

ويقّدـ ىذا الموضوع عمى أف أرض إسرائيؿ أصبحت وطنًا لمشعب الييودي عف . الشعب الييودي

قامة المممكة عمييا ويبرز انتقاؿ الشعب الييودي مف حياة القبائؿ . طريؽ احتبلليا واستيطانيا وا 

ولمتفصيؿ أكثر في ىذا الموضوع فإّف المنياج قّسمو إلى عّدة موضوعات . إلى حياة المممكة

تفصيمية أكثر تتمخص في كيفية ارتباط آباء الشعب الييودي باألرض واحتبلليا واستيطانيا وقد 

تجّسد ذلؾ في تأسيس المممكة زمف داود وزمف سميماف، وكيؼ أصبح البيت المقّدس مركزًا دينيًا 

. "لمشعب الييودي

    ومف الموضوعات التي تدّرس كذلؾ ىو الحديث المفصؿ الدقيؽ عف حياة الشعب الييودي 

في وطنو، وفي الشتات، وىذا يتضمف الحديث عف المرأة، والرجؿ، والولد، وعف حياتيـ العائمية، 

والزّي واألكؿ ، والنوـ، والبيت وأدواتو، والغذاء وطريقة إعداد الخبز والخمر، والعمؿ الزراعي، 

أّي أّف ىذا الموضوع يشمؿ كؿ ما يتعمؽ . والكتابة، والتعميـ، واالحتفاؿ بالمناسبات واألعياد

وبذلؾ يتجّسد في نظر التمميذ العبلقة التاريخية العميقة . اإلنساف الييودي عبر تاريخو الطويؿ

بيف الشعب واألرض، ويتعرؼ الطالب عمى حياة الشعب الييودي سواء مف الناحية الدينية أو 

. الدنيوية
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     كما أف ىناؾ موضوعات أخرى تدّرس ال مجاؿ لذكر تفاصيميا ىنا ولكف نذكرىا عمى 

: اإلجماؿ منيا 

قامة دولة الحشمونائيـ، وتمرد الييود عمى روما ونتائجو، والشعب اإلسرائيمي  التمرد المكابي وا 

كشعب منفي، ومكانة أرض إسرائيؿ في حياة الشعب الييودي في منفاه، واالقتصاد الييودي عبر 

األجياؿ، والتقاليد الييودية عبر األجياؿ، ثـ يتـ الحديث بشكؿ تفصيمي عف النازية وما القاه 

إضافة إلى ذلؾ تّدرس بعض الموضوعات األخرى عف اإلسبلـ، . الييود عمى أيدي النازية 

والمسيحية، وتاريخ بعض الدولة  األخرى في العالـ، والتي لـ تذكر الخطط التعميمية مف ىدؼ 

تدريسيا سوى زيادة المعرفة لدى الطالب فقط، وال تحظى ىذه الموضوعات بالمساحة الواسعة في 

. المنياج

    مف ىنا نرى أّف الخطط التعميمية لمادة التاريخ تيتـ بالدرجة األولى وفي األساس بتاريخ 

الشعب الييودي وتعطيو النصيب األكبر، سواء مف عدد الحصص المخصصة لو، أو 

لدرجة أنني أعتقد أّف الطالب الييودي عندما يتخرج إلى الجامعة . الموضوعات المطروحة لمتعميـ

. تكوف المعمومات التاريخية عف العالـ اآلخر غير الييودي ضئيمة جدًا وسطحية
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الفصل الثاني 
 

 

 

 

 

 

 

شعب إسرائيل 

 أصله وميزاته حسب المنهاج 

     منذ المحظة األولى التي حممت فييا الحركة الصييونية لواء الدفاع عف الشعب الييودي 

والعمؿ عمى إيجاد األرض إلقامة الدولة عمييا عممت الحركة الصييونية عمى البحث والتنقيب 

وقد جّندت لذلؾ كؿ ما أمكنيا مف العمؿ . مف أجؿ أف تجعؿ مف شتات الييود شعبًا أو أمة

وبحث المثقفوف الصييونيوف منذ البدايات في كتب التاريخ القديمة ومف . وخاصة الفكري والثقافي

فبحثوا . خبلؿ الكتب المقدسة لبمورة ثقافة خاصة تمكف مف إبراز الييود عمى أنيـ شعب أو أمة
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نجازاتو وعف عبلقتو بالوعد اإلليي واألرض  وكتبوا عف أصؿ الشعب الييودي وعف ميزاتو وا 

. الموعودة

     لقد برز الحديث عف شعب ييودي أو أمة ييودية في فترة كاف غائبًا ىذا المصطمح ولـ يكف 

أما أنيـ شعب أو أمة فيذا . وقد كانوا يعيشوف عمى شكؿ قبائؿ"يعرؼ الييود إال بعبارة الييود ، 

قامة الدولة، وقد كاف  لـ يكف موجودًا حتى بروز الحركة الصييونية وتبنييا لممشروع الصييوني وا 

ىناؾ عدـ اتفاؽ بيف الباحثيف حوؿ كيفية تحوؿ القبائؿ إلى أمة، فيميؿ البعض إلى اعتبار أف 

الوجود في سيناء ىو الوقت الذي انتقمت فيو القبائؿ إلى مفيـو األمة بينما يميؿ البعض اآلخر 

، وقد أكد ذلؾ كاتب آخر حيث (1 )"إلى أف فترة االستيطاف ىي مرحمة تكويف الجنس المتماسؾ

 الوضع الخاص ألرض كنعاف في منطقة اليبلؿ الخصيب أجبر  "اعتبر أف 

قبائؿ العبرييف عمى التوحد لكي يستطيعوا الصمود أماـ كؿ األعداء القادميف لمسمب والنيب 

ىذه الوحدة أياـ استيطاف بني إسرائيؿ في أرض كنعاف ىي التي حولتيـ مع األياـ مف قبائؿ رحؿ 

إلى شعب واحد والذي يؤمف بإلو واحد في السماء والذي أعطى أرض كنعاف لذرية العبرييف إلى 

 ، ولكف األصح ىو أف مفيـو الشعب أو األمة جاء في العصر الحديث مع بروز (1 )"األبد

القوميات األوروبية، وىناؾ فرؽ عند الحديث عف مجموعة مف الناس عمى أنيا طائفة كأف نقوؿ 

وعند الحديث عف ىذه المجموعة عمى أنيا شعب أو أمة، فالحديث عف طائفة ال يرتبط . الييود

بالضرورة بأرض معينة وعبلقة بيذه األرض، إال أف الحديث عف شعب أو أمة فإف األمر 

إذ أف بمفيوـ الشعب أو األمة فإنو يتبادر لمذىف فورًا األرض والوطف والعبلقة بيف . مختمؼ تماماً 

مف ىنا فإف نقؿ مفيـو الييودية مف المفيوـ الطائفي إلى مفيـو الشعب واألمة . الشعب والوطف

                                                 
1

 - Israel pocket library . history until 1880 keter books .y.u.page9 
، تارٌخ إسرائٌل فً أرضه من فترة االستٌطان فً ارض كنعان حتى (أرٌه، اسحق موشٌه عمانوئٌل)زبلودوفسكً، (  )

. 83 ص1958، 2تمرد صدقٌاهو وخراب البٌت ، تل أبٌب ٌهوشع إلنتاج الكتب ، ط
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وبذلؾ استطاعت الحركة الصييونية أف . كاف أمرًا في غاية األىمية بالنسبة لمحركة الصييونية 

توحد الييود ولو وجدانيًا في مفيوـ الشعب الييودي، وقد أدى ذلؾ إلى ربط الشتات الييودي ولو 

بأشكاؿ متفاوتة إلى ىذا المفيـو وعند الحديث عف شعب إسرائيؿ وبداياتو وتاريخو، فإف الحديث 

ال يمكف إال أف يبدأ مع القصص التوراتية، إذ ال يوجد أي مصدر آخر موثوؽ يمكف االعتماد 

ومف .  غير الروايات التاريخية الواردة في الكتب المقّدسة–بالنسبة لممؤرخيف الييود - عميو 

خبلؿ ىذه الروايات ومف مجموعيا صاغ المؤرخوف اإلسرائيميوف تاريخًا لمشعب اإلسرائيمي، وتـ 

تشكيؿ منياج التاريخ في المدارس مف خبلؿ كتب التاريخ التي ألفت مف قبؿ المؤلفيف 

. عمى الرواية التاريخية التوراتية-  كما قمت –اإلسرائيمييف الذيف اعتمدوا في تأليفيـ 

ودوفندوؼ " أحداث إسرائيؿ زمف التوراة " بريـ في كتابو . أ.    ويبدأ المؤرخوف الييود أمثاؿ د

عند الحديث " التاريخ القديـ" وزوطا وشتيرنبرج في كتابيما " ما ىو التاريخ الييودي" في كتاب 

عف تاريخ شعب إسرائيؿ مف المحظة األولى التي خاطب فييا الرب أبراىاـ وىو في العراؽ طالبًا 

منو التوجو إلى أرض كنعاف ، لذلؾ نجد أف بداية تاريخ ما يعرؼ باسـ شعب إسرائيؿ يبدأ مف 

إبراىيـ الذي عبرت عنو كتب التاريخ في أكثر مف كتاب بأنو أبو األمة الييودية أو األب 

كما أف ىناؾ كتبًا أخرى ربطت بيف األب واالبف وابف االبف لتغرس . األساس لمشعب اإلسرائيمي

ىذه الثبلثية في عقمية وذىف الطالب وربطت ىذه الثبلثية باألرض، حيث ورد في كتاب تاريخ 

إبراىيـ واسحؽ ويعقوب ىـ أباؤنا األوائؿ، سكف آباؤنا في أرض كنعاف وتنقموا فييا مع " إسرائيؿ 

 كما أف كتب التاريخ ركزت عمى أف أصؿ الشعب (1)"مواشييـ، حفروا بيا آبارا وزرعوا أرضيا

ىو سامي وبذلؾ نرى أف بعض كتب المنياج لمادة التاريخ تذىب إلى ما  (اإلسرائيمي)الييودي 

قبؿ إبراىيـ حيث تغوص في أعماؽ التاريخ لتتحدث عف األصؿ السامي لمشعب اإلسرائيمي 

                                                 
. 9 ص1968تل ابٌب نٌف .تارٌخ إسرائٌل. هرباز، آتٌا(  )
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وىذا ما سيتـ الحديث عنو بشكؿ تفصيمي في الصفحات . لتثبت أف إبراىيـ ىو مف أصؿ سامي

. البلحقة عند الحديث عف أصؿ الشعب الييودي

    كما أف الحديث عف شعب إسرائيؿ وتاريخو ضروري جدًا بالنسبة لممؤرخيف اإلسرائيمييف إذ 

أنو مف خبلؿ الحديث عف تاريخ الشعب الييودي يتـ الربط بينو وبيف األرض وبدوف ذلؾ فإّنو 

مف الصعب بؿ مف المستحيؿ ربط الشعب الييودي باألرض تاريخيًا، لذلؾ نجد أف كتب التاريخ 

والذي بالتالي سيقودنا حتمًا . قد اىتمت مف خبلؿ المنياج بالحديث عف أصؿ الشعب الييودي

لمحديث عف إبراىيـ وعف شخصيتو وعبلقتو بالشعب الييودي وأىميتو ودوره في تاريخ ىذا 

. (الشعب واألرض)الشعب فيو محور الوعد اإلليي ونقطة الربط بيف أجزاء ىذا الوعد 

    لقد نسب الشعب الييودي إلى إسرائيؿ ولـ ينسب إلى إبراىيـ أو اسحؽ وذلؾ بالرغـ مف أف 

إبراىيـ ىو أبو األمة الييودية حسب كتب التاريخ والتوراة ويرجع ذلؾ إلى سببيف رئيسييف حسب 

وربط اسـ الشعب واألرض بو  (إسرائيؿ)اعتقادي ، أما السبب األوؿ أف االنتساب إلى يعقوب 

فإنو يخرج أبناء إبراىيـ وأخوه اسحؽ مف ىذا االنتساب، أما السبب الثاني فيو أف يعقوب 

وحسب المعتقدات الييودية يعتبر رمزًا لمقوة الييودية التي تجسدت مف خبلؿ مصارعة  (إسرائيؿ)

يعقوب لمممؾ ذي القوة الشديدة وتغمبو عميو، وعمى إثر ىذه المصارعة منح الرب يعقوب اسمًا 

مف "وأصبح أتباعو ُيَسمَّوَف بنو إسرائيؿ أو  اإلسرائيميوف . جديدًا وىو إسرائيؿ أي المدافع عف اهلل

خبلؿ ىذه القصة عف تغيير اسـ يعقوب نجد أنيا ترمز إلى أف عممو ىذا قد جعؿ مف عائمة 

. (1)"يعقوب شعب إسرائيؿ

    ونظرًا ألىمية إبراىيـ في التاريخ الييودي فإف كتب التاريخ وخاصة المتعمقة بالمنياج تسيب 

في الحديث عف أصمو وصفاتو وأعمالو التي في مجمميا مدار فخر واعتزاز بالنسبة لئلنساف 

                                                 
. 9أمٌر، دافٌد، مصدر سبق ذكره ص(   )
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الييودي، لذلؾ وجدت أف مف المناسب أف أتتبع إبراىيـ في منياج المدارس اإلسرائيمية وفي مادة 

التاريخ عمى وجو الخصوص، لنرى مف ىو إبراىيـ؟ وما ىي أىميتو في تاريخ الشعب الييودي 

. ؟

 

 ****

 

 

 

 

 

أصل الشعب اليهودي 

 وميزاته 

     لقد احتؿ الحديث عف أصؿ الشعب الييودي حيزًا ميمًا وواسعًا في منياج التاريخ وعند 

وىو " - شمعوف دوفنوؼ " المؤرخيف الييود أنفسيـ وقد كتب أحد كتاب التاريخ في إسرائيؿ وىو 

 في ": في أحد كتبو عف أصؿ الشعب الييودي قائبًل - مف الذيف كتبوا في تاريخ إسرائيؿ القديـ 

المنطقة الواقعة بيف شاطئ البحر المتوسط عمى حدود آسيا وأفريقيا وجد وطف الثقافة الشرقية 

المتنقموف وىـ مف الجنس السامي  (الغويـ)إننا نجد في فجر التاريخ جموعًا مف الغرباء . القديمة

 شعب إسرائيؿ الفريد والخاص بمساره التاريخي ، فسكف – مع مرور األياـ –الذي منيـ انفصؿ 

في الفترة التاريخية مف القرف العشريف والثالث عشر قبؿ الميبلد في المنطقة الواقعة بيف نيري 
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فيذا زماف . أي بيف أرض مصر وأرض بابؿ وكانت ببلد كنعاف في وسطيا . النيؿ والفرات

. (1 )"ومكاف ميبلد شعب إسرائيؿ

    تتفؽ معظـ كتب التاريخ المتعمقة بالمنياج والمدارس اإلسرائيمية عند الحديث عف أصؿ 

الشعب الييودي عمى ما ورد في النص السابؽ لمكتاب المذكور والذي ال يختمؼ في أغمب 

األحياف مع غيره مف كتب التاريخ ويستند واضعوا منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية عمى 

مثؿ ما ورد في النص السابؽ مف الكتاب الذي ذكرناه والذي ينسجـ مع كثير مف المؤرخيف 

 (حزوف)لممدارس والشعب لكاتبو  (تاريخ إسرائيؿ مف بداية األمة حتى أيامنا)ففي كتاب . الييود

. (2 )"أبونا إبراىيـ مف أبناء ساـ بف نوح وبذلؾ يكوف شعب إسرائيؿ شعبًا سامياً "يقوؿ 

    فعند الحديث عف أصؿ الشعب الييودي فإف كتب التاريخ المتعمقة بالمنياج تبدأ مف نقطة أنو 

شعب سامي قديـ، وتذكر أف إبراىيـ كاف عمى رأس الشعوب السامية التي ىاجرت عبر نير 

 إف تمؾ القبائؿ السامية جاءت إلى أرض كنعاف مف جية النير مف ببلد نير الفرات "الفرات 

وال بد أف نذكر ىنا أف الطالب يكوف قد تعمـ في . (1 )" األسطوري عمى رأسياـوكاف إبراىي

المراحؿ األولى االبتدائية مف خبلؿ منياج التوراة الترتيب السبللي إلبراىيـ حتى يصؿ إلى ساـ 

. بف نوح

    ويمضي المنياج مف نقطة إثبات سامية الشعب الييودي ليصؿ بالطالب إلى التسمية 

خبلؿ األلؼ الثانية قبؿ الميبلد جاءت عائبلت كثيرة سامية وسكنت "وكيؼ جاءت  (العبرييف)

بيف إخوتيـ في ببلد ما بيف النيريف وسوريا وأرض إسرائيؿ والذيف سكنوا في أرض إسرائيؿ سموا 

بعد ذلؾ ينتقؿ الحديث في المنياج إلى إبراىيـ وأنو . (2 )"بالعبرييف ألنيـ عبروا نير الفرات

                                                 
. 15ص. تارٌخ شعوب العالم، الجزء األول، الفترة الشرقٌة. دوفنوف، شمعون(  )
. 3تارٌخ إسرائٌل من بداٌة التارٌخ حتى أٌامنا هذه للمدارس والشعب، ص. ل. حزان(  )
. 21دوفنونف، شمعون، تارٌخ شعوب العالم ، مصدر سبق ذكره ، ص(  )
. 17ص. مصدر سبق ذكره. ت. ي. سمحونً، د(  )
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إف أبراىاـ أبو األمة ىو الذي وضع "المؤسس لمشعب الييودي بؿ واضع مفيـو الصييونية 

مفيـو الييودية والصييونية ، فقد ترؾ أبراىاـ المركز الحضاري غير اإلليي في موطنو وجاء 

 .(3 )"إلى أرض الميعاد ليضع فييا أساس الجماعة التي تحافظ عمى منيج ييوه

    ثـ يمضي المنياج ليركز عمى موضوع العبرييف الذيف ىـ بالتالي أصؿ الشعب الييودي أو 

 ، (4 )"العبريوف شعب صغير تنقؿ بيف بابؿ ومصر وكاف ليـ قائد يسمى أبراىاـ"إليو ينتمي 

 أصؿ الشعب الييودي بشكؿ عاـ ىو مف العبرييف، أو ": وفي كتاب آخر يتحدث المنياج فيقوؿ 

. (5)"مف بني إسرائيؿ سكاف أرض إسرائيؿ في القدـ

    وفي بعض كتب المنياج ينتقؿ الحديث مف مجرد معمومة تاريخية إلى ربط عاطفي مؤثر 

وبأسموب سمس بسيط بحيث يستطيع التمميذ أف يحفظ ذلؾ ويردده وفي ىذا المجاؿ نرى أف أحد  

.. نحف عبريوف.. كمنا عبريوف.. ىو عبري .. أنت عبري..  أنا عبري": الكتاب لممنياج يقوؿ 

كمنا ييود .. كمنا عبريوف.. أبونا إبراىيـ العبري األوؿ...... آباء آباؤنا عبريوف.. آباؤنا عبريوف 

كاف أبونا إبراىيـ مف أبناء ساـ بف نوح وبناء عمى .. شعب إسرائيؿ.. كمنا أبناء شعب واحد.. 

