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قراءة يف كتاب

فل�سطني يف الكتب املدر�سيّة يف اإ�رسائيلالعنوان
الأيديولوجيا والدعاية يف الرتبية والتعليم

نوريت بيلد- اإحلناناملوؤلفة
يا�سني ال�سّيدترجمة
»مدار«؛ املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�رشائيلية، اأيار 2012النا�رش

344عدد ال�سفحات

 متهيد

»اإن احلل القومي لعرب اإ�رشائيل موجود يف مكان اآخر:
فمن اأجل املحافظة على دولة يهودية-دميقراطية، ينبغي علينا
اأن نقيم دولتني- قوميتني مع خطوط- حمراء وا�سحة.
وحينما يتحقق هذا الأمر، ف�سوف اأمتكن من التطرق اإىل مو�سوع
املواطنني الفل�سطينيني يف اإ�رشائيل، الذين ن�سميهم عرب اإ�رشائيل، 
ونخربهم اأن احلل القومي املنا�سب لهم موجود يف مكان اآخر«.
)من اأقوال ت�سيبي ليفني، وزيرة اخلارجية ال�سابقة(
)من الكتاب، �ص 95؛ جريدة »هاآرت�س«: 2008/12/10(

فلسطني يف الكتب 
املدرسّية يف إسرائيل
األيديولوجيا والدعاية
يف الرتبية والتعليم

اأمني دراو�سة

�سيتم  الذين  للفتيان  املدر�سّية  الكتب  تاأليف  يتم  اإ�رشائيل  يف 
اأن  بعد  الع�سكرية(  )اخلدمة  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  جتنيدهم 
الأرا�سي  يف  اإ�رشائيل  �سيا�سة  تنفيذ  اأجل  من  �سنة،   18 يتموا 

الفل�سطينية املحتلة.

تقول نوريت بيلد- اإحلنان موؤلفة الكتاب، اإنها ل تبتغي من 
الدرا�سة و�سف النظام الرتبوي الذي تطبقه اإ�رشائيل، اإمنا ت�سعى 
للإجابة عن �سوؤال حمدد، وهو: كيف يجري ت�سوير فل�سطني 
والفل�سطينيني الذين يطلب من هوؤلء الفتيان ا�ستعمال القوة 



رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون182

�سدهم يف الكتب املدر�سية؟

هذه  اأن  قناعتها  اإىل  املدر�سية  بالكتب  املوؤلفة  اهتمام  ويعود 
الكتب ما زالت ت�سكل الو�سيلة القوية، التي تطوعها الدولة »يف 
اأمناط الإدراك احل�سي والت�سنيف والتف�سري والذاكرة،  ت�سكيل 
ال�سخ�سية والقومية«  الهويات  وهي عوامل ت�ساهم يف حتديد 
)�ص: 21(. وهذا الأمر ينطبق متامًا على اإ�رشائيل، التي يندمج 

فيها التاريخ مع الذاكرة وال�سعب بخيوط ل تنف�سل.

يقدم الكتاب درا�سة نقدية لثلثة حقول معرفية، وهي التاريخ 
معمقًا  حتليًل  الدرا�سة  وتت�سمن  املدنية.  والرتبية  واجلغرافيا 
وهم  املختلف،  الآخر  متثل  التي  واللفظية  الب�رشية  للن�سو�ص 
يف  يقيمون  الذين  اأكانوا  �سواء  الفل�سطينيون،  املواطنون  هنا 
اإ�رشائيل ويحملون جن�سيتها، اأم �سكان ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة الذين يرزحون حتت احتلل ع�سكري منذ العام 1967.

ل �سك اأن اإ�رشائيل جنحت جناحًا فائقًا يف اإقناع العامل الغربي، 
اأنها نظام دميقراطّي، غري اأن الكثري من الباحثني و�سفوها باأنها 
دولة اإثنوقراطية اأو دميقراطية اإثنية، ومنهم الكثري من الباحثني 
الإ�رشائيليني، ف�سامي �سموحة يقول عنها اإنها دميقراطية تتبنى 
اأيديولوجيا، وحتركها قومية اإثنية، وهذا يعني اإميانها مبجموعة 
معينة من ال�سكان ميثلون �سعبًا ذا اأ�سول ثقافية ولغة واحدة، 
ومبلكيتها فل�سطني، واأنها الوطن احل�رشي لليهود ل ي�ساركهم 

فيه اأحد.