. (1 )"ذلؾ فإف شعب إسرائيؿ ىو شعب سامي

نرى أنيا كميا تتحدث  (أصؿ الشعب الييودي)    مف خبلؿ تتبع كتب المنياج في ىذه النقطة 

عف أفكار محددة تتكرر مف كتاب آلخر مع تغيير في التعبيرات واأللفاظ والعبارات أو تقديـ أو 

تأخير أو تغيير أسموب عرض الفكرة مف كتاب آلخر حيث يتعمؽ األمر بالكاتب نفسو ويمكننا 

: أف نمخص األفكار التي يكتبيا واضعو كتب المنياج في 

                                                 
الٌهودٌة والصهٌونٌة، مجموعة دروس التعلٌم تارٌخ إسرائٌل ودولة إسرائٌل، القدس ، وزارة . أرراط، د، نٌسان(  )

. 9التربٌة والتعلٌم قسم الثقافة التوراتٌة ، بدون تارٌخ ،  ص
. 8دوفنوف، شمعون ، تارٌخ ٌهودي لألوالد، ص(  )
 .3الٌهود عبر أجٌالنا ، كتاب تعلٌم الدٌموفراقٌا الٌهودٌة ، ص.  ٌسرائٌل، أ( )
. 3مصدر سبق ذكره ،ص. تارٌخ للتالمٌذ الجزء األول من إبراهٌم حتى نهاٌة أٌام البٌت الثانً. ح.بوالك، ى(  )
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   أف أصؿ الشعب اإلسرائيمي ىو مف الشعوب السامية نسبة إلى ساـ بف نوح وأنو قدـ مف 

العراؽ وعبر نير الفرات فسمّي بالعبراني، وأف إبراىيـ ىو األب األوؿ والعبري األوؿ وواضع 

. أسس ىذا الشعب

    وقد حرص المنياج عمى إبراز أف الشعب الييودي كما أف تاريخو يتميز عف تاريخ غيره مف 

ف المتتبع لمنياج التاريخ . الشعوب فإف ىذا الشعب كذلؾ يتميز بنفسو عف غيره مف الشعوب وا 

وخاصة فيما يتعمؽ بالشعب اإلسرائيمي يجد أف كتاب المنياج وحتى كتاب التاريخ بشكؿ عاـ ال 

فكما أف  (الشعب واألرض)يتركوف فرصة دوف أف يتحدثوا فييا عف الوضع الخاص إلسرائيؿ 

ىناؾ مميزات لتاريخ الشعب اإلسرائيمي عف غيره مف الشعوب فإف ىناؾ أيضًا مميزات ليذا 

الشعب عف الشعوب األخرى فيو شعب لـ يتغير رغـ األحواؿ والظروؼ التي مّر بيا وبقي 

 فمنذ أيامو األولى حيث انتقؿ مف أمة إلى أمة ومف مممكة إلى مممكة وفي "محافظًا عمى جوىره 

طريقو ىذه مػّر بأشكاؿ خارجية مختمفة لكف ىذه األشكاؿ لـ تنس الشعب اإلسرائيمي شكمو 

الجوىري الداخمي وأف كؿ الظواىر التي مرت بمسيرتو التاريخية ىي ظواىر خارجية فقط ألنو 

.  (1)"ترسخ في قمبو الجوىر الداخمي ليذه األرض، ىذه حقيقة تاريخية

     ويمكف تمخيص ميزات الشعب الييودي حسب المنياج في مادة التاريخ فػي أف الشعب 

نياء وجوده عف وجو األرض إال أنو  الييودي عاش ظروفًا قاسية وصعبة كانت كفيمة بإبادتو وا 

 عاش الشعب الييودي في ظؿ ظروؼ مف المعاناة المختمفة التي "ثبت بالرغـ مف كؿ الظروؼ

لـ يعانييا ولـ يمر بيا شعب آخر، ولـ يكف بوسع أي شعب آخر أف يستمر لو عانى ما عاناه 

وقد اىتمت كتب التاريخ بالتركيز عمى ىذا الجانب واعتبرت أف بقاء . (2)"الشعب الييودي

شعب إسرائيؿ يعد أعجوبة وذلؾ ألنو لـ يعتمد فقط عبر تاريخو عمى قوتو الجسدية والعسكرية 
                                                 

. 12ص. 1975.قسم التعلٌم الدٌنً. وزارة التربٌة والتعلٌم . القدس .إسرائٌل وترحاله، مجموعة مصادر. كٌل، ٌهودا(  )
. 25ص. دوفنونف، شمعون، ما هو التارٌخ الٌهودي(  )
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نما باعتماده عمى اإليماف والمثؿ واالعتقاد الجاـز بأنيـ قد  تـ اختيارىـ إلنجاز المياـ الجسيمة  وا 

التي يريدىا الرب وقد أكسبو ىذه العناصر القدرة عمى الصمود والوقوؼ أماـ كؿ االضطيادات 

إف الشعب الييودي فريد مف نوعو " وفي كتاب الييود عبر األجياؿ ورد . واالغتصابات والمذابح

 .(3)"منتشر وموزع في كؿ الكرة األرضية ومبلحؽ دوف توقؼ ومع ذلؾ أصر عمى البقاء

   ومف ميزات الشعب الييودي أيضًا أنو شعب قديـ جدًا وقد سبؽ غيره مف الشعوب المعروفة 

 في ". اآلف في الوجود ولغتو أقدـ مف لغتيـ وكتابو المقدس كاف معروفًا قبؿ غيره مف الكتب

في الوقت الذي لـ يعرفوا فيو شيئًا عف إنجمترا . الوقت الذي لـ يكف فيو الرومانيوف كاف العبريوف

وفرنسا وألمانيا وروسيا كاف يعرؼ العالـ شعب إسرائيؿ المغة اإلنجميزية والفرنسية لـ تكف معروفة 

وفي الممحؽ . (1 )"المكتوبة بالمغة العبرية كاف معروفًا في العالـ (التناخ)لكف الكتاب المقدس 

المرفؽ في ىذا البحث والذي ىو صورة مف أحد كتب منياج التاريخ يبيف المؤلؼ عمى شكؿ رسـ 

 .بياني أقدمية ىذا الشعب بيف الشعوب األخرى

     كما أف الشعب الييودي تميز بتأثيرات روحية مختمفة عف الشعوب األخرى وأنو تطور بفعؿ 

 أنو شعب ": ىذه التأثيرات لدرجة أنو سمّي بالشعب المختار، وفي ذلؾ يقوؿ أحد كتب المنياج

أطمؽ عميو وصؼ المختار، وأف ىذا الشعب تطور بفعؿ تأثيرات وظروؼ خاصة حتى وصؿ في 

 .(2)"النياية إلى القمة بفعؿ التأثيرات الروحانية العالية جداً 

     كما يتميز الشعب الييودي في أنو حافظ عمى انتمائو وارتباطو بيذه األرض في وجدانو 

وروحو ووعيو قبؿ دخوليا مع إبراىيـ وبعد الجبلء عنيا رغـ ما واجيو مف ظروؼ وأحواؿ قاسية 

 أنو بخبلؼ كؿ األمـ فإف أمتنا حافظت عمى شعورىا ووعييا التاريخي عمى الرغـ مف مرور "

                                                 
. 1ص. مصدر سبق ذكره. ٌسرائٌل، أ(  )
. 3ص. ح، مصدر سبق ذكره. بوالك ، ى( 1)
. 25دوفنوفن، شمعون، ما هو التارٌخ الٌهودي، ص(  2)
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وكاف ىذا الحفاظ عمى االنتماء واالرتباط باألرض . (3 )"األياـ وقبؿ أف ندخؿ ىذه األرض

ىذه األمة ومنذ "وجدانيًا وروحيًا نابع مف الشعور بأف ىذا الشعب يختمؼ عف غيره مف الشعوب 

. (4)"أياميا األولى أرادت أف تكوف مختمفة عف كؿ األمـ األخرى

     ومف ميزات الشعب الييودي أنو شعب محتـر وفريد في تواصمو المستمر منذ بداية وجوده 

 الشعب الييودي "وحتى ىذا اليـو رغـ انقطاع أفراد ىذا الشعب بعضيـ عف بعض لفترات طويمة

نما ألنو خاص مف نوعو مف حيث تواصمو المستمر دائمًا مف  ليس محترمًا بسبب ماضيو فقط وا 

 .)1)"البداية وحتى يومنا ىذا 

     كما أف عناصر تكّوف الشعب الييودي كشعب أو كأّمة جعمت منو أيضًا شعبًا مميزًا حيث 

 شعب –ما الذي يدعوىـ "أنو بفضؿ ىذه العناصر تمكف أف يتحوؿ الييود إلى شعب أو أّمة 

ألف يكونوا شعبًا ؟ إنو التاريخ المشترؾ وأرض الوطف التاريخية واألمؿ بالعودة إلى ىذه - إسرائيؿ

والمغة العبرية كمغة الثقافة الوطنية كونت مف الييود نموذجًا وطنيًا وثقافيًا مميزًا إضافة . األرض

 .(2 )"وبشكؿ خاص المفيد المشترؾ لكؿ الييود أينما وجدوا

عف الشيء " ما ىو التاريخ الييودي"     ويتساءؿ مؤرخ إسرائيمي ويدعى دوفنوؼ في كتابو 

المشترؾ الذي وحّد الييود وربطيـ بقوة إلى شعبيـ لدرجة التضحية بالذات ألجؿ ىذا الشعب 

ويعتقد ىذا الكاتب أف ىناؾ شيئًا مشتركًا لجميع الييود فيو قوة خارقة مكنت مف توحيدىـ رغـ 

 –في رأينا أف ىذا الشيء ": االختبلؼ الثقافي الكبير بيف فئات الييود، ويجيب عمى ذلؾ بقولو 

ىو المصير التاريخي المشترؾ لكؿ أجزاء األمة الييودية  المتفرقة عف بعضيا، إننا مرتبطوف 

ارتباطًا ثابتًا رغـ تاريخنا الفوضوي، إننا محاطوف بسمسمة عظيمة مف العبلقات التاريخية التي 

                                                 
. 19كٌل، ٌهودا، مصدر سبق ذكره ، ص(  3
 9نفس المصدر السابق ص(  4

. 25دوفنوف، شمعون، ما هو التارٌخ الٌهودي ص(  1)
. 2مصدر سبق ذكره ص. ٌسرائٌل، أ( 2)
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ورثت لنا مف خبلؿ نصائح آبائنا، والتي تغمغمت بعـز األجياؿ داخؿ الروح الييودية وتركت فييا 

. (3 )"مادة صمبة محددة

    كما ذىب نفس المؤرخ في نفس الكتاب إلى وصؼ الشعب الييودي مميزًا إياه عف الشعوب 

 إذا أردنا أف نقدر ماىية شعب إسرائيؿ مف بيف الشعوب سواء "األخرى بأنو الشعب التاريخي 

 بعكس الشعب التاريخي عبر كؿ األزمافالقديمة جدًا أو القديمة أو الحديثة فعمينا أف نسميو 

كؿ الشعوب القديمة والحديثة  التي إما أف وجودىا التاريخي قد انتيى منذ فترة أو أنو بدأ مف 

ذا كاف في العالـ شعوب تاريخية وشعوب بدوف تاريخ فعمينا أف نسمي شعب . زمف بعيد نسبيًا  وا 

وذىب مؤرخ آخر ويدعى يعقوب ليفي .) 1)"إسرائيؿ وبدوف أدنى شؾ الشعب األكثر تاريخية

إلى اعتبار أف الشعب الييودي ىو أوؿ الشعوب التي عرفت الديموقراطية بينما لـ تكف تعرؼ 

 إنو بدوف شؾ فإف اليدية الثمينة جدًا التي ": الشعوب األخرى غير حكـ الفرد وفي ذلؾ يقوؿ 

سمطػة قّدميا الشعب اإلسرائيمي لمعالـ القديـ وأصبحت تركة إنسانية ىي آيديولوجيا الديمقراطية 

 بخبلؼ نظاـ سمطة الفرد التي كانت تسيطر عمى كؿ الشعوب القديمة متخذة شكؿ الشعػب

. (2)"الظمـ واالضطياد وتقييد الحريات

     مف خبلؿ التتبع لميزات الشعب الييودي مف خبلؿ المنياج في المدارس اإلسرائيمية 

وخصوصًا في مادة التاريخ والتي ىي محور البحث ىنا فإننا نرى أف المبالغة في تقدير ىذا 

الشعب واضحة جدًا وأف اإلنساف المتفحص يشـ رائحة العنصرية والتعصب وىذا بالطبع ىو 

امتداد لمذاكرة الييودية التي تعتمد عمى الغيب في تمايز ىذا الشعب فيو شعب اهلل المختار كما 

                                                 
. 12دوفنوف، شمعون ، ما هو التارٌخ الٌهودي، مصدر سبق ذكره، ص( 3)

-1
. 17المصدر السابق، ص 

. 171مصدر سبق ذكره ، ص. لٌفً ، ٌعقوب(  2)
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يقولوف وبما أنو كذلؾ فبل ينبغي أف يكوف شعب اهلل المختار مثؿ بقية الشعوب ، بؿ يجب أف 

. يتميز عنيـ تفوقًا وتطورًا وأصبًل وجذوراً 

     وقد ورد في كتاب آخر مف كتب التعميـ نقبًل عف وثائؽ ونصوص مف األرشيؼ الصييوني 

في أحد الكتب المنبثقة عف سمسمة كتب فمسطينية التابعة لمركز األبحاث الفمسطيني وبعد التأكيد 

عمى أف ىذه النصوص قد أخذت مف كتاب يدرس في المدارس اإلسرائيمية وحرره وقدـ لو أحد 

 التوراة لـ تعط لبني إسرائيؿ وحدىـ "كزيفورني ورد في ىذا الكتاب أف . المتخصصيف ويدعى د

بمد ىذا الشعب ىي األرض المصطفاه ولغتو ىي أحسف المغات، . إال ألنيـ شعب اهلل المختار

شعب إسرائيؿ ىو الشعب المختار بيف الشعوب بسبب عرقو وتربيتو : اختيار شعب إسرائيؿ 

ومناخ البمد الذي تطور فيو عرؼ شعب إسرائيؿ متفوؽ عمى جميع األعراؼ األخرى ألنو تكوف 

وجاء فيو أيضًا تكممة لميزات ىذا الشعب أف . ) 1)"مف خبلؿ انتقاء ما ىو أفضؿ في كؿ جيؿ

تربية شعب إسرائيؿ أفضؿ تربية، لقد مرت تربية شعب إسرائيؿ عمى يد األنبياء ومف المنطقي "

وأضاؼ . (2)"أف يكوف الشعب الذي حصؿ عمى مثؿ ىؤالء المربيف أفضؿ مف بقية الشعوب

المناخ الذي تطور فيو ىذا الشعب في أرض إسرائيؿ مناخ معتدؿ وقد أثر ىذا المناخ "كذلؾ أف 

في روح الييود لذلؾ نجدىا متناغمة ومتوازنة في كؿ قواىا ومتناسقة في إبداعيا بحيث ال يجري 

. (3)"تطوير أي مف ىذه القوى عمى حساب األخرى

    إننا نجد أف كتب التاريخ وخاصة كتب المنياج قد ركزت وبشكؿ كبير عمى موضوع الشعب 

الييودي أصبًل وميزات بطريقة تجعؿ مف الطالب الييودي يرتبط بيذا التاريخ ويشعر بالفخر 

وبيذه . واالعتزاز بو وذلؾ ما سعت لو الخطط التعميمية وما ىدؼ واضعو المنياج لموصوؿ إليو

                                                 
. 83منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة،مركز األبحاث،من األرشٌف الصهٌونً،وثائق ونصوص جمعها إسرائٌل شاحاك ص(  )
. 84نفس المصدر السابق ص(  )
. 84نفس المصدر السابق ، ص(  )
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استطاع واضعو المناىج التعميمية في إسرائيؿ وعمى رأسيـ واضعو  (التعميمة )الوسيمة اليامة 

منياج التاريخ أف يقنعوا ىذا الشتات مف الناس المختمفيف في كؿ شيء تقريبًا ما عدا االنتماء 

لمييودية أنيـ شعب أو أمة، وتـ بذلؾ غرس وتعزيز الشعور باالنتماء لمشعب أو األمة وأخذ 

. شعور االنتماء لمطائفة الذي الـز الييود السنيف السابقة يتبلشى لحساب مفيـو الشعب واألمة

 

إبراهيم والوعد اإللهي 

    تحتؿ فكرة أرض الميعاد والوعد اإلليي نقطة األساس في إعادة تجميع الييود مف أنحاء 

العالـ، وىذه الفكرة تعتبر األساس في تاريخ الشعب الييودي إذ ال يمكف ألي إنساف إذا أراد أف 

يتحدث عف تاريخ إسرائيؿ شعبًا وأرضًا إال أف ينطمؽ مف ىذه الفكرة ، إنيا فكرة غيبية قائمة عمى 

. أساس ديني، ويرتبط ىذا الوعد بشخص إبراىيـ الذي يعتبر األب األوؿ لمشعب الييودي

    وال تخمو كتب التاريخ سواًء التي تدّرس في مناىج التعميـ أـ غيرىا مف الحديث عف ىذا 

 وقاؿ اإللو إلبراىيـ اذىب مف "الوعد الذي ينص كما ورد في أحد كتب التاريخ نقبًل عف التوراة 

. (1 )"أرضؾ ومسقط رأسؾ ومف بيت أبيؾ إلى األرض التي أريؾ وسأجعؿ منؾ أمة كبيرة

ليعيد -  التي تنقؿ عف التوراة - ويتكرر التجمي اإلليي إلبراىيـ عدة مرات حسب كتب التاريخ 

 وقاؿ اإللو البرىـ أخرج إلى "تأكيد الوعد وذلؾ بعد أف وصؿ إبراىيـ إلى مشارؼ أرض كنعاف 

الخارج وانظر إلى السماء وعد النجـو إف استطعت عدىا، عدد أبنائؾ سيكوف بعددىا وىذه 

. (2 )"األرض أرض كنعاف أعطييا ألبنائؾ وىـ سيسكنونيا

    مف خبلؿ دراسة الوعد اإلليي إلبراىيـ وصيغو المتكررة في كتب التاريخ نرى أف ىذا  الوعد 

أف اهلل سيجعؿ إلبراىيـ ذرية كبيرة بعدد  نجـو السماء ومعمـو أف إبراىيـ : قائـ عمى شقيف وىما 

                                                 
. 12وزارة التربٌة والتعلٌم، تارٌخ إسرائٌل والشعوب، مصدر سبق ذكره، ص(  )
. 22تارٌخ لألوالد، الجزء األول ، أٌام إبراهٌم حتى موسى ، نٌو ٌورك شٌلو ، بدون تارٌخ ، س. شرفشتاٌن، تسافً(  )
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حتى ذلؾ الوعد لـ يكف لديو ذرية بعد وتروي كتب التاريخ كذلؾ أف إبراىيـ تساءؿ حيف وعده 

الرب بأرض كنعاف ، كيؼ ذلؾ وأنا ليس لي أبناء ؟ فجاءه الوعد اإلليي بأف ذريتو مف بعده 

إلبراىيـ وذريتو  (أرض كنعاف )والشؽ اآلخر ىو أف اهلل سيعطي ىذه األرض . ستكوف كبيرة جداً 

 الشيء المركزي في سيرة إبراىيـ ، ذلؾ العيد الذي "مف بعده، لذلؾ يعتبر الوعد اإلليي ىو 

. (1 )"عقده الرّب معو، في ىذا العيد يتعيد ييوا بإعطاء أرض إسرائيؿ ألبراىاـ وذريتو مف بعده

    وقد أخذ بعض كتاب التاريخ في إسرائيؿ يدخموف في تحميؿ النص التوراتي بخصوص الوعد 

 لقد أعطيت ىذه األرض لشعب "اإلليي إلبراىيـ والتعميؽ عميو وشرحو لتأكيد الفكرة فيقوؿ أحدىـ 

إسرائيؿ وراثة مف خبلؿ الوعد اإلليي قبؿ أف يكوف ىناؾ شعب إسرائيؿ، فقد جاء في الوعد الذي 

نما قاؿ أعطيت ، ولـ يكف ىناؾ  (لذريتؾ أعطيت ىذه األرض)أعطي إلبراىيـ  لـ يقؿ أعطي وا 

ويركز نفس الكاتب عمى أف الوعد اإلليي لـ يعط لمجرد الوعد . (2 )"ذرية قد ولدت بعد إلبراىيـ

نما أعطي لينفذ وليس عمى أية أرض   " لقد أعطيتو ىذا الوعد لينفذ بالكامؿ في ىذه األرض"وا 

(3) .

     ويذكر أحد كتب التاريخ أف الوعد اإلليي إلبراىيـ أخذ شكؿ الصفقة التي تعقد بيف طرفيف 

براىيـ "فكاف أحدىما ىنا الرب واآلخر إبراىيـ  .  ىو عقد أبدي– ىذا العيد الذي عقد بيف اإللو وا 

عطائو أرض كنعاف إلى األبد والتزاـ إبراىيـ في . في ىذا العقد وعد اهلل بتكثير شعب إسرائيؿ وا 

. (4)"ىذه العقد وذريتو مف بعده باإليماف باهلل الواحد

   نظرًا ألىمية الوعد اإلليي بالنسبة لمشعب الييودي فإف كتب التاريخ وخاصة كتب المنياج 

التعميمي تركز عمى ىذا الوعد وتذكر أنو أعيد تأكيده أكثر مف مّرة إلبراىيـ نفسو وأعيد تأكيده 

                                                 
. 8أمٌر، دافٌد، مصدر سبق ذكره ، ص(  1)
. 8كٌل، ٌهودا، مصدر سبق ذكره ، ص(  2
 .8نفس المصدر السابق، ص.  كٌل، ٌهودا( ) 3
. 89، مصدر سبق ذكره ص(أرٌه، ٌتسحاق موشٌه عمانوئٌل)زبلودوفسكً، (  4)
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 حسب قصة التوراة نادى اهلل إبراىيـ "لذريتو مف بعده وخاصة اسحؽ ومف بعد اسحؽ يعقوب 

ىذا الوعد أعيد تأكيده السحؽ . ووعده أنو اختاره وذريتو ليجعميـ شعبو وأف يعطييـ أرض كنعاف

 .(1 )"ويعقوب

    لقد كاف الوعد اإلليي إلبراىيـ مف أىـ الركائز والمبادئ التي اعتمدتيا الحركة الصييونية في 

تعبئة وتحريض الشعب الييودي لميجرة إلى فمسطيف واعتبر قادة الحركة الصييونية أف الوعد 

 قاؿ حاييـ وايزمف "اإلليي ىو أىـ وثيقة يعتمدىا الشعب الييودي إلثبات أحقيتو بيذه األرض 

لقد وعد اهلل الييود  }ـ 1937القائد الصييوني العمماني أماـ المؤتمر الصييوني العشريف سنة 

وأماـ المجنة الممكية البريطاينة سنة  {بمنحيـ أرض إسرائيؿ ، وىذا الوعد ىو وثيقتنا األكثر أىمية

. (2){قاؿ ال نكتسب حقنا عمى أرض إسرائيؿ مف االنتداب البريطاني بؿ مف التوراة } 1939

بؿ يذىب بعض الكتاب إلى أبعد مف ذلؾ حيث يعتبر البعض منيـ أف وجود دولة إسرائيؿ بدأ 

 قصة ميبلد إسرائيؿ تبدأ في حقيقة األمر قبؿ "منذ المحظة التي تمقى فييا إبراىيـ الوعد اإلليي 

أربعة آالؼ سنة مع الييودي األوؿ إبراىيـ عندما ظير لو  اإللو بحاراف وعقد معو عيدًا إذا 

. (3 )"حافظ إبراىيـ عمى األوامر اإلليية فسيصبح نسمو الشعب المختار ويرثوف أرض كنعاف

     وقد حرص واضعو منياج التاريخ عمى اعتبارات أف الوعد اإلليي إلبراىيـ ىو خاص جدًا 

بو ويحرصوف عمى لفت النظر إلى االستثناءات مف ىذا الوعد لمف قد يتبادر إلى الذىف أنو 

.  مشموؿ بو

وىو كتاب تعمـ لمصفوؼ العميا " البدء "      فبداية نبلحظ أف أحد كتب المنياج وىو كتاب 

يمفت النظر إلى أف الرب لـ يرد أف يياجر أحد مع إبراىيـ إلى األرض الموعودة حيث يطرح 

                                                 
 .89،نفس المصدر السابق ص(أرٌه، ٌتسحاق موشٌه عمانوئٌل)زبلودوفسكً، (  )
 .151، مصدر سبق ذكره ص  (عادل وعزمً بشارة)مناع، (  )
. 9مصدر سبق ذكره ص. شمحوفتس، شٌرا(  )
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 لماذا لـ يوضح اإللو إلبراىيـ اسـ األرض التي عميو أف يذىب إلييا منذ البداية ؟ "الكتاب سؤااًل 

أف بياف اسـ األرض كاف سييوف عمى إبراىيـ ترؾ موطنو ولـ تكف ستعتبر مغادرة : والجواب 

إبراىيـ لموطنو أمرًا صعبًا وكذلؾ لو أف اإللو بيف اسـ األرض منذ البداية كاف سنضـ إليو 

مف خبلؿ ىذا النص نرى أف اهلل ال يريد ألحد أف . (1 )"آخروف واهلل يريده أف يذىب إلييا وحده

يشارؾ إبراىيـ في ىذه األرض أو أف ينضـ لو في رحمتو إلييا، إال أننا نرى أنو في وقت الحؽ 

لؾ )وحسب الوعد اإلليي . أخذ يستثنى مف البقاء في ىذه األرض مف ىو أصبًل مف ذرية إبراىيـ