كونها  منقو�سة،  دميقراطية  دولة  اإ�رشائيل  �سموحة  ويعترب 
تعتمد الأمة الإثنية كحجر زاوية تبنى عليه الدولة، وتتجاهل 
فيه  ي�سّخر  الذي  الوقت  ففي  املختلفني.  الآخرين  املواطنني 
الدميوغرافية،  القومي، و�سماتهم  اأمنهم  لتعزيز  الدولة  اليهود 
منقو�سة لأكرث من  تقدم حقوقًا  فاإنها  وثقافتهم وم�ساحلهم، 
مليون عربي يحملون جن�سيتها، وينظر اإليهم على اأنهم خطر 

وتهديد لدولة اإ�رشائيل.

الإثنوقراطيّة  كتابه  يف  يفتاحئيل  اأورون  الباحث  ويعترب 
النظم  اأن  اإ�رسائيل/فل�سطني،  يف  والهويّة  الأر�س  �سيا�سات   ..
اآلياتها  بع�ص  ممار�سة  عرب  الدميقراطية  تدعي  الإثنوقراطية 
الديانة ... وغريها،  الربملاين، وحرية  كالنتخابات، والنظام 
عمليات  ت�سّهل  الأنظمة  هذه  »فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
التو�سع غري الدميقراطي للإثنية املهيمنة، ولذلك ميكن و�سفها 
باأنها نظم اإثنية مفتوحة«؛1 اأي لديها �رشه لل�سيطرة والتو�سع. 

ويعطي املوؤلف اأمثلة على ذلك يف دول مثل �رشبيا واإ�رشائيل.

اأنه  على  التو�سع  “هذا  تقدم  اإ�رشائيل  يف  املدر�سية  والكتب 
اإىل  اإ�رشائيل  يتواءم مع روؤية ال�سهيونية ومبادئها، ومع حاجة 

الأر�ص والأمن” )�ص: 26(.

غري  امل�سرتكني  والتاريخ  والثقافة  امل�سرتكة  اللغة  ولكون 
موجودة لدى ال�سعب اليهودي امل�ستت يف كل بقاع الأر�ص، 
كان ل بد من �سناعة ذلك عرب التعليم والأدب والإعلم، من 
ولهذا،  ومتجان�سة.  م�سرتكة  جمعية  وهوية  ذاكرة  بناء  اأجل 
كان اإحدى اأهم الوظائف التي “اأوكلت اإىل الكتب املدر�سية 
تعنى على الدوام باإعادة اإنتاج رواية ت�ستطيع اأن تربط الطلب 

اليهود بـ “اأ�سولهم يف اأر�ص اإ�رشائيل” )�ص: 26(.

لذلك، كانت الكتب املدر�سية املقررة، تقدم اليهود على اأنهم 
وطنهم،  اإىل  املنفى  بعد  عادوا  الذين  الأ�سليون،  املواطنون 
حيث ظهر هوؤلء املوؤ�سلنون يف اخلطاب الإ�رشائيلي، كونهم 
العربانيني  اأحفاد  كونهم  واأي�سًا  باحلداثة،  وميتازون  غربيني، 

التوراتني؛ اأي اأبناء اإ�رشائيل.

اإن الكتب املدر�سية الإ�رشائيلية تنوب عن ر�سالة الأيديولوجيا 
ال�سهيونية املتمثلة باحلق التاريخي لليهود يف فل�سطني، وهذا 
الرتبية  وزارة  قبل  من  الكتب  عنه لإجازة هذه  �رشط ل غنى 
والتعليم. ومن اأجل ذلك، يعترب الكثري من الباحثني، اأن هذه 
الكتب “هي مبثابة ن�سو�ص مفرعة عن الن�ص ال�سهيوين الأ�سل 
املعرفية  الن�سو�ص  عن  مفرعة  ون�سو�ص  الأول،  املقام  يف 
ال�سابقة املت�سلة بها يف املقام الثاين” )�ص: 47(. وهذه اخللفية 
العامة للكتب املدر�سية ُتف�رش عرب افرتا�سات م�سرتكة، وتقّدم 
حيث  نفيها،  ميكن  ول  بها  م�سلم  حقيقة  اأنها  على  للطالب 
على  تقّدم  فهي  واجلدل،  للنقا�ص  القناعات  هذه  تخ�سع  ل 
فاإن الفرتا�سات  اأنها معروفة ومتفق عليها. وبذلك،  اأ�سا�ص 
اإ�رشائيل  املتداولة يف  التي تت�سمنها الكتب املدر�سية  امل�سرتكة 

جتاه العرب الفل�سطينيني تاأتي على النحو التايل:

الفرتا�سات حول ما يوجد:. 1
احلقوق التاريخية لليهود يف اأر�ص فل�سطني. اأ. 

ب. كراهية العرب لليهود وخطورتهم، ومعاداة ال�سامية 
التي تنت�رش على م�ستوى العامل.

ميلك العرب 21 بلداً، واليهود لي�ص لهم �سوى واحد  ج. 
فقط.
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الفرتا�سات املقرتحة: اأي ما ميكن اأن تكون عليه احلالة:. 2
ميثل الفل�سطينيون م�سكلة دميوغرافية ميكن اأن تتفاقم  اأ. 

اإىل تهديد دميوغرايف، ما مل يتم ال�سيطرة عليها.
املحتلة  الأرا�سي  يف  الفل�سطينيون  املواطنون  ميثل  ب. 
تهديداً خطرياً، يجب التحكم بهم وال�سيطرة عليهم 

واإل �سوف يقومون بذبحنا.

افرتا�سات القيمة: ما الذي يعترب جيداً ومرغوبًا؟ )اأو ما . 3
الذي ينبغي اأن يكون(:

دولة يهودية، اأغلبية يهودية، �سيطرة اإ�رشائيلية.

وهذه القناعات تنبع من الذاكرة اجلمعية الإ�رشائيلية. ويعتقد 
العديد من الباحثني من �ستى احلقول املعرفية، اأن هذه الكتب 
توؤثر  عوامل  بو�سفها  التعليم  يف  بدورها  ت�سطلع  املدر�سية 
املعرفة  يف  توؤثر  عوامل  كونها  من  بكثري  اأكرث  الذاكرة،  يف 

والدرا�سة.

 متثيل الفلسطينيني يف الكتب 
املدرسية املتداولة يف إسرائيل

»ل �سيء يكت�سب معنى ما مل ي�سّم«.
)كري�ص، من الكتاب، �ص: 93(

رئي�سيني  مو�سوعني  الأول  الف�سل  يف  الكاتبة  تناق�ص 
ومتثيلهم،  املدر�سية  الكتب  يف  الفل�سطينيني  ت�سنيف  هما: 
فالكتب  ال�سلبي.  التمثيل  يف  امل�ستخدمة  والإ�سرتاتيجيات 
املدر�سية الإ�رشائيلية ل تق�سي الرواية الفل�سطينية وتعمل على 
اإ�سكاتها فح�سب، بل يتم فيها التلعب باملا�سي ليخدم الأمر 
التحامل والتحيز يف  النمطية، وتعتمد على  ا�ستخدام ال�سور 
ت�ساهم  �سك  ل  النمطية  فال�سور  الفل�سطيني.  الآخر  و�سف 
وت�سنف  ال�رشعية،  ال�سفة  نزع  »وترعى  التحيز  تثبيت  يف 
اجلماعات اإىل فئات اجتماعية �سلبية تت�سم بالتطرف، بحيث 
يتم اإق�ساوؤها من اجلماعات الإن�سانية التي ينظر اإليها على اأنها 
)�ص:  املقبولة”  القيم  و/اأو  القواعد  حدود  �سمن  تت�رشف 
89(. والو�سائل املعروفة التي تقوم الكتب املدر�سية بتوظيفها 
ال�سفة  نزع  يف  تكمن  واإزالتها،  ال�رشعية  ال�سفة  تغييب  يف 
واملقارنة  الإيجابية،  غري  اخل�سال  واإل�ساق  والنبذ،  الإن�سانية 

بني اجلماعات، وا�ستخدام ال�سمات ال�سيا�سية.

اإن التمييز بني اليهود وغري اليهود ي�ساهم يف تاأ�سي�ص جماعة 

ا�سمًا  متلك  لأنها  ذلك  واقعية،  واأكرث  مهيمنة  يهودية  داخلية 
الفل�سطينيني  اإخ�ساع  على  اأي�سًا  هذا  وي�ساعد  متميزاً. 
وتهمي�سهم باعتبارهم جماعة هام�سية خارجية ل تعرف اإل 
ال�سيا�سية والإثنية  يقت�رش على الأمور  ب�سكل �سلبي، وهذا ل 
كال�سناعة  احلياة،  جمالت  خمتلف  اإىل  يتعداه  بل  فح�سب، 
هدى  على  املدر�سية  الكتب  فتقوم   ... واملهن  والزراعة 
الإ�رشائيليني  عامل  بتق�سيم  الجتماعي  ال�سيا�سي  اخلطاب 

وحياتهم اإىل يهود، وغري يهود، اأو عرب، على اأ�سا�ص اإثني.