فإف إسماعيؿ يستحؽ أف يرث إبراىيـ في ىذه األرض ألنو داخؿ ضمف دائرة الوعد  (ولذريتؾ

مف ىنا جّد واضعو منياج التاريخ في البحث مف خبلؿ التوراة عف أي نص نفيـ منو . اإلليي

وقد تـ التركيز عمى إخراج إسماعيؿ واستبعاده مف دائرة . استثناء ألي شخص غير مرغوب فيو 

الوعد اإلليي اعتمادًا عمى ما ورد في التوراة، لذلؾ نرى التركيز عمى أف إسماعيؿ ىو ابف 

 ىاتاف الزوجتاف لـ تعيشا بسبلـ " وأنو ابف المصرية التي لـ تكف عمى وفاؽ مع سارة –الخادمة 

. (2)"معًا ليذا كاف إبراىيـ مجبرًا عمى إبعاد ىاجر وابنيا عف وجيو إلى الصحراء

    إف المتتبع لكتب التاريخ يجد أف ىذه الكتب تحاوؿ وبكؿ الوسائؿ التمييز بيف ولدي إبراىيـ 

بشتى الوسائؿ فإسحؽ مف الزوجة بينما إسماعيؿ ابف الخادمة واسحؽ ىو  (إسماعيؿ واسحؽ)

حيث كاف لو "الذي يحظى برضى إبراىيـ بينما إسماعيؿ ولد مشاغب يبعد إلى الصحراء 

ابف يقاؿ لو إسماعيؿ مف ىاجر فيبعدىما عف ابنو اسحؽ ويمقي بيـ في أرض  (إبراىيـ)

 في الجزيرة العربية وتبرز كتب التاريخ ذلؾ وتوضحو أكثر حيث تقوؿ بأف إسماعيؿ (4)"(قادـ)

أبعد إلى خارج أرض كنعاف بينما بقي اسحؽ يسكف في أرض كنعاف األرض الموعودة ولزيادة 

                                                 
. 110ص. بار، ٌوسف، إبراهام، البداٌة، كتاب تعلٌم للصفوف العلٌا فً المدارس غٌر األساسٌة(  )
. 11دوفنوفن، شمعون، تارٌخ ٌهودي لألوالد، مصدر سبق ذكره، ص(  )
. 4ص. التارٌخ القدٌم، تارٌخ الشعوب القدٌمة وشعب إسرائٌل حتى هجرات بابل (شطرنبرج. ي، و أ.ح)زوطا، (  )
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التمييز فإف إسماعيؿ حسب كتب التاريخ تزوج مف القبائؿ التي أبعد إلييا ىو وأمو بينما تزوج 

وفي أرض كنعاف ولد إلبراىيـ ولد وسمي اسحؽ وبعد أف كبر زوجو أبوه "اسحؽ مف أقارب والده 

واعتبر . (1)"مف عائمتو مف امرأة يقاؿ ليا رفقو ألف إبراىيـ ال يريد االختبلط مع شعوب كنعاف

أما اسحؽ فكاف الوريث الوحيد إلبراىيـ "زواج اسحؽ مف أقارب أبيو السبب المباشر لميراث أبيو 

. (2)"حيث تزوج مف أبناء عائمة أبيو

    ىكذا خرج إسماعيؿ مف دائرة الوعد اإلليي وذريتو مف بعده بينما فاز بيا اسحؽ وربما كاف 

ىذا مف األسباب التي أخذ بيا الشعب الييودي عند الحديث عف مف ىو الييودي واعتبار أف 

األصؿ في ذلؾ يعود إلى األـ، ولـ ينس كتّاب التاريخ أف يتطرقوا إلى لوط وىو ابف أخ إبراىيـ 

وحتى ال يتوىـ أحد أنو داخؿ ضمف . حيث خرج معو مف العراؽ ودخؿ معو إلى ارض الميعاد

دائرة الوعد اإلليي فإف المؤرخيف يذكروف روايات توراتية عف خبلؼ بيف رعاة إبراىيـ ورعاة لوط 

بعيدًا عنو بحيث . مما دفع إبراىيـ إلى أف يطرد لوط ورعاتو إلى خارج حدود أرض إسرائيؿ

يصبح في منأى عف أبنائو وذريتو وعائمتو 

 

 ****

 

 

 

 

إبراهيم وتجسيد الوعد اإللهي  

 في منهاج التاريخ
                                                 

. 4نفس المصدر السابق ص(  1)
. 11تارٌخ ٌهودي لألوالد، مصدر سبق ذكره، ص. دوفنونف، شمعون(  2)
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     يحتؿ إبراىيـ في منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية حيزًا كبيرًا إذ يكاد ال يخمو كتاب مف 

ىذه الكتب مف ذكر إلبراىيـ تحت أي عنواف أو  موضوع ، فبل يمكف البدء بالحديث عف تاريخ 

إبراىيـ ىو مؤسس األمة ، ابنو إسحاؽ ىو الواصؿ "الشعب اإلسرائيمي دوف الحديث عف إبراىيـ، 

الذي " تارح"إف قصة إبراىيـ تبدأ بأبيو . بيف المؤسس وبيف يعقوب األب لرؤساء أسباط إسرائيؿ

كما أنو في كتاب آخر مف كتب . (1)"خرج  مع كؿ عائمتو مف أور في العراؽ ليصؿ إلى حاراف

 إف أبراىاـ ىو أبو األمة كميا كمنا،كؿ "المنياج يؤكد نفس المعنى بعبارة مشابية تقريبًا فيقوؿ 

. (2)"بني إسرائيؿ أبناء إبرىاـ الذي ولد في أور بالعراؽ

إف ":     تتحدث كتب المنياج لمادة التاريخ كذلؾ عف إبراىيـ وشخصيتو وعممو وعف عظمتو 

شخصية ابراىاـ رأس األمة اإلسرائيمية توصؼ بألواف تثير اإلعجاب ، فقد جمع بنفسو عبلمات 

التشكؿ األساسية ألبناء ساـ القدماء، وبسبب وضعو المتميز فقد عمقت األمة اإلسرائيمية بو كؿ 

. (3 )"يعتبر إبراىيـ بطبًل ورجؿ القمة، بطؿ شعب إسرائيؿ.. عقائدىا

 يعتبر أبونا األوؿ إبراىيـ النبي ":      وعف أىمية إبراىيـ أيضًا يذكر أحد الكتب إف إبراىيـ 

آمف بو ونجح في االختبار الصعب بخصوص ابنو . األوؿ لشعب إسرائيؿ الذي عرؼ الو األمة

. (4 )"الوحيد وحبيبو اسحؽ

     أما ما كاف يميز إبراىيـ عف بقية الناس فيذكر أحد الكتب في منياج التاريخ بصيغة 

 بماذا كاف يختمؼ إبراىيـ عف بقية البشر الذيف كانوا في زمانو ؟ كانوا يعبدوف آلية ": السؤاؿ

كثيرة ، عبدوا آلية مف الخشب وآلية مف الحجر كؿ الناس آمنوا أف القوى الطبيعية ىي آلية، 

                                                 
. 7أمٌر، دافٌد، مصدر سبق ذكره ص(  1)
. 3ص. مصدر سبق ذكره. كراسة ربط بالتارٌخ . وزارة التربٌة والتعلٌم(  2)
. 17مصدر سبق ذكره ص. ن. ى. سمحونً، د(  3)
. 91مصدر سبق ذكره ص. (أرٌه، ٌتسحاق موشٌه عمونوئٌل )زبلودو فسكً، ( 4)
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اعتقدوا أف الشمس والريح والنار آلية، لكف إبراىيـ آمف بإلو واحد ىو الذي خمؽ السماوات 

. (1)"واألرض وكؿ ما عمييما

 كاف إبراىيـ في أياـ ترحالو موصوفًا في التوراة، ":     وعف أوصاؼ إبراىيـ يذكر أحد الكتب

كصاحب فضائؿ ممتازة، فقد كاف بطبعو مريحًا يستقبؿ الضيوؼ، مستقيمًا في تعاممو مع عائمتو 

، يحافظ عمى العيود ، وكاف رجبًل جنديًا، يجري وراء السبلـ ويكره العنؼ، وكاف يدافع عف 

  (2 )"مقربيو ، ويعيد ما يسمب في الحرب ألصحابو دوف أف يأخذ منو خيطًا أو حتى رباط نعؿ

     أما عف عمؿ إبراىيـ فقد تحدثت عدة كتب مف المنياج عف عممو ومف ذلؾ ما أورده أحد 

 عمؿ إبراىيـ عمى تربية المواشي واألبقار ، ولـ تكف القبائؿ السامية قد تعممت كيفية "الكتب 

تربيتيا أو فبلحة األرض، تنقؿ إبراىيـ مف مكاف إلى آخر بحثًا عف المراعي لقطعانو، وحيثما 

 (3 )"استقر كاف يحفر اآلبار وينصب الخياـ إذ لـ يكونوا قد تعمموا بناء البيوت والسكف فييا

    وعف حياة إبراىيـ العائمية فقد تحدثت كتب التاريخ عمى أنو تزوج مف اثنتيف مف النساء أنجبتا 

حيث كاف يسمح بالزواج مف أكثر - كاف ألبناء أبراىاـ ولداف مف اثنتيف مف النساء "لو ولداف 

 خادمتو المصرية ىاجر وولدت لو ابنو الذي سمى إسماعيؿ ، –مف واحدة في تمؾ األياـ 

 .(4 )"وزوجتو سارة ولدت لو ابف سمي اسحؽ

 

 

                                                 
1

 .23تٛالن ، ٞ ، ح ، ِصذر ضثك رورٖ ، ص-  

 .9ِصذر ضثك رورٖ ، ص (ار٠ٗ ، ٠رطحك ِٛش١ٗ  )زتٍٛدٚفطىٟ - 2

  4ِصذر ضثك رورٖ ، ص (شطرٔثرج .ٚا.0ٜ.ح )زٚطا - 3

 .9دٚفٕٛف ، شّؼْٛ ، ذار٠خ ٠ٙٛدٞ ٌالٚالد ، ِصذر ضثك رورٖ ، ص - 4



 67 

 إال أننا نرى أف منياج التاريخ عندما يتحدث عف أبناء إبراىيـ فإنو ال يذكر إسماعيؿ إال بصفتو 

الولد المشاكس بف ىاجر الخادمة ، بينما يسيب المنياج في الحديث عف اسحؽ وذريتو متناسيًا 

. ىذا المنياج أف إسماعيؿ واسحؽ أخوة وأنيما أبناء أب واحد

    وبما أف إبراىيـ ىو الطرؼ األساسي في الوعد اإلليي فقد اىتمت كتب التاريخ بالتركيز عمى 

نشاط إبراىيـ في تجسيد الوعد اإلليي بخطوات عممية عمى أرض الواقع فنرى أف ىذه الكتب 

تمفت النظر إلى أف إبراىيـ لـ يكتؼ بالوعد بؿ عمؿ عمى تجسيده ولـ ينتظر متفرجًا رغـ صعوبة 

تنفيذ ىذا الوعد ، إذ تبرز ىذه الكتب أف ميمة تنفيذ الوعد اإلليي عمى أرض الواقع لـ تكف 

عممية سيمة ، ألف إبراىيـ انتقؿ مف مسقط رأسو وموطنو ومف بيف  أىمو وعائمتو إلى أرض ال 

لـ يكف سيبًل عمى إبراىيـ أف يترؾ أرضو ومسقط رأسو "يعرفيا وال يعرؼ ماذا ينتظر، ىناؾ 

وبيت أبيو ، لكف بتكميؼ مف الرّب ترؾ كؿ ذلؾ وذىب إلى األرض الموعودة أرض إسرائيؿ التي 

ىكذا استجاب إبراىيـ لؤلمر اإلليي وبدأ بتنفيذه فياجر إلى . (1)"وعدىا إياه ولذريتو مف بعده

األرض الموعودة تاركًا مسقط رأسو مصطحبًا معو ما يمكف اصطحابو مف أىؿ وماشية وخدـ ، 

وبدأ يتخذ خطوات تنفيذية عمى األرض يجسد بذلؾ بتنفيذ الوعد مف جانب وليربط ذريتو مف بعده 

: فما كاف مف إبراىيـ إال أف قاـ ببعض الخطوات العممية منيا . بيذه األرض

كانت تفتقر لممياه  (أرض كنعاف)وذلؾ نظرًا ألف األرض التي قدـ إلييا إبراىيـ : حفر اآلبار 

الدائمة كاألنيار والينابيع والتي ىي مف أىـ عوامؿ االستقرار واالستيطاف فقد عمد إبراىيـ إلى 

 االرتباط "حفر اآلبار لتجميع المياه والتي ستكوف عامبًل ميمًا مف عوامؿ االرتباط باألرض 

وقد أسيبت كتب منياج التاريخ . (1 )"باألرض نتج بطرؽ عّدة إحداىا عف طريؽ حفر اآلبار

في الحديث عف ذلؾ موحية بذلؾ أف حفر اآلبار لـ يكف معروفًا لمقبائؿ األخرى وىذا يعني أّنو لـ 
                                                 

. 13مصدر سبق ذكره ص . (شطرنبرج. وأ. ى. ح)زوطا( 1
. 8مصدر سبق ذكره ، ص. وزارة التربٌة والتعٌم ، تارٌخ إسرائٌل والشعوب(  )
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األنيار )يكف ىناؾ ارتباط بيف القبائؿ األخرى واألرض إال في مواقع محددة فييا مصادر لممياه 

وىذا يعني أف القبائؿ األخرى كاف تواجدىا محدودًا نظرًا لقمة وجود األنيار والينابيع  (والينابيع

. وعدـ معرفتيـ بحفر اآلبار 

: إقامة المذابح: ومف خطوات تجسيد الوعد اإلليي التي قاـ بيا إبراىيـ ىو 

     حيث أدرؾ إبراىيـ أنو ال بد أيضًا مف ربط ذريتو باألرض بأساليب كثيرة ومتعددة منيا 

توفير الربط المادي عف طريؽ حفر اآلبار واألىـ مف ذلؾ ىو الربط الروحي ، فكاف ال بد مف 

 أقاـ اآلباء عدة مذابح في مناطؽ مختمفة في "إقامة المذابح والتي يتـ فييا تقديـ القرابيف هلل 

الببلد، قريبًا مف بئر السبع وقرب الخميؿ وبمحاذاة بيت إبؿ وقريبًا مف نابمس وعمى جبؿ موريا 

وقد ساىمت ىذه المذابح مساىمة فعالة في الربط الروحي والمادي معًا حيث . (2 )"في القدس

. أخذ أبناء إبراىيـ وَمف بعدىـ مف ذريتيـ يزوروف ىذه المذابح و يقدموف القرابيف عندىا

     كذلؾ قاـ إبراىيـ بشراء األرض كخطوة ىامة عمى طريؽ تجسيد الوعد اإلليي وترسيخ 

االرتباط بأرض الميعاد، والشراء يعني التممؾ بطريؽ شرعي وقانوني ، وقد عمد إبراىيـ إلى ىذا 

وقد اشترى إبراىيـ ما . األسموب ليعزز االرتباط باألرض وعدـ التخمي عنيا ما داـ قد دفع ثمنيا

يعرؼ بمغارة ماكفيبل مف مالو الخاص الستخداميا مقبرة ألفراد عائمتو الذيف ىـ بالتالي آباء بني 

 "إسرائيؿ، وفي ىذا المجاؿ تذكر كتب منياج التاريخ الرواية التوراتية لقصة شراء ىذه المغارة 

مف " عفروف الحثي"طمب إبراىيـ المغارة الستخداميا مقبرة لعائمتو ، لكف صاحب المغارة واسمو 

الخميؿ قدميا إلبراىيـ كيدية ، إال أف إبراىيـ رفض أخذىا كيدية حتى ال يكوف مدينًا لعفروف 

وبذلؾ تكوف . وفي نياية األمر دفع إبراىيـ المبمغ كامبًل ثمنًا لممغارة والحقؿ الذي حوليا. بشيء

                                                 
 .19المصدر السابق ص (  )



 69 

وتروي الكتب أنو . (1 )"ؿالمغارة والحقؿ مف حوليا المستوطنة األولى آلبائنا في أرض إسرائي

ىػؿ كاف الشيكؿ عممة . وىنا يبرز سؤاؿ ميـ. دفع ثمنيا أربعمائة شيكؿ فضة نقبًل عف التوراة

خاصة بإبراىيـ ؟ أـ أنو عممة سائدة في ذلؾ العصر كاف إبراىيـ يتعامؿ بيا مثمو مثؿ باقي 

ف كاف األمر كذلؾ فمـ أخذ الشيكؿ ىذا االىتماـ عند عمماء اآلثار والتاريخ اإلسرائيمييف . الناس وا 

؟ 

    مف ىنا نرى حسب المنياج أف إبراىيـ عمؿ عمى تجسيد الوعد اإلليي بشكؿ عممي وربط 

بذلؾ أبناءه والشعب الييودي برباط وثيؽ مع ىذه األرض ، فكؿ شيء كاف يقـو بو كاف في دائرة 

. تنفيذ الوعد اإلليي

ويمكننا القوؿ في نياية ىذا الفصؿ أف كتب منياج التاريخ ركزت عمى موضوع أصؿ الشعب 

الييودي وأكدت عمى ساميتو كما أسيبت في الحديث عف ميزات ىذا الشعب والتي ال تخمو 

بدورىا مف البعد العنصري، كما أف كتب المنياج اىتمت كثيرا في الحديث عف إبراىيـ وانو أبو 

األمة الييودية واف االنتساب إليو شرؼ عظيـ وبالتالي لـ يقبموا أف ينتسب إليو غير الييودي ، 

 كنعاف لو ولذريتو ضكما أف إبراىيـ يعتبر محور الوعد اإلليي الذي قطعو الرب لو باف يعطيو ار

كما تـ التركيز عمى أف إبراىيـ لـ يكتؼ بالوعد المجرد فعمؿ عمى تجسيد ىذا الوعد . ولؤلبد 

عمى ارض الواقع ، وذلؾ بإعماؿ قاـ بيا لتعمؽ االرتباط باألرض كما انو أبى إال أف يدفع ثمف 

.   األرض ولـ يقبميا ىدية 
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الفصل الثالث 
 

 

 

 

 

 

 

إسرائيل األرض 

موقعها - أهميتها- أسماؤها

ىي أحد األضبلع مف المثمث المعروؼ مف خبلؿ الوعد  (أرض إسرائيؿ)        تعتبر عبارة 

 – األرض –الشعب : وىذا المثمث الذي يتركب يشكؿ الوعد اإلليي تتكوف أضبلعو. اإلليي

، لذلؾ فإف ىذا الضمع مف المثمث ىو مف ضمف األسس التي قامت عمييا فكرة الوطف –إبراىيـ 
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مف ىنا نجد أف أرض إسرائيؿ تدخؿ في ذىف وقمب الييودي أكثر مف كونيا بقعة . القومي لمييود

. محددة مف األرض ، بؿ ىي فكرة جغرافية ضاربة الجذور في الوعي التاريخي لئلنساف الييودي

وىذا ما جعؿ فكرة أرض إسرائيؿ اسمًا وحدودًا غير ثابتة الحدود والمعالـ ألف حدود الفكرة 

المتعمقة بأرض إسرائيؿ غير ثابتة، وذلؾ بسبب االختبلفات في اآلراء ووجيات النظر حوؿ فيـ 

. وتفسير أرض الميعاد لدى الكثير مف الباحثيف والمؤرخيف الييود

    إف المشكمة في تحديد أرض إسرائيؿ أو األسماء التي أطمقت عمييا وما تشتمؿ عميو ىذه مف 

البقع الجغرافية كاف سببو الخبلؼ في تحديد أرض الميعاد كذلؾ فإف الخبلفات السياسية 

 جعمت المنطقة تتقمص أو تتزايد – كما ىو في كثير مف أنحاء العالـ –والصراعات بيف الشعوب 

 مف المستحيؿ بحث تطورات أية منطقة جغرافية ذات أىمية "كما فإنو . حسب ىذه الصراعات 

ونظرًا ألف أرض إسرائيؿ . (1 )"سياسية أو مناطقية دوف معرفة وفيـ امتدادىا األرضي

تعرضت عبر التاريخ لصراعات متواصمة وتقمب عمى حكميا العديد مف الشعوب حيث حكـ 

بعضيـ جزًا منيا مع أجزاء أخرى مف األراضي المجاورة وبعضيـ سيطر عمييا جميعيا مع 

. أراض مجاورة فإف ذلؾ جعؿ تحديد األرض وحصر أسمائيا ليس سيبلً 

    وليس بعيدُا عّنا اليوـ حيث نطمؽ في ىذه األياـ نحف كفمسطينييف أسماء مختمفة عمى بقعة 

فيسمييا البعض فمسطيف الداخؿ، . ـ 1948وىي الجزء الذي أقيـ عمييا دولة إسرائيؿ عاـ 

، فمسطيف داخؿ الخط األخضر، فيذه أسماء مختمفة لبقعة واحدة يكاد ي أو 48فمسطيف عاـ 

مجاؿ الوطف القومي حسب وعد بمفور ، أما أرض إسرائيؿ التوراتية فيي موضوع آخر ال يمكف 

. حصرىا بحدود معينية

                                                 
 
1-kark ruth . the land that became Israel : studies in historical geography . 