ويظهر التمييز جليًا يف كتب اجلغرافيا لي�سمل معنى الختلف 
ت�سويره  ويتم  والبدائية،  والتخلف  واحل�سارة  التقدم  بني 
للإ�سارة  التو�سيحية  والر�سوم  البيانية  والر�سوم  اخلرائط  على 
مل  الأر�ص  تهويد  يف  ال�سهيوين  امل�رشوع  اأن  على  والدللة 

يكتمل بعد.

اأنها  على  دائمًا  اليهودية  الأفعال  فتقّدم  التاريخ  اأما يف كتب 
�سحيحة من الناحية الأخلقية، وتتوافق مع الديانة اليهودية 
اأنها  على  الفل�سطينية  الأفعال  وتقّدم  الدويل.  والقانون 
اإ�رشائيل  به  تقوم  ما  فاإن  الإطار،  هذا  ويف  وعدوانية.  �رشيرة 
العربي،  اإل رد فعل على العدوان  من عمليات حربية ما هو 
وتبتدع الأ�سباب والأعذار من اأجل تربير الإجراءات العقابية 
يقوم  ذلك،  مقابل  ويف  الفل�سطيني.  والإرهاب  العنف  �سد 
الإرهابية  العمليات  وارتكاب  الإ�رشائيليني  بقتل  العرب 
الدعاية  يف  “املعاناة”  ي�سمونه  ما  على  ويعملون  �سدهم، 

الكاذبة �سد اإ�رشائيل.

فما الذي يعنيه ال�سم؟ اإن الكتب املدر�سية ل ت�ستعمل كلمة 
الفل�سطينية،  الأرا�سي  اأو  الفل�سطينيني  لت�سمية  “فل�سطيني” 
الإ�رشائيلي  والرتبوي  والجتماعي  ال�سيا�سي  اخلطاب  ففي 
ي�ستخدم لفظ “عرب اإ�رشائيل” للحط من �ساأنهم. وحتى بعد 
ل  املتبادل،  العرتاف  على  ن�ست  التي  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع 
تزال الكتب مو�سوع الدرا�سة التي األفت بعد التفاقية، تاأبى 
وجهة  حتمل  التي  فالكتب  با�سمهم،  الفل�سطينيني  ت�سمي  اأن 
نظر ي�سارية تطلق عليهم لفظ “عرب” اأو “عرب اإ�رشائيل”، اأما 
الكتب ذات التوجه اليميني، فتطلق عليهم لفظ “بال�ستينامي”؛ 

وهو ال�سم الذي تطلقه اإ�رشائيل على الإرهابيني.

الفكرة  اإ�رشائيل، ن�رش  نابع من حماولة  اأن هذا الأمر  ول ريب 
التي تقول اإن الفل�سطينيني لي�سوا �سعبًا، بل هم جزء من �سعب 
يعي�ص خارج اإ�رشائيل، وهنا ي�سبه الفل�سطينيون اليهود يف اأنهم 
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اإ�رشائيل،  خارج  يعي�ص  واأكرب  اأ�سمل  �سعب  من  جزءاً  ميثلون 
واملفهوم  النظر  وجهة  ح�سب  ال�سعبني  بني  الوحيد  والفرق 
دولة  ميلك  اليهودي  ال�سعب  اأن  يف  “يكمن  الإ�رشائيلي 
واحدة فقط-هي دولة اإ�رشائيل. اأما “العرب”، فبا�ستطاعتهم 
التي  والع�رشين  الإحدى  الدول  من  دولة  اأي  يف  ال�ستقرار 
ميلكونها. ولذلك، مينح اأي يهودي ياأتي اإىل اإ�رشائيل املواطنة 
على الفور، بينما ل ي�ستطيع الفل�سطينيون احل�سول على هذه 

املواطنة على الإطلق” )�ص: 94(.

وبعد اأن وجدت ال�سيا�سة الإ�رشائيلية �سالتها يف هذا املفهوم، 
عملت ب�سكل �سمني على ت�سجيع الفل�سطينيني على مغادرة 
ب�سكل  عملت  كما  العربية،  الدول  يف  وال�ستقرار  بلدهم 
ال�سابقة  اخلارجية  وزيرة  ت�رشيحات  وما  ذلك،  على  �رشيح 

“ت�سيبي ليفني” اإل �ساهد على ذلك.