Yael university press . new heven and London .1990p.1 
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. كوف إجماع عمى حدودىا ولكنيا تحمؿ أسماء مختمفة ولـ يمض بعد زمف طويؿ عمييا

    لذلؾ فإف ىذه البقعة التي يسمييا البعض فمسطيف والبعض اآلخر إسرائيؿ مرت بتعقيدات 

وتغييرات وتقمبات وذلؾ نظرًا ألف مجموعات كبيرة مف البشر ليا ارتباط بيا سواء تاريخيًا أو 

وبما أف أتباع  . (اإلسبلـ والمسيحية والييودية)حضاريًا أو دينيًا فيي ممتقى األدياف الثبلثة 

 حيث طغى البعد الديني عمى ىذا –األدياف الثبلثة خاضوا صراعًا داميًا عمى ىذه األرض 

 فقد حاوؿ كؿ طرؼ أف يثبت عبلقتو باألرض وأىميتو وارتباطو –الصراع في كثير مف األوقات 

. وىذا أثر بالتالي عمى مسمياتيا وحدودىا . بيا

    وعندما يحاوؿ المؤرخوف الييود وواضعو المناىج التعميمية، الحديث عف أسماء أرض 

إسرائيؿ فإنيـ يواجيوف مشكمة جدية وحقيقية في ىذا الموضوع وبالذات في تحديد أرض إسرائيؿ 

وىو ما سنتحدث عنو الحقًا، وألف تحديد أرض إسرائيؿ ما زاؿ مثار نقاش فإف أسماءىا كذلؾ 

إذ أف األسماء عادة ما تكوف مرتبطة بموقع محدد وواضح . شكمت أيضًا مشكمة لممؤرخيف 

المعالـ والحدود، فعندما يطمؽ اسـ ما عمى منطقة ما فإنو يتبادر إلى الذىف والعقؿ والمخيمة 

إف تسمية المكاف ىي الخطوط األولى لتحديده ".حدود ىذه األرض سياسيًا وجغرافيًا وتاريخياً 

. (1 )"سياسيًا وتاريخياً 

فإف األمر مختمؼ تمامًا ألف " أرض إسرائيؿ "      إال إنو في حالتنا ىذه التي موضوعيا 

المسمى المتعمؽ بيذا االسـ لـ يتـ البت في حدوده بؿ ىو مثار جدؿ ونقاش حتى داخؿ أوساط 

أرض " المؤرخيف اإلسرائيمييف أنفسيـ ، وذلؾ أف شئنا أـ أبينا فإف البعد الديني ليذا االسـ 

كاف لو أثر كبير وأساس في لعب دور ىاـ في ىذا المجاؿ، وكاف ليذا البعد الديني " إسرائيؿ 

ىذا الصراع الذي أدى إلى أضطرابات سياسية . دورًا ىامًا في تأجيج الصراع عمى ىذه األرض 

 إف االضطرابات السياسية التي تمر "والذي انعكس بالتالي عمى حدود ومسميات ىذه األرض 
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بيا منطقة ما عبر األجياؿ المختمفة والشعور القومي المختمؼ تجاىيا تنعكس عمى األسماء عبر 

ومف المعروؼ أف كؿ طرؼ مف أطراؼ الصراع وخاصة ذي البعد الديني يحاوؿ . (2 )"التاريخ

نياء وجوده وتراثو ونفي تاريخو ماضيًا وحاضرًا ومحو آثاره إف وجدت أو تحويمو  اجتثاث اآلخر وا 

. وتجييرىا لصالحو إف عجز عف محوىا تماماً 

    وحيث أف الصراع الدائر ألف عمى ىذه األرض والذي يحمؿ في مضمونو البعد الديني 

واألكثر وضوحًا لدى الجانب اإلسرائيمي فإف كؿ جانب يحاوؿ أف يبحث عف مسميات ليذه 

وىنا نجد أف الحركة الصييونية مف قبؿ حاولت صياغة تاريخ المنطقة . األرض تخدـ أىدافو

وقد ساىـ  " أرض إسرائيؿ " بقالب يخدـ الفكرة الصييونية مف أجؿ إقامة الدولة الييودية عمى 

 

براز  واضعو كتب المنياج لمادة التاريخ في محاولة مسح الماضي المتعمؽ باآلخريف وتيميشو وا 

ومف ىنا نرى . وتضخيـ الجانب التاريخي المتعمؽ بالشعب الييودي وعبلقتو بأرض إسرائيؿ

اىتماـ الحركة الصييونية ودولة إسرائيؿ فيما بعد بنبش الماضي والبحث فيو عف أسماء القرى 

عادة إطبلقيا عمى قرى ومستوطنات ومدف إسرائيمية في ىذا الوقت . والمدف العبرية القديمة وا 

عمى أسموب " أرض إسرائيل"     اعتمد واضعو المنياج لمادة التاريخ عند الحديث عف أسماء 

التقميؿ مف أىمية األسماء التي أطمقت عمى ىذه األرض مف قبؿ اآلخريف أو تناسييا وبذلوا 

في ذىف الطالب وكأنو ىو االسـ الذي كاف " أرض إسرائيل" جيودًا جبارة في محاولة ترسيخ اسـ 

يجب أف يطمؽ عمييا في الماضي والحاضر والمستقبؿ، وباإلجماؿ فإف كتاب التاريخ وواضعو 

المنياج لمادة التاريخ في إسرائيؿ ركزوا عمى الروايات التوراتية والتاريخية في التعامؿ مع 

مقتفية خطى -  استعممت الدراسات العممية اإلسرائيمية "مسميات ىذه البقعة مف األرض وقد 
                                                 

1
 .1اٌّصذر اٌطاتك ، ص- 

. اٌّصذر اٌطاتك ٔفطٗ- 2
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 عددًا كبيرًا مف التعابير لمنطقة –الدراسات العممية التوراتية في القرنيف التاسع عشر والعشريف 

أرض " ، " إسرائيؿ الكبرى" " أرض إسرائيؿ التوراتية"و" إبرتس يسرائيل" فمسطيف وما يحيط بيا 

األرض التي " باعتبارىما في منزلة القمب مف أمة بني إسرائيؿ، " ييودا والسامرة" ، " إسرائيؿ

واألرض " ، " أرض التوراة " ، " أرض الميعاد" ، " قامت عمييا مستوطنات أسباط بني إسرائيؿ

 بأنيا األرض المقدسة التي يقطف فييا الرب، وأنيا أرض " ، كما أنيـ وصفوىا(1 )"" المقدسة

الميعاد التي وعد اهلل بيا إبراىيـ وعاىده أف تكوف لو ولنسمو مف بعده ، وأنيا األرض المختارة 

. (2 )"التي يرعاىا اهلل لوجود شعبو المختار عمييا ، كما أنيا األرض البيية ومركز الدنيا

    إف االسـ الوحيد الذي ال يجد المؤرخوف الييود مناصًا مف ذكره ألنو ورد بالنص الحرفي في 

، حيث ورد ىذا االسـ في أكثر مف موقع في كتب منياج التاريخ والتي (أرض كنعاف)التوراة ىو 

تنقؿ بدورىا عف التوراة عند الحديث عف الوعد اإلليي، حيث أنو عندما يتجمى الرب إلبراىاـ 

دائمًا ويتحدث لو عف الوعد فإنو يذكر لو أرض كنعاف وقد تحدثنا عف ذلؾ سابقًا عندما تحدثنا 

غير أف المؤلفيف لكتب المنياج يحاولوف بكؿ الوسائؿ إظيار ىذا االسـ . عف الوعد اإلليي

 سميت بذلؾ ألف "لمطالب عمى أنو اسـ غير حقيقي ليذه األرض وأنو جاء عرضًا وأنيا

. (1 )"الكنعانييف سكنوىا

بالغ الكاتب النظر إلى قضية ىامة وىي " أرض موطننا"     وفي أحد كتب المنياج وىو كتاب 

 وتسمى أرض إسرائيؿ الغربية في التوراة بأرض كنعاف بسبب "أف ىناؾ أرض إسرائيؿ الغربية 

                                                 
، 2001مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،:  ،بريوت 2000-1967إسرائيل الكربى والفلسطينيون سياسة التوسع .  مصاحلة، نور الدين(1)

.4ص  
.16ص. مصدر سبق ذكره.  صربي، سناء(2)  
.3ص. مصدر سبق ذكره.  وزارة الرتبية والتعليم، كراسة ربط بالتايخ (1)  
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وفي ذلؾ إيحاء ورمزية أف . (2 )"إلى نسبة الكنعانييف الذيف سكنوىا قبؿ احتبلؿ ييوشع ليا

. ىناؾ  إلى أرض إسرائيؿ الشرقية

    إف ىذه النظرة إلى مفيـو أرض كنعاف وأنيا سميت بذلؾ لمجرد أنيا سكنت مف قبؿ 

نما أطمؽ عمييا ألف قومًا  الكنعانييف فإف في ذلؾ إيحاء إلى أف ىذا االسـ لـ يكف ليا أصبًل وا 

وقد لفت . بمعنى آخر أنو لو سكنيا قوـ آخروف لحممت اسميـ أيضًا . يسموف الكنعانييف سكنوىا

تاريخ " حينما تحدث عف ذلؾ في كتاب لو وىو " حزف. د" النظر إلى ذلؾ أحد المؤرخيف ويدعى 

وبعد الحديث عف تنقبلت الشعوب وىجراتيا واستيطانيا " إسرائيؿ مف بداية الزمف وحتى أيامنا

 ومنذ ذلؾ الحيف أطمؽ "وبعد أف يتحدث عف الشعب الييودي وساميتو وعبوره نير الفرات فيقوؿ 

. (1 )"نسبة إلى سكانو الجدد الذيف جاءوا وعبروا النير" أرض العبرييف" عمى ىذا المكاف اسـ 

إف اسميا واشتيارىا جاء عمى ": ويذىب كاتب آخر إلى أبعد مف ذلؾ حيث يقوؿ في أحد كتبو

 كما (2 )"أيدي ابنائيا وبناتيا أنيـ ىـ الذيف عظموىا لمعالـ ومنذ غادرىا الييود فقد غادرىا االحتراـ

وبعد أف يسرد " أرض إسرائيؿ"أف ىناؾ كتاب آخر يتحدث عف األسماء التي أعطيت لؤلرض، 

 والمقب األكثر انتشارًا لدى الييود والنصارى ىو األرض ": الكثير منيا والتي ذكرتيا سابقًا يقوؿ

وىنا ال أدري لماذا لـ يذكر المسمموف عممًا بأف ىذا االسـ أيضًا دارج عندىـ أيضًا . (3 )"المقدسة

؟ ، إف كممة فمسطيف لـ تحظ باىتماـ لدى واضعي منياج التاريخ ويبدو أف ذلؾ ىو محاولة 

" إيمي فوده " لطمس ىذا االسـ مف ذاكرة الطالب الييودي وقد عمقت عمى ذلؾ أحد الكتب وىو 

ـ 1995-1953في كتابو النزاع العربي اإلسرائيمي في كتب التاريخ والمجتمع المدني اإلسرائيمي 

 إنو يوجد اسـ آخر لوطننا تـ استخدامو قبؿ قياـ دولة إسرائيؿ "فقاؿ ناقبًل عف أحد كتب التاريخ 

                                                 
.1تل ابيب دبري ،ص. أرض موطننا كتاب تعليم للمدارس العامة . (و م بناري. ى. أ)برور، .  د(2)  
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 أف " ، ويستطرد إيمي فوده قائبًل عف ىذا الكتاب حيث ذكر (4 )"واليوـ يستخدمو العرب فقط

ىناؾ بشر يسموف ببلدنا فمسطيف ألنيـ اعتادوا عمى ىذا االسـ أو ألنيـ ال يعرفوف ما ىو 

األصؿ الحقيقي ليذا االسـ ، وكاف الروماف ىـ أوؿ مف سمى ىذه الببلد فمسطيف نسبة إلى 

الفمسطينييف أعداء شعب إسرائيؿ الذيف عاشوا في ىذه الببلد قبميـ بسنوات كثيرة، وكاف ىدؼ 

. (5)"الروماف مف ىذه التسمية ىو مسح االسـ العبري واالدعاء بأف ىذه الببلد ال تعود لنا

     ويحاوؿ واضعو منياج التاريخ أف يمفتوا نظر الطالب الييودي إلى شيء ىاـ وىو أف 

ليست أسماءىا الحقيقة ولكنيا جاءت عابرة " أرض إسرائيؿ" األسماء األخرى التي أطمقت عمى 

إال أف مسار الشعب الييودي المتميز عف مسارات . ونتيجة لمصراعات والمنافسة لمسيطرة عمييا

في ذاكرة " أرض إسرائيؿ" الشعوب األخرى بقوتو وتعقيداتو استطاع أف يحوؿ وأف يغرس اسـ 

ومف قوة المسار التاريخي لمشعب الييودي تحولت أرض كنعاف إلى أرض إسرائيؿ "ووعي األمة 

  (1 )"في وعي األمة

  ولـ ينس واضعو المنياج لمادة التاريخ أف يجيزوا اإلجابة التي قد يتطمبيا سؤاؿ ُممّح في ىذه 

 "األياـ وىو مف أيف جاء اسـ فمسطيف وكيؼ دخؿ عمى ىذه األرض ؟ فالجواب حاضر وجاىز 

. (2)"بعد تمرد باركوخبا أراد الرومانيوف أف يمحو اسـ الدولة المتمردة لذلؾ سّموا ببلدنا فمسطيف

" أرض إسرائيؿ " وىكذا نجد أف كتب التاريخ وخاصة ما يتعمؽ بيا في المنياج أبرزت اسـ 

                                                 
 .6حزان ، ل ، مصدر سبق ذكره ، ص-1

. 25يسرائيل ،ا ، مصدر سبق ذكره، ص-2

. 2مصدر سبق ذكره ، ص(بناري.وم.ي.ا.د )يرور-3

 .35ص. مصدر سبق ذكره.  فوده، إيلي( 4)
. ادلصدر السابق نفسو-5
2مصدر سبق ذكره، ص.  كيل، يهودا(1)  
.2مصدر سبق ذكره ، ص . (بناري. و م . ى. أ. د) برور، (2)  
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وغرستو في قمب وعقؿ الطالب الييودي في نفس الوقت الذي مسحت فيو األسماء األخرى أو 

. عمى األقؿ قممت مف أىميتيا في نظر الطالب

     وعندما تبدأ كتب المنياج لمادة التاريخ حديثيا عف أىمية أرض إسرائيؿ فإنيا تبدأ قبؿ كؿ 

شيء بالحديث عف أىميتيا بالنسبة لئلنساف الييودي ، ىذه األىمية التي سأتحدث عنيا عند 

، ومف المعروؼ أف أىمية ما يسمى "ارتباط اإلنساف الييودي بأرض إسرائيؿ"الحديث عف ارتباط 

 مجموعة ضخمة "ليس فقط خاصة بالييود ولكف أىميتيا تأتي مف أف ىناؾ " بأرض إسرائيؿ" 

مف البشر ترتبط بيا ارتباطًا تاريخيًا وحضاريًا، ىذه األرض ليست مجرد بقعة صغيرة في ىذا 

الكوف ولكنيا وحدة طبيعية ذات تأثيرات مختمفة عمى أجزاء شتى مف العالـ وتحمؿ أىمية بالنسبة 

 إال أف موضوعنا ليس البحث في أىميتيا الحضارية والدينية .(3)"لمييود والنصارى والمسمميف

والتاريخية بالنسبة لمنصارى والمسمميف ولكف موضوعنا ىو أىميتيا مف جوانب أخرى حسبما ورد 

في منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية ونبلحظ أف االىتماـ مف قبؿ واضعي منياج التاريخ 

بالحديث عف أىمية أرض إسرائيؿ ىو محاولة جاّدة لمفت نظر الطالب إلى أف ىذه األرض التي 

ينتمي إلييا ىامة جدًا في ىذا العالـ وبالتالي فيو محسود عمييا وكذلؾ ىناؾ إيحاء بأف اهلل لـ 

. يعدىـ بيا ولـ يختارىا ليـ إال ألىميتيا في ىذا العالـ

    وقد اىتـ واضعو مناىج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية بالحديث عف موقع أرض إسرائيؿ 

وأىميتو ، وأف موقعيا جعميا مركزًا لؤلحداث التاريخية اليامة وجعؿ ليا أىمية عسكرية ، 

 أريه "واقتصادية مميزة عف االماكف األخرى في العالـ، وقد ذكر أحد كتاب التاريخ ويدعى 

 تقع بيف المركزيف الرئيسييف ": بعد أف تحدث عف أرض كنعاف الموعودة فقاؿ أنيا" جبمودفسكي

                                                 

kark ruth .2مصدر سبق ذكره، ص- 3  
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وىنا نجد أف المؤلؼ لـ . (1)"في العالـ القديـ مصر مف الجنوب وبابؿ وأشور مف الشماؿ

يضع حدودًا ألرض إسرائيؿ إنما تحدث فقط عف موقعيا والخارطة المرفقة توضح تصور ىذا 

عف الوضع الجغرافي " يسرائيل. أ" وقد تحّدث مؤلؼ آخر ويدعى . المؤلؼ لموقع ىذه األرض

ألرض إسرائيؿ وأنيا جزء مف اليبلؿ الخصيب الذي يمتد مف الخميج الفارسي وعبر نير الفرات 

ودجمة وحتى جباؿ إيراف وجباؿ طوروس في تركيا ويتجو إلى الجنوب الغربي محاذيًا شاطئ 

 في طرؼ اليبلؿ الخصيب الجنوبي بيف "البحر المتوسط حتى يصؿ مصر ثـ يقوؿ الكاتب 

. (2)"البحر والصحراء تقع أرض إسرائيؿ

وتأثير ىذا الموقع " أرض إسرائيل"     وقد أبرزت كتب التاريخ الخاصة بالمنياج أىمية موقع 

 أف أرض إسرائيؿ التي موقعيا كجسر يربط "ورد  " اليهود وأجيالنا"وانعكاسو عمييا، ففي كتاب 

مف اليبلؿ الخصيب ومصر كانت بوابة لمقارات اليابسة الثبلث التي كانت معروفة في التاريخ 

فريقيا وأوروبا، أحداث كثيرة في التاريخ اإلنساني منذ القدـ وحتى اآلف حدثت بالقرب  وىي آسيا وا 

مف أرض إسرائيؿ وعمييا مثؿ حروب شعوب ما بيف النيريف وشعوب نير النيؿ والحرب اليونانية 

وحروب روما وشعوب آسيا، واالحتبلؿ العربي والحروب الصميبية والتوغؿ المغولي وحرب 

. (1)"نابميوف

 "عف أىمية موقع أرض إسرائيؿ فيقوؿ  " أرض موطننا"      كما تحدث كاتب آخر في كتاب 

انظروا عمى خارطة العالـ فإف أرضنا تمثؿ مساحة صغيرة، لكف أىميتيا ليست مف كبر مساحتيا، 

 نظرًا "و . ()"إلى الخارطة فسوف ترون أن أرضنا تقع عمى أم الطرق العالمية ، إنها تربط آسيا بإفريقيا

                                                 
.81مصدر سبق ذكره ص . (أريو، يتسحاق موشيو عمانوئيل ) زبلودوفسكي (1)  
.24مصدر سبق ذكره ص.  يسرائيل ، أ(2)  
.25ص. مصدر سبق ذكره.  يسرائيل، أ-1)  
.4مصدر سبق ذكره ص (بناري. و م . ى.أ).  برور(2)  
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لوقوع أرض كنعان في مركز الهالل الخصيب بين  مصر وبابل فإن ذلك جعمها مكان لقاء الحضارات الكبيرة 

. (2)"في العالم ، نتيجة لمرحالت واوحتالل من قبل شعوب بابل ومصر

من الجانب اوقتصادي والجانب " أرض إسرائيل "     من هنا نرى أن كتب المنهاج ركزت عمى أهمية موقع 

 إن أهمية أرض كنعان هي عسكرية باألساس وذلك ألنها تقع بين الصحراء والبحر وقد استخدمت "العسكري 

ويجب هنا أن نفرق عند الحديث عن أهمية أرض . (3)"قديمًا معبرًا لمقبائل ومعسكرات لجيوش المحتمين

إسرائيل وأهمية موقع أرض إسرائيل، فأهمية أرض إسرائيل بالنسبة لمطالب اليهودي ترّسخت في قمبه وعقمه 

فهو " أرض إسرائيل" أما أهمية موقع . من خالل النصوص الدينية والتي أدت اورتباط الروحي والعقائدي بها

 جعميا " عمييا أثرالسبب الرئيس لتنافس قوى داخمية وخارجية لمسيطرة عميها والتحكم بها، وهذا بالتالي   

عرضة لمتغيير في كؿ مجاالت الحياة وخاصة التربوية واالقتصادية وأثرت عمى تركيبة سكانيا 

. ()"ومصيرىا السياسي والعسكري

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .85مصدر سبق ذكره ص. (أريو، يتسحاق موشيو عمانوئيل) زبلودفسكي، (3)

.83نفس ادلصدر السابق ص- 4  

 
.10مصدر سبق ذكره ص. (اطنجر. ششون و ش . ىـ . سفاري و ح . شطرين، وش . و م . و ح، تدمر. أ) ملماط، (1)  
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حدود أرض إسرائيل 

مفيـو مطاط يضيؽ ويتسع حسب النص الديني  " أرض إسرائيل"      إف مفيـو حدود 

 فكرة جغرافية "تعتبر " إسرائيل أرض" وحسب تفسيرات المفسريف لمنص الديني إال أف . الييودي

تاريخية متجذرة في الوعي التاريخي أكثر مف كونيا قطعة أرض ليا حدود جغرافية محددة وحدود 

وىذه الفكرة ليست متجذرة في وعي الييودي بؿ ىي أيضًا متجذرة في الوعي . (1)"سياسية ثابتة

المسيحي واإلسبلمي، إال أنيا تحمؿ بالنسبة لئلسبلمي أسماء أخرى كاألرض المباركة أو األرض 

ننا نجد أف النص الديني عند الجميع لـ يضع حدودًا واضحة ليذه األرض ، فكما أف  المقدسة، وا 

الييود اختمفوا في تفسير حدود األرض الواردة في الوعد اإلليي ، كذلؾ فإف المسمميف اختمفوا في 

حدود أرض " تحديد حدود األرض المباركة، واحب ىنا أف أذكر ما كتبو موشيو برافر في كتابو 

 أما ": عند حدثو عف المؤرخيف اإلسبلمييف وما كتبوه عف حدود األرض المباركة فيقوؿ" إسرائيؿ

األبحاث التي أجراىا المسمموف فبل تستند إلى الكتب الدينية الييودية، بؿ إلى مصادر تاريخية 
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كما أف تمؾ األبحاث ال تتطمع إلى فيـ ما ورد في الكتب الدينية الييودية حوؿ . وجغرافية أخرى

دراؾ مغزاىا لـ تحظ حتى اآلف " أرض إسرائيؿ " أضؼ إلى ذلؾ أف قضية حدود . ىذه القضية وا 

. بأية أبحاث إسبلمية، وسيكتفي في ىذا المجاؿ بإيراد بعض اآلراء لمشاىير المؤرخيف العرب

ـ إلى أف حدود األرض المقدسة تبدأ في الجنوب مف العريش وصحراء 1225 – (ياقوت )يشير 

. تحده الصحراء السورية السائرة حتى العراؽ: وفي الشرؽ . والجباؿ الواقعة شرقي العقبة. سيناء

 . البحر األبيض المتوسط: وفي الغرب. نير الفرات في شماؿ سوريا: وفي الشماؿ

    

 

أف حدود األرض المقدسة تمتد مف نير الفرات في شماؿ سوريا : ـ فيقوؿ 1275 (الكزفيني) أما

أما . وحتى العريش في شماؿ سيناء، ويعتبر أف سوريا ىي بمثابة جزء مف األراضي المقدسة

 القرف السابع عشر، فيحدد األرض المقدسة في الجنوب بالعريش وصحراء – (الديمرداشي)

يبلت والحجاز، وشرؼ األردف، بالقرب مف الحدود الحالية بيف المممكة األردنية  سيناء، وا 

. وفي الشماؿ نير الفرات في شماؿ سوريا. صحراء سوريا حتى العراؽ: وفي الشرؽ . والسعودية

    إف حدود األرض المقدسة المذكورة في المصادر العربية المشار إلييا أعبله تشابو، بؿ أحيانًا 

. تتطابؽ وحدود اآلباء المشار إلييا في التوراة

    ومف الجدير بالذكر أف المصادر العربية تفصؿ بيف حدود األراضي المقدسة وحدود فمسطيف، 

وتعتبر أف فمسطيف ىي القطاع الجنوبي مف األراضي المقدسة الواقع بيف صحراء سيناء في 

(. 1)"الجنوب وبيف سيؿ ابف عامر في الشماؿ

                                                 
1

 -kark ruth2، ِصذر ضثك رورٖ ، ص .
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 " إسرائيل أرض"       وعند البحث في مجمؿ النصوص التوراتية التي تتحدث عف حدود 

 أف التعريؼ الجغرافي الدقيؽ لمصطمح أرض إسرائيؿ ىو موضوع جداؿ "وجغرافيتيا فإننا نجد 

شديد في التممود واألدب التممودي وقد استمر ىذا الجدؿ في األزمنة الحديثة بيف مختمؼ 

 ال توجد أية خريطة ":  كذلؾ فإننا نصؿ في النياية إلى أنو(2 )"اتجاىات الرأي الصييونية

تاريخية أو حتى دينية لمجاؿ أرض إسرائيؿ وحدودىا وال حتى تعريؼ ييودي ديني دقيؽ 

وذلؾ عائد إلى تعدد النصوص الدينية واختبلؼ تفسيراتيا كما أف الوضع السياسي . ()"لمحدود

فإنيـ  " إسرائيل أرض" لو دور ىاـ في ىذا المجاؿ، وعندما يتحدث المؤرخوف الييود عف حدود 

يجدوف أنفسيـ أماـ عدة أشكاؿ مف الحدود ال يستطيعوف إغفاليا فإضافة إلى حدود الوعد اإلليي 

ىناؾ حدود االستيطاف الييودي وحدود الممالؾ الييودية، ويجب أف ال نغفؿ األوضاع والظروؼ 

السياسية القائمة والصراع السياسي والعسكري عمى ىذه األرض، والذي ألقي بظبللو عمييا والذي 

مف ىنا . جعؿ موضوع تحديد أرض إسرائيؿ وتحديد حدود دولة إسرائيؿ غير مستقر وال محسوـ

إذا طمب اليـو إلى إنساف أف يحدد عمى خارطة جغرافية حدود لمنطقة التي ينطبؽ عمييا "فإنو 

وينطبؽ عمييا في " أرض إسرائيؿ"  ربما ألكثر مف الفيف وخمسمائة سنة اسـ –في غرؼ الييود 

. (1)" ساـ فمسطيف فسيجد نفسو وسط دوامة رىيبة–عرؼ األغيار حوالي ألؼ وثمانمائة سنة 

    إف مف المعروؼ أّف الحدود في معظـ دوؿ العالـ تحددىا اتفاقيات ووثائؽ دولية بيف الدوؿ 

: المتجاورة سواء حددت ىذه الحدود بعد حروب أو عبر اتفاقيات ، إال أف الحالة ىنا مختمفة ألف 

تتميز بصبغة ومزايا خاصة تميزىا عف باقي الدوؿ في العالـ، فإضافة  " إسرائيل أرض" حدود "

                                                 
.64برافر ، موشيو ، مصدر سبق ذكره ، ص - 1   

 l .64  مصاحلة ، نورالدين ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 2 

.201دراسات انتقادية حول الصهيونية وإسرائيل ص. ذاكرة دولة وىوية.  شلحت، أنطوان(3 )  
.49 برافر، موشيو ، مصدر سبق ذكره ص(1)  
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 التي جرى عمييا العديد مف التعديبلت عمى مر العصور الطويمة الغنية –إلى حدودىا التاريخية 

 فإف ليا أيضًا حدودًا دينية تشير إلى المناطؽ التي تحؿ عمييا قدسيتيا بوضوح –باألحداث 

وىذا يعني أف الحدود الدينية ليست بالضرورة ىي التي وصميا االستيطاف الييودي و . (2)"تاـ

 الحدود التي تطوؽ األرض المقدسة والتي "خضعت لمسمطة السياسية الييودية ،بؿ إنيا تعني 

الواجبات )ينبغي اف يتـ سف مجموعة مف القوانيف والمسمكيات الخاصة بيا وحدىا والمسماة 

 أرض" مف ىنا نجد أف أي دارس أو باحث في حدود . (3 )"(الدينية المتعمقة باألرض المقدسة

إلى " ألرض إسرائيؿ"  أف بداية إقرار الحدود التاريخية والدينية "عميو أف يفيـ  " إسرائيل

النصوص الواردة في التوراة ، بدءًا بتحديد المنطقة التي وعد اهلل بيا إسرائيؿ ومرورًا بالمناطؽ 

التي استوطنيا اإلسرائيميوف في العصور القديمة وانتياًء بالتغيرات التي وقعت عمى حدود ىذه 

. (1)"المنطقة التي كاف اإلسرائيميوف يعيشوف عمييا أو كانت خاضعة لسيطرتيـ وسمطانيـ

عمى الساسة اإلسرائيمييف وعمى مؤسس " أرض إسرائيؿ "–     وقد انعكست ضبابية فكرة حدود 

حدود إسرائيؿ في الشماؿ " الصهيونية الدولة"في كتابو " هرتسل" فقد رسـ "الحركة الصييونية 

" نتنياهو بنيامين"أما . (2)"مرتفعات تركيا وفي الجنوب قناة السويس وفي الشرؽ نير الفرات

والذي شغؿ منصب رئيس وزراء إسرائيؿ في فترة ما واحتؿ عدة مناصب وزارية فقد كتب في 

 لقد تـ في فرساي التعيد لمييود بإقامة دولة في فمسطيف، وشمؿ "" الشمس تحت مكان"كتابو 

الوطف القومي آنذاؾ ضفتي نير األردف، ىذه المنطقة التي تسمى أرض إسرائيؿ االنتدابية التي 

سرائيؿ اليوـ1920كمفت بريطانيا عاـ  . (3)"ـ أف تقيـ فييا وطنًا لمييود شممت دولتي األردف وا 

                                                 
.49 نفس ادلصدر السابق، ص(2)  
.49 نفس ادلصدر السابق، ص(3)  
 .49 نفس ادلصدر السابق، ص(1)
 .148ص. مصدر سبق ذكره.  جارودي، روجيو، ملف إسرائيل (2)
 .43،ص1995دار اجلليل ، : ترمجة حممد عودة الدويري ، عمان .  نتنياىو ، بنيامني، مكان حتت الشمس(3)
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فقد استند إلى نصوص توراتية عند الحديث عف حدود أرض إسرائيؿ فيي " غوريون بن"أما 

ويسمى ىذا الجزء شماؿ ) جنوب الوزاف حتى الميطاني ، "حسب رأيو تضـ خمس مناطؽ وىي 

وفمسطيف ( وىو ما يطمؽ عميو اليوـ شرؽ األردف)وجنوب سوريا، ونير األردف  (إسرائيؿ الغربي 

وسوريا وتمر الحدود الشرقية بخط عرض مدينة حمص بسوريا التي قاؿ عنيا أنيا ىي مدينة 

 عمى أنيا الحد الشمالي –( 8، 2، 1، 24-1)الوارد ذكرىا في سفر األعداد - حماة 

والذي شغؿ منصب رئيس وزراء إسرائيؿ فترة ما فقد قاؿ في " بيجن مناحيم" أما . (1)"لكنعاف

وقاؿ بعد . " إف أرض إسرائيؿ الكبرى ستعود إلى شعب إسرائيؿ كميا ولؤلبد" " : التمرد"كتابو 

أف .. لقد قامت دولة إسرائيؿ ولكف يجب أف نتذكر أف أقميمنا لـ يتحرر بعد " قياـ دولة إسرائيؿ 

إف األرض التي وعدنا اهلل بيا أرض . األسمحة العبرية ىي التي ستقرر حدود الدولة العبرية

ونبلحظ " موحدة ، وأف أي محاولة لتمزيؽ أوصاليا ليست جريمة تحسب بؿ إنيا كفر وضبلؿ

. (2)"لـ يحدد ىذه األرض الكبرى ؟؟ " بيجن" ىنا أف 

     لقد انعكس ىذا الخميط مف المفاىيـ حوؿ حدود أرض إسرائيؿ عمى واضعي المناىج 

وكاف عمى ىؤالء أف يشرحوا لمطالب الييودي . التعميمية لمادة التاريخ والجغرافية في إسرائيؿ

ونظرًا ألف عممية تحديد أرض . حدود أرض إسرائيؿ مفرقيف بينيا وبيف حدود دولة إسرائيؿ 

إسرائيؿ ليا ارتباط بالصراع القائـ اآلف في ىذه المنطقة وليا أبعاد سياسية فإف ىذا الموضوع 

سيبقى عمى تعقيده وقد انعكس ىذا التعقيد والتشابؾ عمى منياج التعميـ ، لذلؾ فإف الطالب 

الييودي يجد نفسو بيف أفكار مثالية عقائدية تشربيا مف خبلؿ الكتب المقدسة وبيف أوضاع دولة 

إسرائيؿ الحالية التي تكاد تضع حدودًا سياسية لدولة إسرائيؿ والتي غالبًا ال تنسجـ مع ما رسخو 

                                                 
 .20ص. مصدر سبق ذكره.  جارودي، روجيو، ملف إسرائيل (4)
 .460ص.  بيجن ، مناحيم، مصدر سبق ذكره(1)
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 عمى المرء أف يميز بيف الحدود "ومف ىنا فإف  " إسرائيل أرض" ىذا الطالب في مخيمتو عف 

المثالية العقائدية التي تـ تكوينيا مف خبلؿ إيحاءات الكتاب المقدس وبيف حدود اسرائيؿ 

وىنا تكمف مشكمة واضعي منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية عند الحديث . (3 )"المستقمة

فإية حدود سيتـ الحديث عنيا ؟ ىؿ سيتـ الحديث عف الحدود " أرض إسرائيؿ" عف حدود 

 أرض" العقائدية التي نصت عمييا العيود اإلليية آلباء إسرائيؿ ؟ أـ سيتـ الحديث عف حدود 

التاريخية التي عاش عمييا الييود عبر العصور ؟ أـ عف الحدود السياسية لدولة  " إسرائيل

إسرائيؿ التي لـ يتـ إقرارىا حتى مف الحكومات اإلسرائيمية ولـ يتـ االعتراؼ بيا مف قبؿ جيرانيا 

أو حتى المجتمع الدولي؟ فدولة إسرائيؿ إلى اآلف تكاد تكوف ىي الدولة الوحيدة في العالـ التي لـ 

وىنا تجد أف الييودي والفمسطيني في الوقت الحالي يشتركاف في قضية . يتـ رسـ حدودىا نيائياً 

ف حدودىا خاضعة لمخيمة كؿ  عدـ تحديد حدود كؿ مف إسرائيؿ وفمسطيف عمى أرض الواقع وا 

. فريؽ انطبلقا مف معتقداتو

أرض "     ومف خبلؿ دراسة كتب منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية نجد أف موضوع حدود 

يتـ الحديث عنو بعدة صور وأشكاؿ، إال أف الشكؿ األكثر حضورًا في كتب المنياج ىو " إسرائيل

الشكؿ التوراتي لمحدود وفي الممحقيف المرفقيف تظير خارطة أرض إسرائيؿ إال أنيا ال تظير 

 وقد حشدت كتب المنياج نصوصًا كثيرًا مف حدود ىذه األرض إال مف جية الغرب حيث البحر

لذلؾ فإف مف الصعب أف تجد حدودًا محددة . الكتب المقدسة لمحديث عف ىذا الموضوع 

وواضحة مف خبلؿ النص التوراتي فمف خبلؿ الوعد اإلليي إلبراىيـ والذي فيو حسب كتاب 

 يروي التناخ أنو بالقرب مف بيت إيؿ تجمى الرب إلبراىيـ وقاؿ لو حمؽ "تاريخ إسرائيؿ والشعوب 

ببصرؾ وانظر شماًؿ وجنوبًا وشرقًا وغربًا، حيث أف كؿ ىذه األرض التي تراىا أعطييا لؾ 
                                                 

 .3 مصدر سبق ذكره، ص( )


(. 3 ٚ 2)أظر اٌٍّحك رلُ  
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ووعده " حاراف"عمى أف اإللو ظير إلبراىيـ قبؿ ذلؾ حتى وىو في . (1 )"ولذريتؾ إلى األبد

بأرض كنعاف والتي حددىا اإللو في موقع آخر في إحدى تجمياتو إلبراىيـ، فبحسب ما ورد في 

 ففي الوعد الذي قطع بيف إبراىيـ والرّب قيؿ لذريتؾ أعطيت ": كتاب أرض موطننا يقوؿ الكاتب 

وفي نفس الكتاب يورد . (1 )"(نير الفرات)ىذه األرض مف نير مصر حتى النير الكبير 

 إف ىذه الحدود الواسعة ىي حدود اآلباء التي وعدوا بيا والتي يرمز إلييا ما "الكاتب ما نصو 

عمى أف الحدود . (2 )"ورد في أحد الكتب المقدسة أف اهلل سيوسع ىذه الحدود التي وعدىا

التوراتية ألرض إسرائيؿ غير واضحة بؿ إف النصوص التوراتية تزيد في ضبابيتيا ولـ يستطع 

. كتاب التاريخ أف يحددىا بالضبط سوى مف الجية الغربية حيث البحر األبيض المتوسط

      إف المشكمة لدى كتاب منياج التاريخ ىي أنيـ ال يمكنيـ أف يجزموا بحدود أرض إسرائيؿ 

 كؿ "عمى لساف الرب " يشوع " إذا واجييـ النص التوراتي كما ىو الحاؿ فيما ورد في سفر 

وكذلؾ عندما يواجيوف بالنص الذي يتحدث . (3 )"موضع تدوسو بطوف أقدامكـ لكـ أعطيتو

 الفينيقيوف والقزبيوف والقدمونيوف والحيثوف والفرزيوف "عف األرض الموعودة والتي يسكنيا 

 فينا نرى أف ىذه الحدود اتسعت لتشمؿ .(4 )"واألموريوف والكنعانيوف والجرجاشيوف واليبوسيوف

ومعروؼ تاريخيًا أف الحدود بيف األقواـ قديمًا وحتى الدوؿ لـ تكف . كؿ أرض ىؤالء األقواـ 

أرض "  يعطي المجاؿ لتوسيع أو تضييؽ حدود اواضحة محددة بشكؿ نيائي ودقيؽ ، وىذا مـ

غير أننا نجد أف ىناؾ كتابًا آخريف . تبعًا لحدود تمؾ القبائؿ أو الدوؿ في ذلؾ  الوقت" إسرائيؿ 

يحاوؿ أف يفصؿ ىذه الحدود بشكؿ أكثر دقة " إسرائيؿ وترحالو" في كتابو " ييودا كيؿ " منيـ 

 إف الرّب َمّمَؾ األرض لبني إسرائيؿ ليستوطنوا بيا وفصؿ ليـ ىذه األرض في وصاياه "فيقوؿ 
                                                 

 .8 وزارة التربٌة والتعلٌم، تارٌخ إسرائٌل والشعوب، مصدر سبق ذكره ص( )
 .2مصدر سبق ذكره ص (و م ، ٌناري. ى.أ)برور ، .  د(2)
 .2 نفس المصدر السابق، ص( 2)
 .3 نفس المصدر السابق ص( 3)
 .16 كٌل، ٌهودا، مصدر سبق ذكره ص( 4)
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إنيا تحد مصر وتشمؿ جبؿ النور في سيناء والنقب وتحاذي شاطئ البحر مرورًا باألرض : قائبًل 

. (1)"الكنعانية ولبناف حتى نير الفرات وال يتركوا منيا مكاناً 

وعندما ينتقؿ المنياج لمحديث عف حدود أرض إسرائيؿ التاريخية فإنو يتحدث عف المناطؽ التي 

عاش عمييا الييود في إطار أرض إسرائيؿ بمعنى أّف األرض التي وجد وعاش عمييا شعب 

إسرائيؿ لـ تكف أرض إسرائيؿ كميا، لذلؾ سميت أرض إسرائيؿ التاريخية ، والتي ىي بدورىا جزء 

أي األرض التي عاش " أرض اآلباء " وكثيرًا ما ترد عبارة " . أرض إسرائيؿ التوراتية " مف 

عمييا اآلباء سواء اآلباء الذيف ىاجروا مف العراؽ إلى مصر ، أو اآلباء الذيف ىاجروا مف مصر 

أرض " أو اآلباء الذيف ىاجروا مف بابؿ بعد عممية السبي وعادوا إلى " أرض إسرائيؿ " إلى 

حدود " تاريخ شعب إسرائيؿ " في كتابو " مممط. أ" ، وقد حدد أحد المؤرخيف وىو " إسرائيؿ 

 إف األرض التي امتد عمييا تاريخ إسرائيؿ في الفترة األولى ىي "أرض إسرائيؿ التاريخية بقولو 

قطاع ضيؽ مف األرض بعرض مائة وثبلثيف كيمو مترًا بيف شاطئ البحر المتوسط غربًا 

ومف خبلؿ تتبع كتب التاريخ ومنياج التاريخ فإف ىناؾ فرقًا بيف . (2 )"والصحراء العربية شرقاً 

فأرض إسرائيؿ الدينية ىي التي ورد ذكرىا "" أرض إسرائيؿ التاريخية "و " أرض إسرائيؿ الدينية"

في الوعود اإلليية آلباء شعب إسرائيؿ والتي لـ تحدد ىذه الحدود بدقة إف لـ تتركيا مفتوحة  كما 

في بعض النصوص التي ذكرناىا أما أرض إسرائيؿ التاريخية فيي األرض التي عاش عمييا 

الييود وتواجدوا عمييا في نطاؽ أرض إسرائيؿ وىذا بالتالي يخرج األرض التي عاش عمييا 

 إف مسألة الحدود التاريخية "الييود في روسيا وأوروبا وغيرىا مف نطاؽ أرض إسرائيؿ التاريخية

إذ أف الباحث " ألرض إسرائيؿ غير واضحة تمامًا بؿ إنو تظير ىناؾ تناقضًا في الروايات 

تتممكو الدىشة مف حجـ التناقض الذي تقع بو الرواية الييودية لمسألة الحدود التاريخية ألرض 
                                                 

 .10مصدر سبق ذكره ص (تدمر. و ح. أ) ملماط، (-1)
 .23، ص2000الحدود أوالً، اكادٌمٌة المستقبل للتفكٌر  االبداعً،.  غنٌم، أحمد( 2)
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ولمتممود رواية ولممكراة الكتاب . إسرائيؿ ، خاصة روايات الكتب الدينية المقدسة وكبار االبانييف

. (1)"الديني المقدس رواية ثـ لكتاب المشنيو رواية مختمفة، ولمراب األكبر تصور ورواية

     وىذا عائد باألساس إلى عدـ قدرة المؤرخيف الييود في تحديد حدود أرض كنعاف والتي ىي 

ليس مفيومًا جغرافيًا محددًا ألنو كاف يضطر لتغييره " أرض الوعد اإلليي وذلؾ ألف أرض كنعاف

مف فترة إلى أخرى، ويمكف القوؿ بشكؿ عاـ أنيا قطعة األرض الواقعة بيف شواطئ البحر 

. (2)"المتوسط وأطراؽ الصحراء مف غزة في الجنوب وحتى حماة في الشماؿ

" مف موطننا "ففي كتاب " ألرض إسرائيؿ"      وقد تحدث المنياج عف ما يسمى بحدود طبيعية 

 تغيرت الحدود عدة مرات إال أف ىناؾ حدودًا طبيعية قريبة ألماكف استيطاف "ورد ما نصو 

الشعب الييودي وسمطتو وىي الحدود ىي مف الغرب البحر المتوسط ومف الشرؽ الصحراء 

العربية وسوريا ومف الشماؿ نير القاسـ وجبؿ الشيخ وخط الماء الممتد بيف نير دمشؽ ومجرى 

نير األردف ومف الجنوب نيصر مصر حتى قاوش وبرناع وطريؽ الصحراء حتى خميج 

ولـ يغفؿ واضعو منياج التاريخ إلى لفت نظر الطالب إلى أف الحدود الحالية . (3)"إيبلت

فإف ىذه " ألرض إسرائيؿ " والتي تقوـ عمييا دولة إسرائيؿ اآلف ليست ىي الحدود الحقيقية 

وقد كاف . الحدود الحالية فرضت فرضًا عمى اإلسرائيمييف وذلؾ عائد لموضع السياسي السائد 

 عندما احتمت األرض مف قبؿ االنجميز "لبلنجميز الدور البارز فيما حصؿ عمى ىذه الحدود 

مف الغرب البحر ومف الشرؽ األردف ومف الشماؿ : حدود الوطف القومي عمى الشكؿ التالي 

المطمة وخرائب داف ثـ ييبط إلى الشرؽ مف بحيرة طبريا ومف الجنوب الخط بيف رفح والعقبة 

وقد كتب إيمي . (1)"وبذلؾ أقيـ الوطف القومي عمى أقؿ مف نصفيا الطبيعي والتاريخي لببلدنا

                                                 
 . نفس المصدر السابق(1)
 .122ص.  بنحاسً، مردخاي، البداٌة ، الجزء األول( 2)
 .2مصدر سبق ذكره ص (بناري. ى، و م . أ)ٌرور، .  د( 3)
 .4ص.  نفس المصدر السابق( 1)
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 وضعت مسألة إخراج األردف مف االنتداب البريطاني عمى ": فوده معمقًا عمى كتب التعميـ بأنيا

أرض إسرائيؿ وتشكيؿ إمارة فييا بقيادة األمير عبد اهلل بعد عاـ مف سرياف االنتداب خطوة غير 