بودية  اأيلي  الباحث  بعك�ص  �رشيح  ب�سكل  املوؤلفة  وتعرتف 
العامني  بني  ن�رشت  التي  املدر�سية  الكتب  امتدح  الذي 
اإذ  التوازن.  اإنها تت�سف بقدر كبري من  1996-2010، وقال 
تقول الكاتبة: اإن الفل�سطينيني ما زالوا ميثلون باأ�ساليب منطية 
وعن�رشية من الناحيتني الب�رشية واللفظية، “اأو ل ميّثلون على 
اأو  “ل �سخ�سانيًا”،  �سلبيًا  ب�سفتهم عن�رشاً  الإطلق، وبذلك 
اإق�ساوؤهم من املكان  بحيث يجري  “بقعة عمياء”،  ب�سفتهم 
املرء  ي�ستطيع  الذي  املكان  فيه، ومن  يكونوا  اأن  الذي يجب 
اأن يفرت�ص وجودهم فيه، كما لو كانوا كتابًا مفقوداً من رف 

املكتبة” )�ص: 101(.

فالكتب املقررة للطلب من ال�سف الأول اإىل ال�سف الرابع، 
الفل�سطينيني  �سواء  الفل�سطينيني،  ذكر  على  تاأتي  تكاد  ل 
املقيمني يف اإ�رشائيل اأو الذين يعي�سون يف مناطق ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة املحتلة. فالقارئ لهذه الكتب لن يقدر على العثور 
على اأي �سيء يثبت وجودهم، فلم تاأِت الكتب على ذكرهم 
�سواء  لفظية،  ن�سو�ص  اأو  فوتوغرافية  اأو �سور  ر�سم  “اأي  يف 
اأكانت واقعية اأم خيالية” )�ص: 101-102(. وت�سيف املوؤلفة 
ن�سو�سهم  من  اأثر  اأي  من  تخلو  الأدبية  املختارات  تكاد  اأنه 
الأدبية كال�سعر، اأو اأغاين الأطفال، اأو احلكايات الفولكلورية 
على وجودهم يف  تعرث  فبالكاد  الأمثال،  اأو  عندهم  املتواترة 

الكتب الواقعية التي تتناول دولة اإ�رشائيل.

اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف التمثيل السلبي
توظف  التي  الفئات  ديجك،  فان  الباحث  عن  املوؤلفة  تنقل 

يف تربير التحيز �سد جماعات الأقلية، حيث ي�سمها بفئات 
امل�سافة،  التفريق،  الهيمنة،  التمييز،  وهي:  ال�سبع/  التمييز 
الإ�سهاب، التحويل، نزع ال�سفة ال�سخ�سية اأو التدمري والتمييز 
القومي. وهذه الفئات تعمل وبطرق خمتلفة على �رشعنة متييز 
»الآخر« وت�رشيع هذا التمييز، وذلك بالهيمنة على جماعات 
الأقلية، واإق�سائها من الن�ساطات الجتماعية، وقد ي�سل الأمر 
اإىل تدمريها وقتلها. وو�سائل اخلطاب التمييزية هذه يعرب عنها 
ب�سكل جلي يف الكتب الدرا�سية الإ�رشائيلية، وفيما يلي بع�ص 

الأمثلة:

 الالشخصنة

»يتم تلقني طلبة املدار�ص الثانوية، 
الذين يو�سكون على الن�سمام اإىل �سفوف اجلي�ص،
باأن وجود الفل�سطينيني بني ظهرانينا
هو بحد ذاته م�سكلة يتعني اإيجاد حل لها«. )�ص: 110(

اإىل   ))reference الإحالة  »تتج�سد  لوين:  فان  يقول 
الأ�سخا�ص بوا�سطة �سفة �سلبية تعزى اإليهم، يف اأحيان كثرية، 
يف ا�سم جمرد ل يت�سمن اخلا�سية الدللية “الإن�ساين” كما لو 
 .)109 )�ص:  مثًل”  م�سكلة  اإىل  اإحالة  الإحالة  هذه  كانت 
وغالبا ما تتم الإحالة اإىل الفل�سطينيني، مع ما يت�سل بتعريفهم 
كما لو كانوا كيانًا وهميًا ل وجود له، وبو�سفهم “امل�سكلة 
الفل�سطينية”، ويتكرر هذا الو�سف يف الكتب املدر�سية التي 

األفها اإيلي بار نايف وهو كاتب يزعم اأنه ذو نزعة تقدمية!