خراج مف أجؿ إفياـ  طبيعية وردًا عمى ذلؾ استخدمت كتب التعميـ مصطمحات مثؿ تمزيؽ وا 

الطالب أف تقسيـ أرض االنتداب إلى كيانيف كاف عمبًل غير طبيعي وعبر عف ىذا الوضع 

. (2)"ـ اقتطعت األردف مف الجسـ الكامؿ ألرض إسرائي1918في عاـ "بالوصؼ التالي 

يمكف القوؿ أف الفكر الصييوني يكاد " لحدود أرض إسرائيؿ "      ومف خبلؿ ىذه الدراسة 

 يؤمف بأف أرض إسرائيؿ تمتد إلى الشرؽ مف نير األردف، "يجمع بكافة ألوانو وأطيافو عمى أنو 

أرض إسرائيؿ : " في التعبير الصييوني يفصؿ نير األردف أرض إسرائيؿ إلى قسميف رئيسييف

أرض إسرائيؿ الشرقية التي " ـ و 1967وتضـ إسرائيؿ األصمية واألراضي المحتمة سنة " الغربية 

" وقد ذىب أحد زعماء الحركة الصييونية وىو . (3)"يقع أغمبيتيا في دولة األردف الحديثة

إلى أبعد مف ذلؾ فعندما كاف يرأس بعثة الحركة الصييونية في أحد مؤتمرات " حاييـ وايزمف

 انتداب بريطاني عمى فمسطيف موسعة تصؿ إلى نير ": السبلـ التي عقدت في باريس دعا إلى 

الميطاني شمااًل فيما ىو لبناف اآلف وشرقًا إلى خط سكة حديد  الحجاز الذي يقع عمى مساحة 

. (4)"بعيدة شرقي نير األردف

     أما الحديث عف مساحة أرض إسرائيؿ فإف كتب المنياج لـ تتحدث عف ذلؾ ألف ذلؾ يعني 

تحديد الحدود وضبطيا وىذا ما حرص واضعو المنياج عمى عدـ إبرازه في كتبيـ ، غير أنني 

يتحدث عف مساحة أرض إسرائيؿ " أرض موطننا " وجدت أف ىناؾ كتابًا لمؤلفيف اثنيف ويسمى 

الطبيعية والتاريخية، فعند الحديث عف دور االنجميز في تقسيـ أرض إسرائيؿ التاريخية والطبيعية 

                                                 
. 36ص. مصدر سبق ذكره. فوده، إيلي( 2
. 6ص. إسرائيل الكربى. مصاحلة، نور الدين( 3)
. 7ص. نفس ادلصدر السابق(  4)
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 إف مساحة أرض " يقوؿ المؤلفاف –إلى قسميف ، الوطف القومي قمص إلى أقؿ مف النصؼ 

 . )1( " فقط2 كـ27.000 يقع منيا في مجاؿ الوطف القومي 2 كـ56.000إسرائيؿ الطبيعية ىي 

ىكذا نجد أف الحديث يدور عف أرض إسرائيؿ الطبيعية والتاريخية أو مجاؿ الوطف القومي حسب 

 .وعد بمفور ، أما أرض إسرائيؿ التوراتية فيي موضوع آخر ال يمكف حصرىا بحدود معينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربط إسرائيل األرض بالشعب 

                                                 
1

. 4ِصذر ضثك رورٖ ، ص  (تٕارٞ .َٚ.ٞ.ا)ترٚر .د- 



 91 

     إف مف المعمـو أف مفيـو الوطف بالنسبة ألي إنساف ىو األرض التي ولد عمييا وعاش 

وتربى عمييا عبر سمسمة عائمية تمتد طويبًل أو قصيرًا في التاريخ ، ثـ تنشأ عبلقة لئلنساف مع 

ىذه األرض حيث درج عمى ترابيا ومارس حياتو عمييا جامعًا في عقمو وقمبو ذكريات انغرست 

في داخمو، ىذه األرض التي تعامؿ مع تضاريسيا ومناخيا وشرب مف مائيا وتنفس مف ىوائيا 

وأكؿ مف خيراتيا، ىذا التعامؿ مع ىذه األرض يولد عند اإلنساف ارتباطًا خاصًا وقويًا إذا ما 

وىذا كمو يخمؽ عند اإلنساف . أضفنا إلى ذلؾ العبلقة التاريخية بيف أجداد اإلنساف وىذه األرض

حبًا لوطنو وتنشأ عبلقة عاطفية تشده وتدفعو إلى بذؿ الغالي والنفيس لحمايتو والدفاع عنو 

وخاصة إذا أصبح موضوع الوطف لو عبلقة بمفيـو العزة والكرامة والسيادة ، مف ىنا نرى أف 

االنتماء لموطف ال يكوف قويًا وعاطفيًا إذا لـ تكف ىناؾ عبلقة بيف الوطف واإلنساف ، بؿ إنو ثبت 

وانتقمت إلى . عبر التاريخ أف كثيرًا مف الشعوب تركت مواطنيا لعوامؿ عدة سواء إرادية أـ قيرية

مواطف أخرى أصبحت مع مرور الزمف ىي وطنيا ويقؿ االرتباط بالوطف القديـ تدريجيًا حتى 

إف قانوف الجماعات التي تترؾ "ينعدـ، ويصبح يشار لئلنساف بأنو مواطف كذا مف أصؿ كذا 

 إذا كاف –أماكنيا إما مف خبلؿ البحث عف الرزؽ أو مف خبلؿ الرغبة في التوسع واالحتبلؿ 

 واستوطنت أرض جديدة ، فإف األرض الجديدة تنقمب مع مرور عدة –الترؾ إراديًا أـ قيريًا 

. (1 )"أجياؿ إلى وطف ليذه المجموعة السكانية

     مف ىنا إذا أردنا أف نبحث في تاريخ معظـ الشعوب في العالـ فإننا سنجد أنيا تعيش عمى 

أرض انتقمت إلييا قبؿ فترة مف الزمف مف منطقة أخرى ومع مرور الوقت انتسبت ىذه الشعوب 

إلى ىذه األرض أو نسبت األرض إلى الشعوب ، فمثبًل الشعب األمريكي لـ يكف موجودًا في 

أمريكا منذ القدـ ولكف خميط مف الشعوب وصمت إلييا قبؿ أربعة أو خمسة قروف مف معظـ 

                                                 
. 12كيل، يهودا، مصدر سبق ذكره ص(  )
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أنحاء العالـ وخاصة العالـ األوروبي، ولكف مع مرور الوقت انقطع ارتباطيـ بوطنيـ األـ وأصبح 

وكذلؾ الشعوب السامية التي تشكؿ اآلف معظـ . ليـ وطنًا جديدًا سمي الواليات المتحدة األمريكية

سكاف المنطقة العربية جاءت عبر ىجرات متتالية مف الجزيرة العربية، إذًا إف العبلقة بيف 

. اإلنساف والوطف عبلقة تنشأ مف التعامؿ المباشر الطبيعي مع األرض

     غير أف ىذا القانوف الذي تحدثنا عنو في عبلقة اإلنساف باألرض يختمؼ كميًا في الحالة 

ليس كذلؾ شعب إسرائيؿ فمنذ أيامو "اإلسرائيمية، إنو مختمؼ كميًا عف قانوف التاريخ البشري 

األولى منذ ألفيف وسبعمائة سنة انتقؿ شعب إسرائيؿ مف أمة إلى أمة ومف مممكة إلى مممكة ومف 

بأنو ىذا "شعب إلى شعب، وعبر مسيرتو ىذه مّر بأشكاؿ مختمفة لكنيا لـ تنسو الشكؿ الداخمي 

 يقصد بذلؾ أرض إسرائيؿ، ويريد المؤلؼ ىنا أف يقوؿ (1)""ىو الوطف الذي أعطي لو ولؤلبد

أف ما ينطبؽ عمى تاريخ الشعوب األخرى ال ينسحب عمى شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ ، 

واألمر ىنا مختمؼ كميًا، فالعبلقة بيف شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ ولدت قبؿ أف تطأ أقداـ بني 

إسرائيؿ أرض إسرائيؿ وأف ىذه العبلقة جاءت بطريقة غيبية محضة ىذه العبلقة الغيبية ىي التي 

أجبرت إبراىيـ عمى أف يترؾ وطنو األصمي ومسقط رأسو وميد طفولتو ويذىب إلى أرض ال 

. يعرفيا وال يدري عنيا شيئاً 

كانت مف أىـ األسس التي اعتمدت "      إف العبلقة الغيبية بيف شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ 

عمييا الحركة الصييونية لتحقيؽ مشروعيا، ودفع الييود في مختمؼ أنحاء العالـ إلى اليجرة إلى 

افترضت الحركة الصييونية أف الربط البلـز بيف الشعب الييودي "وقد " فمسطيف بدافع عقائدي

وأرضو القديمة كاف شرطًا ضروريًا لتطوير القومية الييودية، وفي الحقيقة فإف اسـ الحركة 

الصييونية انطمؽ مف االسـ العبري القديـ لموطف صييوف مبينًا أساس االرتباط بيف الشعب 

                                                 
. 1ادلصدر السابق ص(  1)
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 وقد استخدمت الحركة الصييونية كؿ الوسائؿ المتاحة لدييا في تعبئة الشعب (1)"واألرض

وقد عممت األدبيات الييودية "الييودي ثقافيًا وعقائديًا مف أجؿ ربطو رباطًا وثيقًا بأرض إسرائيؿ 

عمى تأكيد الحؽ التاريخي في أرض فمسطيف وعمى ضرورة التشبث بيذه األرض والدفاع عنيا 

وعمى استخراج النصوص المقدسة مف التوراة التي تدعـ ىذا االرتباط وجذوره  (أرض الميعاد)

وفي  (خمؽ آدـ مف تراب أرض إسرائيؿ)الدينية والتاريخية ، وقد جاء في بعض ىذه النصوص 

نص آخر يتساءؿ الربانيوف عما تراه تكوف مساحة األراضي التي اضطجع عمييا يعقوب ، فيقوؿ 

الراب اسحؽ بأف الواحد القدوس تبارؾ اسمو لفمؼ أرض كنعاف كميا وصرىا ثـ وضعيا أماـ 

. (2)"يعقوب كي يريو سيولة االستيبلء عمييا بواسطة المنحدريف مف نسمو

    إف وفرة النصوص الدينية التوراتية ساعد الحركة الصييونية كثيرًا في تعبئة ييود العالـ 

الحؿ المنطقي "ودفعيـ إلى اليجرة إلى فمسطيف ، بؿ إف كثيرًا مف الكتاب واألدباء الييود رأوا أف 

والوحيد إلنقاذ الييود مف االضطياد ىو اليجرة إلى فمسطيف وىكذا جعؿ األدباء فكرة االرتباط 

بأرض فمسطيف ذات مغزى ميـ في حياتيـ حيث أصبحت تعني األمف واألماف واالستقرار واألمؿ 

وكذلؾ فإف الحركة الصييونية تعمدت اختيار اجتيادات وآراء . ()"في مستقبؿ أفضؿ لمييود

والذي ولد في إسبانيا سنة  (موشي بف نحماف)محددة لبعض الحاخامات الييود أمثاؿ الحاخاـ 

ـ وىاجر منيا إلى فمسطيف وقد أضفى ىذا الحاخاـ مف خبلؿ تفسيراتو ىالة مف القدسية 1194

ىي " أورشميـ" أف أرض إسرائيؿ ىي مركز العالـ وأف القدس "عمى أرض إسرائيؿ فقد كاف يرى 

وقد كاف ليذه . (1)"أف االستيطاف في أرض إسرائيؿ واجب ديني" و "مركز أرض إسرائيؿ 

                                                 
(1  )

ZERUBAVEL, YAEL. 5مصدر سبق ذكره ص .
. شئون إسرائيلية. العرتيسي، طالل ( 2)
. 8صربي ، سناء، مصدر سبق ذكره ص. د( 3)
. 57ادلصدر السابق ص -1)
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وقد أضفت تمؾ االجتيادات ىالة مف "التفسيرات أثرىا الكبير في عقوؿ ونفسيات الييود في العالـ 

. (2)"القدسية عمى أرض إسرائيؿ ترسخت عميقًا في العقمية الييودية

     استطاعت الحركة الصييونية منذ البداية أف تجعؿ مف جياز التعميـ أداة فعالة في تعبئة 

الشعب الييودي نحو االرتباط بأرض إسرائيؿ ، وقد كاف أحد أىـ األىداؼ لمخطط التعميمية 

بشكؿ عاـ ولمادة التاريخ بشكؿ خاص ىو ربط الطالب الييودي بتاريخو وشعبو وأرضو فعادت 

 إف قصة والدة إسرائيؿ بدأت في حقيقة األمر قبؿ حوالي "بو مف خبلؿ المنياج إلى آالؼ السنيف

أربعة آالؼ سنة، مع الييودي األوؿ ابراىاـ حيث ظير لو اإللو في حاراف وعقد معو عيدًا إذا 

وقد . (3)"حافظ إبراىيـ عمى األوامر اإلليية فسيكوف شعبو ىو المختار وسيرثوف أرض كنعاف

ركزت كتب التاريخ عمى رسـ عبلقة متميزة  خاصة بيف شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ، وأنيا 

إف الوعد اإلليي ُأعطي "عبلقة قائمة بالدرجة األولى عمى اإلرادة والتعاليـ اإلليية التي ترى 

وأف العيش عمى أرض إسرائيؿ . (4)"لمشعب لينفذ عمى أرض محددة واحدة ىي أرض إسرائيؿ

ىو الطريؽ إلى الطيارة الحقيقية وأف تعاليـ التوراة ال يمكف أف تنفذ كاممة إال عمى ىذه األرض 

فإف العبلقة بيف الشعب وأىدافو مف جية وبيف األرض المقدسة مف جية أخرى تبمورت في "لذلؾ 

سرباؿ ديني قومي، بحيث شكمت غطاء لكؿ التقاليد الدينية والقومية وقد جاءت ىذه العبلقة مف 

وفي كتاب الييودية والصييونية ألحد المؤلفيف الييود ويدعى . (1)"خبلؿ تعاليـ اإللو لآلباء األوائؿ

 إنيا األرض التي بيا ": يصؼ العبلقة بيف شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ بقولو" نيساف أرارط" 

يرتبطوف ويبقوف مرتبطيف بيا ارتباطًا عقائديًا وتاريخيًا وثقافيًا ىذا االرتباط الذي لـ ينقطع حتى 

. (2)"أثناء وجودىـ خارجيا وىذه الخاصية مبلزمة لبني إسرائيؿ دوف غيرىـ مف الشعوب األخرى

                                                 
. 57 جرييس ، صربي، الصهيونية، ص-2
. 9مشحوفتش، شريا، شعب يبين وطنو، ص- 3
. 12كيل، يهودا، مصدر سبق ذكره، ص(  4)
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أف العبلقة بيف شعب إسرائيؿ وأرضو لـ تنقطع أبدًأ " ذكر المؤلؼ  (أياـ الصميبييف )وفي كتاب 

. (3)"وكمما طاؿ البعد وزادت المصاعب يزداد الحنيف ويكبر الشوؽ ليا

     لقد انتيج الكثير مف واضعي منياج التعميـ في الحركة الصييونية منذ البداية وفي دولة 

إسرائيؿ فيما بعد أسموب الربط العاطفي الوجداني الجذاب بأرض إسرائيؿ ففي كتاب إسرائيؿ 

سرائيؿ يشبو العبلقة بيف األب وابنو، والزوج وزوجتو، كما أف "وترحالة ورد   أف الوعد بيف اإللو وا 

العيد بيف إسرائيؿ وأرضو ىو كذلؾ، فإف أرض صييوف مثؿ األـ التي تنتظر عودة أبنائيا 

" أرض موطننا" وفي كتاب . (4)"الغائبيف ، كما أنيا تشبو الزوجة المتميفة لعودة زوجيا إلييا

أف الشعب الييودي لـ يغفؿ عف أرض إسرائيؿ ولو لمحظة واحدة ، مف مسافات "يذكر الكاتب 

بعيدة كاف يتألـ لخرابيا وبصره بقي شاخصًا مف بيف الغرباء نحوىا أمبًل في أف يجد فييا ممجًأ 

وفي نفس الكتاب يذكر الكاتب أف شعوبًا كثيرة سكنت في أرض إسرائيؿ . (5 )"لنفسو الحزينة

 غير أف الشعب الييودي كاف ىو الشعب الوحيد الذي ربط مصيره ربطًا وثيقًا "بعد نزوحيـ عنيا 

لى األبد " زوطا " ولمتأكيد عمى ىذا المفيـو ذكر أحد المؤرخيف ويدعى . (1 )"بيذه األرض وا 

 اسحؽ وأىؿ بيتو سكنوا في أرض كنعاف سكنًا دائمًا وكاف ليـ قطعانًا مف الغنـ والبقر "أّف 

. (2 )"والجماؿ والحمير وحقروا آبارًا في أرض النقب كما أنو بدأ يعمؿ في فبلحة األرض

 أبو – أف إبراىيـ "وبصورة عاطفية مثيرة جاء " إسرائيؿ وترحالو"      وفي موقع آخر في كتاب 

 وصؿ إلى ىذه األرض عبر النير، وجاء شعب إسرائيؿ إلى ىذه األرض عبر الصحراء –األمة 

                                                 
 .9ص. مصدر سبق ذكره  (ا،واخرون )ملماط -1

 9أراراط، نيسان، مصدر سبق ذكره، ص- 2
. 68وزارة الرتبية والتعليم ، أيام الصليبيني، دروس يف التاريخ للمدارس الرمسية الدينية ص(  3)
. 13ص. مصدر سبق ذكره . كيل، يهودا( 4)
(5 )

. 4ص. ِصذر ضثك رورٖ (تٕارٞ. ٞ.ٚ َ .  ٞ. أ . د) ترٚر، 
(1  )

. 1 ٔفص اٌّصذر اٌطاتك ص
. مصدر سبق ذكره (شترينبريج. و أ. ح ي ) زوطا، ( 2)
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سرائيؿ حؽ تنفيذ الوعد   (ويكوف مباركاً )حيث أنو ىنا في ىذه األرض فقط أعطي إبراىيـ وا 

وحيث أنو مف صييوف تخرج التوراة ويتحدث الرب مف  (ويبارؾ بؾ الرب كؿ قبائؿ األرض)

وقد أسيب الكاتب في الحديث عف عبلقة الشعب الييودي بأرضو إلى درجة أنو . (3 )"القدس

ويؤكد الكاتب أف االستيطاف . (4)" أف أرضنا لـ تتقبؿ أعداءنا"مف بركاتيا عمى شعب إسرائيؿ 

الييودي لـ ينقطع يومًا مف األياـ مف أرض إسرائيؿ رغـ الصعوبات والتحديات واالضطياد، 

 بيدؼ الصبلة في المكاف "ورغـ كؿ المخاطر فقد كاف الييود يياجروف إلييا فرادًا وجماعات

الذي تقبؿ فيو السماء األرض، ولمصعود عمى الدرجات التي تربط السماء باألرض، ولمتقرب 

لروح القدس وخاصة في المكاف الذي لـ تغادره روح القدس أبدًا، لقد ىاجروا إلى أرض إسرائيؿ 

لتأدية الواجبات الدينية المتعمقة بيا، ىاجروا إلى أرض إسرائيؿ ليتعمموا فييا التوراة ولينضموا 

مف  )وفي كتاب أخر . (5 )"لحمايتيا ، ىاجروا إلييا ليميدوا وليعبدوا الطريؽ لميجرات القادمة

يؤكد المؤلؼ عمى ربط الشعب الييودي بالقدس ، وأف  (ىجرات روما حتى بداية العصر الحديث

بماذا عرؼ " القدس ىي عاصمة لكؿ الييود أينما كانوا ويطرح ذلؾ بطريقة تساؤؿ ويجيب عميو 

أف القدس ىي عاصمة الشعب الييودي كمو وليست عاصمة ييودا فقط ؟ بدوف شؾ عرؼ ذلؾ 

مف الغنى الذي يتمتع بو البيت المقدس في القدس حيث أف نصؼ نصؼ الشيكؿ الذي يتبرع بو 

الييودي كؿ سنة فقط أياـ الحشمونائيـ ثـ ومف كؿ مواقع الشتات، والذي كاف يرسؿ مع القوافؿ 

ويتضح كوف القدس عاصمة لمييود كافة مف التدفؽ اليائؿ لمحجاج الييود . المتجيية الى القدس

. (1)"مف المنافي إلى إسرائيؿ ثبلث مرات في السنة

                                                 
(3 )

. 13ص. ِصذر ضثك رورٖ .  و١ً، ٠ٙٛدا
(4  )

. 15 اٌّصذر اٌطاتك ص
5

.. 18اٌّصذر اٌطاتك ص- 
. 88 وزارة الرتبية والتعليم، ىجرات روما، مصدر سبق ذكره، ص( 1)
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     وتأكيدًا لعممية الربط الوجداني والعقائدي بيف شعب إسرائيؿ وأرض إسرائيؿ فقد اىتـ مؤلفو 

كتب التاريخ لممناىج التعميمية في التركيز عمى موضوع اإلرث والوراثة وأف شعب إسرائيؿ بشر 

 إلبراىيـ – حسب الوعد اإلليي في التوراة –بوراثة ىذه األرض منذ البداية عندما تجمى الرب 

وقاؿ لو أنو سيعطى ىذه األرض لذريتو مف بعده ولـ يكف قد أنجب أوالدًا حتى تمؾ المحظة، وقد 

 أف لفظ وراثة ورد في "حيث ذكر " إسرائيؿ وترحالو"في كتابو " ييودا كيؿ"ركز عمى ىذه النقطة 

التوراة مرتيف، المرة األولى عندما كانوا بمصر حيث قاؿ اهلل وجئت بكـ إلى األرض التي أقسمت 

أف أعطييا إلبراىيـ واسحؽ ويعقوب وأعطييا لكـ وراثة، أما المرة الثانية فقد ورد لفظ الوراثة عبر 

 "نير األردف في سيوؿ مؤاب عمى عتبة دخوؿ اإلسرائيمييف باتجاه القسـ الغربي مف أرضيـ

(2). 

     مف ىنا نرى أف عممية ربط اإلنساف الييودي بأرض إسرائيؿ تتـ عبر التركيز عمى الوعد 

نادى الرب إبراىيـ ووعده بأنو قد اختاره وذريتو ليكونوا شعبو "اإلليي الذي اعتمدتو التوراة حيث 

وأف يعطييـ أرض كنعاف، ىذا الوعد الذي أعيد تأكيده إلسحؽ ويعقوب، وىكذا حصؿ االرتباط 

كذلؾ يتـ التركيز . (1 )"بيف الشعب واألرض والموعودة وىذا االرتباط لـ ينقطع حتى يومنا ىذا

عمى موضوع اإلرث بحيث ال يمكف التنازؿ ألحد عف ىذه األرض ألنيا موروثة عبر األجياؿ 

وتستمر ىذه الوراثة إلى األجياؿ القادمة ، وىذا مفيـو عميؽ حيث يعطي ىذه األرض  لمييودي 

. الذي لـ يخمؽ بعد كما أعطيت لذرية إبراىيـ وىـ لـ يكونوا قد خمقوا بعد

     ومف األساليب التي اعتمدتيا كتب منياج التاريخ في ربط اإلنساف الييودي بأرض إسرائيؿ 

ىو غرس مفيوـ األرض المستردة في عقمو وقمبو، وىذا يعني أف األرض كانت أصبًل لمشعب 

الييودي فأخذىا اآلخروف عنوة وقوة ، وىا ىو الشعب الييودي يقـو باسترداد ىذه األرض 
                                                 

(2
. 15ص. و١ً، ٠ٙٛدا، ِصذر ضثك رورٖ - 

1 -
. 28ص. ، شؼة إضرائ١ً فٟ أرضٗ ٚاٌشراخ ٌطٕح اٌرؼ١ٍُ اٌخاِطح (٠رطحاق، جرشْٛ أرجٛف).  ضفث١ه
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عادتيا إلى أصحابيا األصمييف وىو الشعب الييودي   ويمكننا مف خبلؿ ىذه العقيدة  التي "وا 

تمقف لتبلميذ المدارس في إسرائيؿ أف ندرؾ جيدًا ىدفيا الرسمي الرامي إلى  تقميص عدد 

المواطنيف غير الييود إلى حده األدنى فيؤالء التبلميذ متأكدوف أف ىذه العقيدة ىي عقيدة قابمة 

لمتطبيؽ وبحسب ىذه األيديولوجية فإف األرض التي استردت ىي األرض التي انتقمت مف ممكية 

. (2 )"غير ييودية إلى ممكية ييودية

     لـ يغفؿ واضعو منياج التاريخ عف اإلجابة عف سؤاؿ ىاـ وىو إذا كانت ىذه األرض 

أعطيت لكـ مف خبلؿ الوعد اإلليي ووراثة مف بعد آبائكـ فمماذا تركتموىا ؟ فكانت اإلجابة جاىزة 

عمى ذلؾ منبييف إلى أف مغادرة بني إسرائيؿ ألرض إسرائيؿ لـ يكف بغضًا وكرىًا ليا وليس 

طمعًا وحبًا في أرض أخرى ولكنيا الظروؼ القاسية والصعبة التي عاشيا ، وقد أورد أحد الكتب 

المقررة في وزارة التربية والتعميـ ذلؾ عف طريؽ تساؤؿ لماذا ترؾ يعقوب أرض إسرائيؿ ؟؟ ويأتي 

استمرت المجاعة سبع سنوات األرض جفت ولـ تغؿ بدأت األشجار بالجفاؼ، "الجواب عمى ذلؾ 

 " وفي كتاب يصؼ الوضع بشكؿ أكثر تفصيبًل .(1 )"لـ يعد ىناؾ ماء لشرب األغناـ واألبقار

سنوات عديدة لـ تنزؿ أمطار وكاف ىناؾ ضائقة ، ليس ىناؾ ماء وال مرعى لقطعاف الماشية وال 

قمح لمخبز، كانت سنوات مف الجوع في كؿ المنطقة، نزؿ أبناء إسرائيؿ إلى مصر واشتروا مف 

ىناؾ الطعاـ لكف الجوع استمر فنزلوا مرة ثانية لشراء األكؿ ليـ ولقطعانيـ ، مرت السنوات 

والمطر لـ ينزؿ واستمرت المجاعة، عندىا نادى الرب يعقوب وأمره أف يأخذ أىمو وقطعانو وأف 

يذىب إلى مصر ووعده اإللو أنو سيعيدىـ إلى أرض كنعاف ألنيا األرض التي وعدىا الرب 

                                                 
. 25 شاحاك، يسرائيل، مصدر سبق ذكره، ص-2
(  )

. 23 ٚزارج اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ، ذار٠خ إضرائ١ً ٚاٌشؼٛب، ص
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لقد أضاؼ النص ىنا أف الخروج مف أرض إسرائيؿ كاف بأمر . (2 )"إلبراىيـ وإلسحؽ وألبنائيـ

.  إليي وليس بدافع ذاتي وكذلؾ بناء عمى وعد إليي بالعودة إلييا

    أما عف سبب مغادرتيـ ألرض إسرائيؿ بعد أف عادوا إلييا مرة أخرى مع يوشع بف نوف فكاف 

وبالرغـ مف ذلؾ . ذلؾ بسبب ما القاه الييود عمى أيدي األقواـ األخرى التي حاربتيـ بشدة وعنؼ

صعوبة المواصبلت والسمب " فإف أرض إسرائيؿ بقيت محط أنظار الشعب الييودي ولكف 

والنيب وأحيانًا القتؿ الذي كاف يتعرض لو المسافروف حاؿ دوف وصوؿ الكثيريف مف الييود إلى 

. (3)"أرض إسرائيؿ

ويمكننا أف نستنتج في نياية ىذا الفصؿ أف واضعي منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية 

حاولوا جاىديف أف يركزوا عمى كممة اسرائيؿ عند الحديث عف أسماء األرض وذلؾ في محاولة 

كما أنيـ ابرزوا أىمية ىذه األرض . لمتقميؿ مف األسماء األخرى التي أطمقت عمى ىذه األرض 

وعند الحديث عف الحدود فاف واضعي المنياج لـ يعمموا عمى حسـ . بالنسبة لمشعب الييودي 

ىذه الحدود بؿ تركوىا ضبابية كما وردت في النصوص الدينية ، وذلؾ أف الحدود لـ تحسـ بعد 

وقد استطاع واضعو المنياج أف يزرعوا في عقوؿ وقموب التبلميذ ارتباطا . مف الناحية السياسية 

وثيقا باألرض ، ىذا االرتباط الذي اخذ بعدا عاطفيا جذابا وذلؾ بالتركيز عمى مفيـو الوراثة 

. العقائدية ليذه األرض ووجوب استردادىا مف الغرباء

 

 

 

 
                                                 

(  )
. 4 ٚزارج اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ، وراضح رتظ تاٌرار٠خ ، ص

(  )
 .64ٚزارج اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ، فٟ أ٠اَ اٌص١ٍث١١ٓ، ص
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الـخـالصة 

     إف الوضع القائـ في المنطقة اآلف والصراع الدامي المرير المستمر لعدة عقود يفرض نفسو 

عمى جميع مناحي الحياة ويؤثر عمى نمط وأسموب التفكير والتعاطي مع القضايا جميعيا في ىذه 

المنطقة ، وال يمكف لممرء ميما حاوؿ أف يكوف حياديًا مف أبناء ىذه المنطقة أف يفمت مف دائرة 

إذ ميما حاوؿ أف ينظر إلى األمور بموضوعية وعممية فإنو سيصطدـ بثقؿ . الواقع ىذه بالكامؿ

ف كاف ىذا الناظر لؤلمور عالمًا أو باحثًا أو فيمسوفًا، وذلؾ ألف  الواقع وىيمنة الظروؼ، وحتى وا 

الصراع الدائر في المنطقة فريد مف نوعو ويختمؼ عف غيره مف الصراعات في العالـ ألف كؿ 

طرؼ يستيدؼ أسس وشرعية الطرؼ اآلخر مف جذورىا، وىذا ما استدعى أف يحشد كؿ طرؼ 
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كؿ ما يقدر عميو مف أدوات تخدمو في قضيتو، وىذا أدى بالتالي إلى تغييب الحقيقة العممية 

لحساب األساطير، ودفف التاريخ لحساب السياسة ، وتأويؿ النصوص وصرفيا عف مفاىيميا 

. لخدمة األىداؼ المعمنة وغير المعمنة

      لـ يكف منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية بعيدًا عف ىذا الواقع وىذا الصراع ولـ 

يستطع كتاب التاريخ وواضعو المنياج لمادة التاريخ في المدارس اإلسرائيمية أف يخرجوا مف ىذه 

، ومف خبلؿ اإلطبلع عمى منياج التاريخ ومحتوياتو فإف المرء يجد أف (دائرة الصراع)الدائرة 

منياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية وواضعيو قد وقعوا تحت تأثير الصراع بشكؿ شبو كامؿ ، 

وأنيـ حاولوا أف يستخدموا التاريخ كأداة في الصراع وىناؾ بالطبع فرؽ كبير بيف البحث في 

التاريخ وأحداثو لمعرفتو وفيمو وبيف استخداـ التاريخ وتجييره لصالح األىداؼ األخرى البعيدة عف 

. البعد األكاديمي والعممي

     لقد كاف واضحًا منذ البداية وعند اإلطبلع عمى األىداؼ المعمنة مف الخطط التعميمية لمادة 

التاريخ أف اليدؼ األساسي ىو أف تكوف مادة التاريخ أداة أساسية وىامة وفاعمة عمى طريؽ 

ويمكف القوؿ بأف العديد مف األبحاث  ]تحقيؽ األىداؼ العامة لمحركة الصييونية ودولة إسرائيؿ، 

التي حممت مضاميف كتب التاريخ  وجدت أنيا استعممت مف أجؿ تمرير األىداؼ القومية 

: وعكست األيديولوجية الصييونية ، وتمتاز بغالبيتيا بما يمي 

 الميؿ لتخميد األساطير وأنصاؼ الحقائؽ التي ال أساس عممي ليا .

 انتقائية في اختيار المعمومات التي تعطي الشرعية فقط لمشعب الييودي .

 اختيار األوصاؼ اإليجابية لمشعب الييودي واألوصاؼ السمبية لوصؼ العربي .

 تمجيد أعمى ألبطاؿ الصييونية .

 إلغاء وجود اآلخر وتزييؼ الحقائؽ التاريخية .
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 (1)[فوقية الشعب مقابؿ دونية اآلخر. 

     وكما تأثر واضعو منياج التاريخ لممدارس اإلسرائيمية بالصراع الدائر في المنطقة فإنيـ 

كذلؾ تأثروا بتركيبة المجتمع اإلسرائيمي ونوعية أفراده ألف أفراد ىذا المجتمع في معظميـ خميط 

مف ىنا كاف عمى مف يريد أف . مف األجناس البشرية مختمفة في الثقافات واالنتماءات والرؤى

يتصدى لصياغة منياج التاريخ أف يصوغ ىذا المنياج بحيث يتـ التنقيب في المصادر التاريخية 

عف مبررات إقامة دولة إسرائيؿ عمى ىذه األرض ، سواء المبررات التاريخية أو  

اإلنسانية أو العقمية، وأف يتـ إقناع ىذا الشتات البشري بمبررات إقامة دولة إسرائيؿ عمى ىذه  

األرض وليس عمى بقعة أخرى مف العالـ، وأف يتـ إقناعيـ كذلؾ بتحمؿ كؿ الصعاب 

كذلؾ ال بد لمحقيقة التاريخية أف تغيب أو تؤوؿ . والمشقات وتقديـ كؿ التضحيات في سبيؿ ذلؾ

انتقائية واسعة  ]وذلؾ ألف المناىج بشكؿ عاـ ومنياج التاريخ بشكؿ خاص صيغ بطريقة 

 (1 )[المساحة إلحداث تاريخية مجندة لخدمة غايات سياسية

      وعند الخوض في تحميؿ مضموف المنياج لمادة التاريخ في المدارس اإلسرائيمية فإف 

 عند الحديث عف تاريخ إسرائيؿ الشعب –اإلنساف يجد أف ىذا المنياج يقـو عمى فكرة واحدة 

وتركز " أرض إسرائيؿ"  قائمة عمى إثبات األحقية والشرعية لمشعب الييودي عمى –واألرض 

عمى عبلقتو بيا كما يتـ التركيز عمى ماىية الشعب الييودي نفسو وميزاتو وأصمو مما أدى إلى 

وعند " شعب اهلل المختار"ترسيخ البعد العنصري المستند إلى الرؤيا الغيبية ومف ىنا جاء مفيـو 

دراسة موضوع ميزات الشعب الييودي فإنؾ تجد ىذا بوضوح إذ أف ىذا الشعب ىو شعب اهلل 

وأف رعاية اهلل تحيط بو مف كؿ جانب وترعاه في كؿ الظروؼ، ولـ يكف ىذا الشعب ليصمد أماـ 

ما واجيو عبر تاريخو الطويؿ إال ألنو شعب متميز ومميز ، وقد أسيب منياج التاريخ في 

                                                 
 

 .92اضرٕثٌٟٛ ، ٘اٌح ، ِصذر ضثك رورٖ ، ص - 1
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الحديث عف ميزات الشعب الييودي في حد ذاتو وعف ميزات تاريخو، فكما أنو شعب مميز فإف 

تاريخو أيضًا مميز، وقد ركز المنياج عمى ىذا التميز منذ المحظة التي كتب فييا عف إبراىيـ 

وتعاممو مع اآلخريف وحرصو عمى أنو يندمج معيـ أو يختمط بيـ وأف يبقى متميزًا عنيـ ، وكيؼ 

أنو طرد ابنو إسماعيؿ ابنو مف زوجتو المصرية إلى خارج األرض الموعودة ليضمف بقاء ىذه 

األرض فقط لذريتو النقية الخالصة، كما أنو أبعد لوط وىو ابف أخيو حتى يبقى التمايز لذريتو 

واضحًا وحتى ال يكوف لوط شريكا لو في الوعد اإلليي رغـ أف لوطًا ممف ىاجر معو مف العراؽ 

. وصحبو في حمو وترحالو

      

 

 

 إذا أضفنا إلييا ما ورد في المواد –إف ىذه الطريقة في تقديـ شعب إسرائيؿ في منياج التاريخ 

 تخمؽ داخؿ الفرد نظرة استعبلئية وغرورًا مف جانب واحتقار ونبذ ورفض اآلخر مف –األخرى 

جانب آخر، فيتصور الطالب مف خبلؿ ىذا المنياج أف الدنيا خمقت مف أجؿ بني إسرائيؿ وأف 

الشعوب األخرى ليست إال لخدمتيـ ، كما أف ىذه النظرة االستعبلئية عمى اآلخريف واحتقارىـ 

تولد أحقادًا تتغمغؿ في القموب وخاصة إذا أضفنا إلييا مفاىيـ أف اآلخريف ما ىـ إال مغتصبوف 

ألرض إسرائيؿ وأنيـ عقبة أماـ الحمـ الييودي وتحقيؽ الوعد اإلليي، وأف تواجد اآلخريف عمى 

أرض إسرائيؿ ما ىو إال وضع شاذ وناتج عف خمؿ ينبغي أف يصحح وينتيي وىذا يزيد مف 

الفصؿ العاطفي والذىني بيف الشعب الييودي والشعوب األخرى ويزداد الشعور لدى الطالب 

الييودي أف صراع اآلخريف ىذا ال يستند إلى أي أساس شرعي ويزيد الشعور لديو بأف اآلخريف 
                                                 

1
 ، 4لضا٠ا إضرائ١ٍ١ح ، ع" ورة ذذر٠ص اٌرار٠خ فٟ اٌّذارش اٌؼثر٠ح اإلضرائ١ٍ١ح اٌرخصص١ح احرىار٠ح ٚفٛل١ح " ِٕصٛر جٟٛٔ - 

. 97 ، راَ هللا ، اٌّروس اٌفٍطط١ٕٟ ٌٍذراضاخ اإلضرائ١ٍ١ح ، ص 2001خر٠ف 
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وىذا بالتالي يدفع إلى تعزيز فكره . يحسدونو ويحقدوف عميو وبالتالي عميو التعامؿ معيـ بحذر

ويساعد عمى غرسيا في ذاكرة الكثير مف الطمبة في المدارس  (الترانسفير )الطرد الجماعي 

اإلسرائيمية إذ يتولد لدى ىؤالء الطمبة القناعة بأنيـ ألرض إسرائيؿ وأف أرض إسرائيؿ ليـ ، وما 

الذي يعبأ بو الطبلب إال دليؿ صارخ عمى ىذه التعبئة اليادفة إلى " األرض المستردة " مفيـو 

إقناع الطالب بتاريخ توغؿ في القدـ قائـ عمى المفاىيـ الغيبية وىذه التعبئة تؤدي إلى أف ال 

يشعر الطالب الييودي بأف ىناؾ شيئًا ال أخبلقيًا يمارس ضد الشعب اآلخر، وال يحس بالظمـ أو 

اإلجحاؼ بحقو بؿ ربما يشعر بأف لو الفضؿ والمنة إذا ما قبؿ ليذا اآلخر أف يتواجد عمى ىذه 

. األرض

     إف مادة التاريخ المستخدمة في المدارس اإلسرائيمية تساىـ في بناء الشعور واإلحساس 

بالميمة التاريخية التي يقـو بيا الطالب في تواجده عمى ىذه األرض ، إنيا ميمة مقدسة وواجب 

إليي ، إذ يتـ تعبئتو مف خبلؿ المنياج أنو جزء مف ىذه الدولة والتي ىي بدورىا أنيا  مكمفة 

بميمة تاريخية ودينية إليية ، وما داـ ىو جزء مف ىذه الدولة فيو يساىـ بيذه الميمة التاريخية 

الدينية ، كما يتـ التركيز مف خبلؿ المنياج عمى أف دولة إسرائيؿ الحالية ىي امتداد لما كاف 

عمى ىذه األرض قبؿ آالؼ السنيف وليس وجودًا طارئًا ال جذور لو في التاريخ ، وىذا ما أكدت 

عميو وثيقة االستقبلؿ عند إعبلف قياـ دولة إسرائيؿ ، حيث تـ التركيز في ىذا اإلعبلف عمى أف 

قياـ دولة إسرائيؿ كاف حمـ الشعب الييودي عمى مر األجياؿ وعبر التاريخ الطويؿ، وأف ىذا 

الحمـ لـ ينقطع ، ولـ ييدأ باؿ الشعب الييودي حتى عاد لتحقيؽ ىذا الحمـ ، كما أف المنياج 

يمفت نظر الطالب إلى أف التواصؿ مع أرض إسرائيؿ والتواجد عمييا لـ ينقطع عبر التاريخ يومًا 

. ما بالرغـ مما تعرض لو الييود مف أحداث مأساوية مريرة دامية
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     إف األسموب الذي اعتمده واضعو منياج التاريخ لممدارس اإلسرائيمية كاف أسموبًا خاصًا 

يعتمد عمى مزج المعمومة التاريخية بالبعد الديني وتقديميا بأسموب مثير لمعواطؼ بحيث يتأثر 

الطالب بشكؿ كبير وىو يقرأ النص التاريخي ويتعمؽ بالتاريخ ويقتنع بو وىو ما ىدؼ إليو 

واضعو الخطط التعميمية ، لذلؾ كاف أسموب عرض مادة التاريخ ليس أسموبًا جافًا يعتمد عمى 

سرد المعمومة التاريخية فقط ولكنو كاف أسموبا عاطفيًا جذابًا لدرجة أف القارئ في كتب التاريخ 

المخصصة لممنياج ينسى أنو يقرأ في كتاب تاريخ ويشعر أنو يقرأ في كتاب التوراة رغـ أف 

تحت عنواف عبريوف " التاريخ لمتبلميذ" النص ليس مف التوراة ومثاؿ عمى ذلؾ ما ورد في كتاب 

أنا عبري ،  أنت عبري، ىو عبري، كمنا عبريوف، نحف عبريوف، آباؤنا  ]نحف والذي ذكرناه سابقًا 

عبريوف، آباء آبائنا عبريوف، أبو إبراىيـ العبري األوؿ، كمنا عبريوف ، كمنا ييود ، كمنا أبناء 

، "ييود "  ، إننا نبلحظ مف خبلؿ ىذا النص أف مصطمح (1 )[شعب واحد، ىو شعب إسرائيؿ

ىي مصطمحات تدؿ عمى مفيـو واحد وىكذا نرى تداخؿ الفكرة " شعب إسرائيؿ" ، " عبريوف" 

أرض إسرائيؿ  ]التاريخية بالبعد الديني مغمفة بالعاطفة، وفي موقع آخر مف نفس الكتاب ورد أف 

مقدسة عند كؿ الييود في كؿ أنحاء العالـ ، الييود يتوجيوف شرقًا وقت الصبلة، كميـ يأمموف أف 

أرض اآلباء ستكوف ىي أرض األبناء في المستقبؿ ، أب واحد لنا، إلو واحد لنا، توراة واحدة لنا، 

. (1 )[لغة واحدة لنا، أرض واحدة ىي أرض أممنا ، شعب واحد نحف، كؿ بني إسرائيؿ أصدقاء

إننا نجد في ىذا النص مصطمح آخر أضيؼ إلى المصطمحات السابقة وىو مصطمح بني 

إسرائيؿ ومف خبلؿ استعراض ىذا النص وغيره مف النصوص فإف اإلنساف ال يدري أنو يقرأ في 

كتاب تاريخ أو كتاب ديني، وىكذا يتـ تقديـ مادة التاريخ في المدارس اإلسرائيمية بحيث يؤدي في 

نياية األمر إلى ترسيخ مفاىيـ تتراكـ مع الوقت ومف خبلؿ منياج متكامؿ لتؤدي إلى خمؽ 
                                                 

(1 )
. 4ِصذر ضثك رورٖ ص.   تٛالن، ػاج

(1  )
. 17  اٌّصذر اٌطاتك ص
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مجموعة مف األفكار المتراكمة التي تتربع عمى عقؿ الطالب الييودي بحيث ال يسيؿ االنفكاؾ 

ذا أضفنا إلى ذلؾ ما تعممو الطالب في السنيف الخمسة األولى مف مراحؿ  عنيا أو نسيانيا، وا 

 حيث يتـ زرع نفس المعمومات ولكف ببعدىا الديني أي عمى أنيا مادة –تعميمو مف خبلؿ التوراة 

 فإننا ندرؾ مدى قوة الربط التي يقـو بيا المنياج ، فبداية تقدـ المعمومات –دينية وليست تاريخية 