اليمينية  والدعاية  الأيديولوجيا  يف  بارزاً  كان  التعبري  وهذا 
اإن  الكاتبة  وتقول  كهانا،  مائري  يحملها  كان  التي  املتطرفة 
اخلطورة، ووروده  بالغ  اأمر  “م�سكلة”  اأنه  على  �سعب  و�سم 
اأنف�سهم  اليهود  60 عامًا من ت�سمية  الكتب املدر�سية بعد  يف 
ال�سعب  فو�سم  خطورة.  اأكرث  يجعله  اليهودية”  “امل�سكلة  بـ 
الفل�سطيني بـ “امل�سكلة”، بل يف اأحيان بـ “امل�سكلة ال�سامة”، 
بل  املجتمع فح�سب،  من  الجتماعي  اإق�سائهم  يدل على  ل 
وقتلهم  اإق�سائهم  �رشعنة  اإىل  ذلك؛  من  اأبعد  اإىل  يوؤدي  اإنه 
والتخل�ص منهم. ويثبت الواقع يف اإ�رشائيل، اأن التلقني اللفظي 
نرَ�رشرَ  الآخر  عن  ال�سلبية  التمثيلية  وال�سور  واملبادئ  “للأفكار 
اإىل  اللجوء  معها  يتي�رش  درجة  اإىل  النا�ص  عقول  يف  العدوى 

العتداءات اجل�سدية” )�ص: 110(.

الذين  الثانوية،  املدار�ص  تلميذ  تلقني  يتم  الإطار،  هذا  ويف 
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وجود  اأن  وجيزة،  فرتة  بعد  الإ�رشائيلي  باجلي�ص  �سيلتحقون 
اإيجاد  يجب  ذاتها،  بحد  م�سكلة  اإ�رشائيل  يف  الفل�سطينيني 
يف  نايف  بار  الباحث  ي�سري  وكمثال  لها.  املنا�سب  العلج 
الأرا�سي  اأن �سم  اإىل   ،)249 الع�رسون« )�ص:  “القرن  كتاب 
الفل�سطينية اإىل دولة اإ�رشائيل �سيوؤدي ل حمالة اإىل خلق »و�سع 
)�ص:  اأر�سهم«  يف  الأقلية  هم  اليهود  يكون  حيث  عبثي، 
110(، وهذا الأمر �سيحول احللم ال�سهيوين اإىل كابو�ص على 
غرار الكابو�ص الذي عا�سته جنوب اأفريقيا، حيث ي�سبه نايف 

ال�سكان البي�ص هناك باليهود.

 التعميم

»ول يحظى الفل�سطينيون، مبجموعهم،
باأي �سمات اإيجابية اأو اأفعال عاطفية، اأو اإدراكية على 
الإطلق،
وهذا ما يت�سمن يف معناه اأن هوؤلء النا�ص ل يفكرون ب�سورة 
عقلنية،
اأو اأنهم ل يح�سون باأي �سيء«. )�ص: 113(

واجلغرافيا  التاريخ  كتب  يف  دائمًا  الفل�سطينيون  يذكر 
تعميم  ب�سورة  �سواء  جمعية،  ب�سفة  املدنية،  والدرا�سات 
عن  التحديد  عن  البتعاد  خلل  من  اأو  هم...«،  »العرب 
املحددة  غري  الكلمات  اأو  التقريبية  الأعداد  توظيف  طريق 
الأ�سخا�ص  اإىل  الإحالة  ومتثيل  بع�ص...(.  معظم،  )مبعنى 
»معاملة  امل�سطلح  هذا  ويعني  جتميعًا،  الكميات  خلل  من 
لغوية للأ�سخا�ص كما لو كانوا اأرقامًا واإح�سائيات من خلل 
والنطباع   .)111 )�ص:  املحددة«  وغري  املحددة  الكميات 
على  اأكانوا  �سواء  الفل�سطينيني،  اإىل  الإحالة  هذه  تثريه  التي 
اأو  ال�سور  غياب  من  بذلك  يقرتن  وما  اأمواتًا،  اأم  احلياة  قيد 
وعاملهم،  وحياتهم  كاأفراد  الفل�سطينيني  حول  الروايات 
اأنهم ل ميكن لهم  اأنهم مت�سابهون يف عمومهم، وعلى  على 

التواجد اإل على �سكل جمموعات متامًا مثل قطعان الأبقار.

وتقول املوؤلفة اإن �رشد الأحداث التي يقتل فيها الفل�سطينيون 
مبوت  يتعلق  اخلرب  كان  لو  كما  يقع  واملجازر،  احلروب  يف 
التقريبية،  والكميات  الأعداد  با�ستعمال  وذلك  حيوانات، 
على  لتدلل  يا�سني  دير  جمزرة  حول  الن�سو�ص  بع�ص  وتورد 
لل�سفني   )184  :1998( الع�رسون  القرن  كتاب  ففي  حديثها، 
جثة   245 اإح�ساء  مت  يقول:  ع�رش،  والثاين  ع�رش  احلادي 
يف  »رحلة  كتاب  ويف  واأطفال.  ون�ساء  القرية-رجال  يف 

املا�سي« )2001: 284( لل�سفني الثامن والتا�سع، يقول: عدد 
ويف  و254.   100 بني  يرتاوح  وهو  وا�سح،  غري  الإ�سابات 
 )180  :2004( والأمل«  احلروب  من  عاما  »خم�سون  كتاب 
لل�سفني العا�رش واحلادي ع�رش، يقول: يف �سياق املعركة التي 
اندلعت على الأر�ص قتل ما بني 100 و250 �سخ�سًا، مبن فيهم 
الإ�رشائيلية  اخل�سائر  التاريخ  كتب  تذكر  بينما  واأطفال.  ن�ساء 
باأعداد دقيقة، مثل »قتل 6000 �سخ�ص، منهم 4500 جندي 

و1500 مدين، وجرح ما يزيد على 30 األف �سخ�ص اآخر«.

اأفعال  اأو  اإيجابية  �سمات  باأي  يحظون  ل  فالفل�سطينيون 
عاطفية اأو اإدراكية على الإطلق، ما يعني اأن الفل�سطينيني ل 
باأي  ي�سعرون  ل  واأنهم  منطقية،  ب�سورة  التفكري  ي�ستطيعون 
الكتب  يف  بال  لهم  يلقى  ل  والفل�سطينيون  فالعرب  �سيء، 
يهاجمون  وهم  و�سفهم  يتم  حني  اإل  الإ�رشائيلية  املدر�سية 
الإ�رشائيليني بكل الطرق والو�سائل، ويتوالدون باأعداد كبرية، 
60(، يقول: وت�ستمل  فكتاب »امل�ستوطنات يف املكان« )�ص: 
الأفعال املتعدية القليلة التي وقفنا عليها ب�ساأن هذه املجموعة 
و«هاجم«،  »�سّمم«،  على  املجهولني  الأ�سخا�ص  من 
اإ�رشائيل على  ال�رشيبة«، و«�سكروا  دفع  و«رف�ص«، و«جتنب 

التقدم الذي اأ�سفته على حياتهم«.

 طرد الفلسطينيني

»يقول اإيهود اأوملرت اإنه ي�سعر بالأ�سف ب�سبب امل�سيبة التي 
حلت بالفل�سطينيني
واليهود الذين اأ�سبحوا لجئني نتيجة لإقامة دولة اإ�رشائيل: 
اإنني اأن�سم اإىل الآخرين
يف التعبري عن اأ�سفي ملا حدث للفل�سطينيني، وكذلك ملا 
حدث لليهود
الذين طردوا من الدول العربية« )�ص: 136(.

على  وال�ستيلء  الفل�سطينيني  املتمثلة يف طرد  الغاية  تظهر  ل 
احلاجة  اأن  غري  �رشيح،  ب�سكل  املدر�سية  الكتب  يف  اأر�سهم 
فيها  يهودية  اأغلبية  على  للمحافظة  البلد،  تهويد  اإىل  امللحة 
تذاع على امللأ. ويف�رش كونفينو هذا الأمر: »مل يكن هدف 
اليهود يكمن يف قتل العرب ب�سورة منهجية، واإمنا اإقامة دولة 
طردهم  طريق  عن  وذلك  العرب،  من  ممكن  عدد  اأقل  فيها 
وبث اخلوف يف نفو�سهم مبا يدفعهم اإىل اخلروج منها، ومن 
خلل منعهم من العودة اإليها عن طريق تدمري قراهم ب�سورة 