مف خبلؿ النص الديني بحيث يتـ غرسيا عمى أنيا ال جداؿ فييا وال تخضع لمنقاش ثـ تعاد عميو 

ىذه المفاىيـ ولكف ضمف مفيـو آخر ولكف ال يغيب ظبلؿ النص الديني عنيا، كما رأينا في 

. االقتباسات السابقة 

 مف خبلؿ دراستي لمنياج التاريخ في المدارس اإلسرائيمية وعند البحث في موضوع حدود أرض 

إسرائيؿ في كتب المنياج ، فإف ىذا المنياج لـ يحسـ ىذا الموضوع بمعنى آخر أنؾ لف تجد 

ىناؾ كتابًا مف كتب المنياج حدد أرض إسرائيؿ بشكؿ قاطع، إذ أنو مف المعروؼ عند الحديث 

عف حدود أية دولة فإنو يتـ تحديدىا مف كافة االتجاىات ، إال أف موضوع أرض إسرائيؿ لـ يتـ 

الحديث عنو بيذه الطريقة إال عند الحديث عف الجية الغربية فيتـ القوؿ أنو يحدىا مف الغرب 

البحر، وعند الحديث عف الحدود مف الجيات األخرى فإف الحديث يتـ عف حدود ضبابية فمرة 

يتـ الحديث عف حدود تاريخية ومرة عف حدود دينية وأخرى عف حدود طبيعية أو حدود سياسية 

أو حدود مياجري بابؿ أو حدود مياجري مصر وما إلى ذلؾ بحيث يصعب عمى الطالب 

الييودي أف يحدد حدود أرض إسرائيؿ بالدقة، وخاصة أف ىذه الحدود ىي أصبًل محؿ خبلؼ 

. بيف المؤرخيف أنفسيـ

     إف التعامؿ مع موضوع حدود أرض إسرائيؿ بيذا األسموب إنما يعكس حقيقة وىي أف 

واضعي منياج التاريخ ىـ أسرى الصراع السياسي القائـ في المنطقة وال يمكف ألحدىـ أف يتجرأ 

ويضع حدودًا قطعية وحسب ما أعمـ فإف دولة إسرائيؿ حاليًا ىي الدولة الوحيدة في العالـ التي لـ 



 107 

ألف المعضمة التي تواجييا . تحدد حدودىا بعد رغـ مرور أكثر مف خمسيف عامًا عمى قياميا

ىذه الدولة في ىذا الموضوع ىو أنيا إف كانت تمثؿ شعب إسرائيؿ فعمييا أف تمثؿ أرض إسرائيؿ 

، ىذه األرض التي لـ يتـ حسـ حدودىا بعد، وىكذا ترؾ المنياج لعقؿ الطالب الييودي أف يسبح 

كيؼ يشاء في مفيوـ حدود أرض إسرائيؿ وأف يبقييا مفتوحة إلى أمد ال أدري إف كاف بعيدًا أـ 

. قريباً 

 إف مف يمعف النظر في منياج التاريخ وكتب التاريخ بشكؿ عاـ فإنو يجد أف الرؤيا 

التاريخية ألرض إسرائيؿ وشعبيا موحدة عند كافة مف كتبوا في كتب التاريخ وأعني بذلؾ أنو 

عندما يتـ الحديث عف أصؿ شعب إسرائيؿ وعف عبلقتو بأرض إسرائيؿ فإف كافة أطياؼ 

المؤرخيف اإلسرائيمييف يتفقوف عمى ذلؾ تقريبًا، بمعنى آخر ليس ىناؾ يسار أو يميف أو عمماني 

أو متديف عندما يكوف الحديث عف تاريخ إسرائيؿ شعبًا وأرضًا فكميـ يبدأ تاريخ الييود بالنسبة 

ف أي  ليـ عند نقطة الوعد اإلليي إلبراىيـ ومف ىناؾ كانت العبلقة بيف الشعب واألرض ، وا 

مؤرخ يحاوؿ أف يخرج عف ىذه النقطة فيو ينسؼ مف األساس فكرة دولة إسرائيؿ وكؿ ما قامت 

ف اليسار واليميف والعمماني والمتديف ليس بينيـ خبلؼ عمى مقولة  عميو الحركة الصييونية ، وا 

العبلقة بيف إسرائيؿ األرض والشعب، ولكف الخبلؼ كما أراه ىو عمى قوانيف الدولة بمعنى آخر 

ىناؾ مف ال يريد أف يعيش تحت القوانيف الدينية ، وال يريد أف تطبؽ الشرائع الييودية في الدولة 

ولكف ال يمكف أف يّدعي أنو غير ييودي ألنو بذلؾ ينسؼ شرعية وجوده في ىذه األرض، 

ف  وباختصار شديد فإف مصطمح أرض إسرائيؿ ومفيومو ال تختمؼ فيو األطياؼ اإلسرائيمية وا 

. اختمفت في بعض التفصيبلت التي ليا عبلقة بالوضع السياسي العاـ

     إف اعتماد اليسار والعممانية في اسرائيؿ عمى المفاىيـ التوراتية إلثبات أحقية الشعب 

اإلسرائيمي في أرض إسرائيؿ ليثير االستغراب، وقد انتقد ذلؾ أحد المفكريف اإلسرائيمييف ويدعى 
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يشعباىو ال يبوفتش في إجابتو عف سؤاؿ وجو إليو وىو ما ىي أرض إسرائيؿ الكاممة؟ فكاف مما 

إف ىناؾ ضربًا مف الشائبة الدينية واألخبلقية معًا ، ضربًا مف الفسوؽ " قالو في ىذا الصدد 

النفساني مف خبلؿ الكذب والتموف الذي يقارب حافة انتياؾ المقدسات في قياـ شعب معظـ أبنائو 

 غير ذوي صمة بتاتًا باإليماف – سوية مع النظاـ االجتماعي والسياسي الذي أقامو لذاتو –

الديني، وال يروف فيو إال مجرد أساطير وشعوذات بطرح وعود التوراة واألنبياء باعتبارىا دعامات 

وأسانيد الدعاءات قومية، وثمة ضرب مف ابتذاؿ قيـ الييدوت في استعماؿ تمؾ الوعود غطاء 

. (1 )"إلشباع غرائز ومصالح وطنية

     لقد وجدت مف خبلؿ البحث أف الحركة الصييونية ودولة إسرائيؿ استطاعت أف تستخدـ 

مادة التاريخ ومف خبلؿ المناىج التعميمية استخدامًا مكنيا مف بناء جيؿ بعد جيؿ مف الشباب 

بالرغـ مف أنو لـ يولد عمييا ولـ تنشأ " ألرض إسرائيؿ" الييودي يحمؿ في داخمو انتماء عميقًا 

بينو وبينيا عبلقة طبيعية وقد جعؿ جياز التربية والتعميـ مف المدرسة وعاء يتـ فيو بناء المجتمع 

اإلسرائيمي ، بؿ وصياغة عقوؿ وأدمغة تفكر بالطريقة التي يريدىا القائموف عمى جياز التربية 

. والتعميـ، وقد كاف منياج التاريخ بالذات ميما جدًا في ىذا المجاؿ

     يمكننا في نياية األمر أف نقوؿ بأف القائميف عمى المناىج التعميمية عامة في إسرائيؿ 

ومنياج التاريخ بشكؿ خاص قد نجحوا إلى حد كبير في تحقيؽ األىداؼ المعمنة مف خبلؿ 

الخطط التعميمية ليذه المادة، وقد تـ اختيار مواد المنياج بعناية خاصة بحيث تحقؽ تمؾ 

األىداؼ، وقد كاف واضحًا أف المنياج الموضوع لمادة التاريخ كاف ييدؼ إلى غرس قيـ ومفاىيـ 

في نفس الطالب تحقؽ في النياية األىداؼ السياسية لدولة إسرائيؿ ، كما أف المنياج نحج إلى 

 شبو موحدة إف لـ تكف – في المجتمع اإلسرائيمي –حد بعيد أيضًا في تشكيؿ ذاكرة جماعية 

                                                 
(1 )

. 210  شٍحد، ِصذر ضثك رورٖ ص
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موحدة كامبًل، ويعتبر ىذا نجاحًا ليس بسيطًا إذا أخذنا في عيف االعتبار طبيعة المجتمع 

. اإلسرائيمي المكوف مف خميط مف البشر لـ تكف تجمعيـ ثقافة واحدة وال حتى لغة واحدة

     إف الذي يمعف النظر في منياج التاريخ يجد مف خبللو أف ىناؾ تناسقًا كامبًل بيف أجيزة 

الدولة المختمفة ومؤسساتيا بحيث تؤدي في النياية إلى تكويف مجتمع ال يعرؼ لو أرضًا وال وطنًا 

غير أرض إسرائيؿ ، وال يعرؼ إنتماًء إلى أمة أو شعب غير شعب إسرائيؿ وىذا ضروري 

لمجتمع ال يحارب مف أجؿ وجوده فقط ولكف يحارب مف أجؿ شرعية وجوده وىذا يعني أنو عمى 

األجيزة المعنية أف تخمؽ لدى الفرد في المجتمع قوة معرفية ال تقؿ أىمية عف القوة العسكرية 

واالقتصادية لمدولة ، وىذا ما ىو معروؼ في االستراتيجيات ، إذ أف ىناؾ عدة عناصر مف القوة 

يجب أف تتوفر في المجتمع ، حتى يستطيع االنتصار والصمود مف ىذه العناصر القوة العسكرية 

والقوة االقتصادية وليس أقؿ منيا القوة المعرفية وىذا يعني أف الفرد في داخؿ ىذا المجتمع يحمؿ 

ىدفًا استراتيجيًا ال يتخمى عنو ومستعد لدفع أبيظ األثماف في سبيؿ ذلؾ فكمما قويت لدى الفرد 

في أي مجتمع معرفتو في حقو وشرعية ىذا الحؽ ولماذا يقاتؿ ولماذا يضحي زاد استعداده لمقتاؿ 

والتضحية ، وىكذا استطاع منياج التاريخ أف يخمؽ في داخؿ الفرد في المجتمع اإلسرائيمي قوة 

معرفية ىائمة في حقو عمى ىذه األرض وشرعيتو في وجوده عمييا، إضافة إلى قوة معرفية 

بعنصره وتميزه عف غيره مف العناصر البشرية وذلؾ مف خبلؿ المفاىيـ المستندة إلى األبعاد 

 وىناؾ بالطبع فرؽ بيف مف يقاتؿ مف أجؿ قناعات غرست في قمبو وعقمو وغمفت –الغيبية 

بغبلؼ غيبي وبيف مف قاتؿ مف أجؿ زعيـ أو فرد أوحتى فكرة لـ تختمط وتمتزج بمشاعره وقمبو 

. كما يجب 

     لقد نجح منياج التاريخ في اإلجابة عمى التساؤؿ الذي وضع عمى عاتقو أف يجيب عميو منذ 

البداية وىو كيؼ ومف أيف جاءت العبلقة بيف إسرائيؿ الشعب واألرض واستطاع المنياج أف 
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يربط بيف أرض إسرائيؿ وشعب إسرائيؿ وىو السؤاؿ الذي حاولت أف أجيب عميو في ىذا البحث 

كيؼ استطاع واضعو منياج التاريخ في إسرائيؿ أف يستخدموا التاريخ في توحيد ذاكرة جماعية 

ليذا المجتمع المختمؼ ثقافيًا واجتماعيًا وكيؼ تـ تشكيؿ المثمث الشعب واألرض والوعد اإلليي 

لى أي مدى نجح واضعو ىذا المنياج في ىذا المجاؿ ؟  وا 
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الجوانب السياسية والجغرافية  )" في الماضي والحاضر والمستقبل " حدود ارض اسرائيل برافر ، موشيو ، 

 ترجمة بدر العقيلي ، عمان ، دار الجليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية ، (وجهة نظر إسرائيلية 

1990 .

. 1988الهيئة  المصرية العامة للكتاب ،:  ، القاىرة التمرد ، قصة األرغونبيجن ، مناحيم ، 

جريس ، صبري .1983دار الشروق ، :  ، بيروت  ملف اسرائيل دراسة للصهيونية السياسيةجارودي ، روجيو ،

 ، القدس 1917-1862، التسلل الصهيوني الى فلسطين 1 ،ج1948-1862، تاريخ الصهيونية 

،1987 .

شركة المطبوعات الشرقية :  ، بيروت  عام3000 تاريخ اليهود الديانة اليهودية وطاة شاحاك ، يسرائيل ،

،1997 .
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 ، رام اهلل ، المركز الفلسطيني  ذاكرة ،دولةوىوية ، دراسات انتقاديو حالة الصهيونية وإسرائيلشلحت، انطون ،

. 2002للدراسات اإلسرائيلية ، 

. 2000 ، أكاديمية المستقبل للتفكير اإلبداعي ،الحدود أوال سلسلة آفاق المعرفةغنيم ، احمد ، 

 ، ترجمة 1995-1953النزاع العربي اإلسرائيلي في كتب التاريخ والمجتمع المدني اإلسرائيلي فودة ، ايلي ، 

. 1997عليان الهندي ، الجامعة العبرية في القدس معهد ترومان للدراسات السلمية ، 

 ، للشخصيات اإلسرائيلية التربية في اسرائيل دراسة في البنية التربوية (1)دراسات تربوية القاضي ، وائل أمين ، 

. 1994مركز البحوث والدراسات التربوية ، : نابلس 

المجلس : ، الكويت  األيديولوجية الصهيونية دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة المسيري ، عبد الوىاب ،

. 1982الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، 

مؤسسة :  بيروت 2000-4967سرائيل الكبرى والفلسطينيون سياسة التوسع مصالحة ، نورالدين ، ا

. 2001الدراسات الفلسطينية ،

 ، مركز دراسات المجتمع العربي في اسرائيل دراسات في المجتمع اإلسرائيليمناع عادل وعزمي بشارة ، 

. 2،1998،ط

مركز : منظمة التحرير الفلسطينية ، من األرشيف الصهيوني وثائق ونصوص جمعها اسرائيل شاحاك ، بيروت 

. 1975األبحاث الفلسطيني ،

: ، ترجمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح للتعبئة والتنظيم ، بيروت اسرائيل الى أين ناحوم ، غولدمان ، 

1980 .

. 1995دار الجليل ،:  ، ترجمة محمد الديويري ، عمان مكان تحت الشمسنتنياىو ، بنيامين ، 

الدوريات العربية 

، صيف 3قضايا إسرائيلية ،ع" االيديولوجية الصهيونية وانعكاسها في كتب التدريس العبرية " استنبولي ، ىالة 

. ، رام اهلل ، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية2001
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، القاىرة 1972 ، ابريل 28السياسة الدولية ، ع " المجتمع والتعليم والتقدم في اسرائيل " اىارون ، ف 

. مؤسسة األىرام

، 32القدس في أسبوع ، ع" فلسطين والقدس على خارطة أدب األطفال العبري " صبري ، سناء عبد اللطيف ،

21/5/2000 .

"  احتكارية وفوقية –ارس العبرية اإلسرائيلية التخصصية \الكتب تدريس التاريخ في المد" منصور ، جوني 

. المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية :  ، رام اهلل 2001 ، خريف 4قضايا إسرائيلية ، ع

نظام التعليم في الكيان اإلسرائيلي التطور الكمي والنوعي في التعليم العام حتى بداية " ىوانة ، سمير 

. مركز دراسات الوحدة العربية:  ، بيروت 4/1986، 86المستقبل العربي ، ع" الثمانينات

المرجع باللغة العبرية 

وزارة التربية : ، القدس اليهودية والصهيونية مجموعة دروس لتعلم تاريخ اسرائيل ودولة اسرائيل اررط ، نيسان ، 

. والتعليم ، قسم الثقافة التوراتية ، بدون تاريخ 

وزارة التربية :  ، تل أبيب أجزاء من تاريخ شعب اسرائيل للمعاىد تاريخ اسرائيل زمن المكراةأمير ، دافيد ،

. 1981والتعليم كارني ، 

.  ، تل أبيب دبير ارض موطننا كتاب تعليم للمدارس العامة والثانوية (بناري .وم.ي.ا)برور 

 ، نيو يورك ىيبرو ببلشنج من إبراىيم حتى نهاية ايام البيت الثاني(1)تاريخ لالوالد الجزء .ج.بوالك ، ي

. كومباني ، بدون تاريخ

. 1990طم،- ، تل أبيب اورالبدايةبنحاسي ، مردخاي ، 

 ، حيفا مدرسة ريالي العبري ، بدون تاريخ أيام اسرائيل في زمن المكراة في إطار تاريخ الشرق القديمبريم ، ا ، 

. تاريخ

تل ابيب والتلميذ، م  البداية كتاب تعليم للصفوف العليا في المدارس فوق االساسية للمعلباريوسف ، ابرىام ،

. اور لعم ، بدون تاريخ 
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 ، اجزاء من تاريخ شعب اسرائيل للمعاىد االستيطان اليهودب الجديد في ارض اسرائيلبارسيفر ، رؤوفان ، 

. وزارة التربية والتعليم : القدس 

.  ، القدس ، بدون تاريخمركز التعليم اليهودي في الشتات وثيقة االستقاللالجامعة العبرية في القدس ، 

.  ، تل أبيب دبيرتاريخ اسرائيل من بداية التاريخ حتى أيامنا ىذه للمدارس والشعبحزان ، ل ، 

نهاية الحكم  الفترة الشرقية من األيام القديمة حتى (1)تاريخ شعوب العالم الجزء دوفينوف ، شمعون ، 

. ، تل ابيب دبير ، بدون تاريخالفارسي في يهودا

. 1953ة ، تل ابيب سيناي ،ما ىو التاريخ اليهودي مقالة فلسفية تاريخي.م.دوفينوف ، ش

. ، بتصريح من وزارة التربية والتعليم ، عم عوفيد ، بدون تاريخقصص التوراة لألوالد للصف ب .م.ركابي ، ب

مؤسسة بيالك :  القدس 1948-1919تعليم العبري في الوطن القومي ال (شمعون، يوفال درور )رشف 

،1999 .

تاريخ اسرائيل في ارضو من فترة االستيطان في ارض كنعان  (اريو ، يتسحاق موشيو عمانوئيل  )زبلو فو سكي 

. 1958 ، 2تل ابيب ، يهوشع النتاج الكتب ، طحتى تمرد صدقياىو وخراب البيت ، 

 ، تل ابيب التاريخ القديم تاريخ الشعوب القديمة وشعب اسرائيل حتى سبي بابل (شتيرنبيرج .ا.و.ا.ىح)زوطا 

. مسعدة ن بدون تاريخ

 ، تل أبيب ،  شعب اسرائيل في ارضو والشتات لسنة التعليم الخامسةيتسحاق ، جرشون ارجوف ، )سفبيك ، 

. مسعدة

اريخ اسرائبيل كتاب مساعد للمعلمين والمتعلمين وتالميذ األقسام العليا في المدارس ت. ن.ي.سمحوني ،د

. في الجزء األول ، تل ابيب دابير ، بدون تاريخالثانوية 

. ، القدس ، بدون تاريخشعب يبني وطنو سمحوفيتش ، شيرا ، 

.  ، نيويورك شيلو ، بدون تاريخأيام إبراىيم حتى موسى (1)تاريخ لألوالد جزء شير فشتاين ، تسافي ، 

 1975، القدس وزارة التربية والتعليم ، قسم التعليم الديني ،اسرائيل وترحالو مجموعة مصادر كيل ، يهودا ، 
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اسرائبل والشعوب تاريخ عبري و عام الكتاب األول تاريخ الشعوب القديمة وشعب اسرائيل ليفي ، يعقوب ، 

 .تل أبيب مسيلوت ، بدون تاريخحتى خراب البيت الثاني 

تل أبيب دبير تاريخ شعب اسرائيل (اتمبيرغ .وش.بنشاشون.ه.وج.سفاري.شتيرن وش.وم.تدمور .وح.ا)ملماط 

. ، بدون تاريخ

.  مركز التربية في مستوطنة نحاليم ، بدون تاريخ الدولة والعلم االنتماء والشعارمركز التعليم الديني ،

. 1968 ،تل ابيب نيف ، اريخ اسرائيلىربار، اتيا ،ت

.  ، بدون تاريخأيام الصليبيين دروس في التاريخ للمدارس الرسميةوزارة التربية والتعليم ، مركز تخطيط التعليم ،

 ،  تاريخ اسرائيل والشعوب الجزء األول من اآلباء وحتى المكابيم للمدارس الرسميةوزارة التربية والتعليم ،

. مركز الخطط التعليمية ، بدون تاريخ: القدس 

، تاريخ المدارس الرسمية الجزء االول من ىجرات روما وحتى بداية وزارة التربية والتعليم ، مركز تخطيط التعليم 

.  ، بدون تاريخالفترة الحديثة

 تاريخ خطة تعليمية لتاريخ شعب اسرائيل للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ، قسم الخطط التعليمية ،

. بدون تاريخ: ، القدس المدارس الرسمية الدينية 

وزارة التربية والتعليم ، قسم التعليم الثانوي ، توصيات لخطط تعليمية في المدارس الثانوية ، مطبعة الحكومة 

. ىفريا ، بدون تاريخ

 ، القدس ، بدون التاريخ في المدارس الرسمية والرسمية الدينية توصية لخطة تعليميةوزارة التربية والتعليم ، 

. تاريخ

خطة لتعليم التاريخ في المدارس الرسمية والرسمية الدينية من .وزارة التربية والتعليم ، مركز الخطط التعليمية 

 .الصفوف السادس وحتى الثامن

 ، القدس  خطة تعليم التاريخ للصفوف العليا بالمدارس الرسميةوزارة التربية والتعليم ، مركز الخطط التعليمية ، 

 ،  خطة تعليمية للتاريخ للصفوف العليا في المدارس الدينيةوزارة التربية والتعليم ، قسم الخطط التعليمية ،

. القدس
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 ، خطة تعليمية لطالب التعليم الخاص في المدارس الرسميةوزارة التربية والتعليم ، قسم الخطط التعليمية ، 

. القدس

، خطة تعليمية في التاريخ فرع التكنولوجيا في الصفةف العليا في وزارة التربية والتعليم ، قسم الخطط التعليمية 

.  ، القدسالمدارس العامة للطالب اللذين ال يتقدمون المتحان البجروت

كراسة ربط بالتاريخ للصفوف من السادس وحتى الثامن وزارة التربية والتعليم ، قسم الخطط التعليمية ، 

 .بدون تاريخللمدارس الرسمية والرسمية الدينية ، 
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