كاملة واإغلق احلدود يف وجههم« )�ص: 126(.
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املتمثلة  احلقيقة  تخفي  ل  املوؤلفة،  تدر�سها  التي  والكتب 
اأيٌّ  يظهر  ل  ولكن  الر�سمي،  الطرد  اأعمال  بع�ص  بتنفيذ 
يف  ال�سبب  ترجع  حيث  العرقي،  للتطهري  خطة  وجود  منها 
الذي  الفل�سطينية،  القيادة  ف�سل  اإىل  الفل�سطينيني  خروج 
وتقوم  ومدنهم.  قراهم  عن  الفل�سطينيني  »تخلي«  اإىل  اأدى 
الكتب باحلديث عن اخلروج الفل�سطيني على اأ�سا�ص اأنه اأحد 
التداعيات الإيجابية واملرغوبة التي نتجت عن حرب 1948. 
والإجناز الذي حتقق يف تفريغ الأر�ص من �ساكنها ين�سج عرب 
روايات حول املجازر التي اأ�سابت الفل�سطينيني، والتي متت 

�رشعنتها عرب النتائج التي اأدت اإليها.

وجند ذلك يف كتاب »ع�رس الرعب والأمل«، الذي يقدم رواية 
غام�سة حول التهجري، فيقول: »كان اجتثاث العرب الذين بلغ 
عددهم 600 األف عربي، من بيوتهم نتيجة مبا�رشة للحرب، 
)�ص:  �سلفًا...«  العرب  اأو  اليهود  اأعدها  خطة  ثمرة  ولي�ص 
والأمل«  احلروب  من  عاماً  »خم�سون  كتاب  ويكر�ص   .)126
وكتاب »وجه القرن الع�رسين«، م�ساحة �سا�سعة من اأجل اإقناع 
القارئ اأن اإ�رشائيل مل تكن لها يد يف فرار الفل�سطينيني، واأن 

م�سكلة اللجئني لي�ص م�سكلة اإ�رشائيل. اأما الكتب الأخرى، 
العرقي.  بالتطهري  املت�سلة  الوقائع  بع�ص  وتزور  حتذف  فهي 
من  عاماً  »خم�سون  كتاب  يف  ورد  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
احلروب والأمل« حول م�سكلة اللجئني، الذي يتحدث عنها 
جماعي  »فرار  باأنها:  فيو�سفها  ون�سف،  �سفحات  بثلث 
للعرب ... مل تكن قيادة الهاغاناة والقيادة ال�سهيونية تتوقعه، 
وراءه«  تقف  كانت  التي  الدوافع  فهم  يف  �سعوبة  ووجدت 

)�ص: 131(.

اإ�رسائيل«  يف  مواطناً  تكون  »اأن  املدنية  الدرا�سات  كتاب  ويف 
العربية-الإ�رشائيلية،  املدار�ص  �ص يف  يدرَّ الذي   ،)289 )�ص: 
حل  اإيجاد  رف�سها  ب�سبب  العربية  الدول  على  اللئمة  ي�سع 
مل�سكلة اللجئني، فيقول: »يف �سياق احلرب، فر 700 األف 
النتداب  حقبة  اإبان  اإ�رشائيل  اأر�ص  على  عا�سوا  ممن  عربي 
واإىل  العربية  الدول  اإىل  وانتقلوا  منها،  طردوا  اأو  الربيطاين، 
اللجئني  م�سكلة  ت�سكلت  وهكذا  وغزة،  وال�سامرة  يهودا 
الفل�سطينيني يف الدول العربية، واأ�سافت منحى اآخر للنزاع 

الإ�رشائيلي-العربي« )�ص: 135(.

من فعاليات م�رشوع التطوير ال�سامل لريا�ص الأطفال يف القد�ص.



187 رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

وح�سب راأي املوؤلفة، فاإن الكتب املقررة بني العامني 1994 
و2009 مل ت�سعرَ دائمًا اإىل اإنكار طرد الفل�سطينيني، بل عملت 
الكثري  ال�رشعية عليها. وهناك  واإ�سباغ  اأهميتها  تقلي�ص  على 
من  الفل�سطينيني  طرد  بعملية  ت�سلم  ل  املقررة  الكتب  من 
بلدهم فح�سب، بل اإنها تربر هذه الإ�سرتاتيجية ب�سكل وا�سح 
بالن�سبة  التي حتققت  الإيجابية  النتائج  على  وتوؤكد  و�رشيح، 
لإ�رشائيل. فالتغيري الذي حتقق يف هذه الكتب، مل يكن الت�سليم 
بطرد الفل�سطينيني، واإمنا بالطريقة التي ينظر بها اإىل هذا الفعل.

 االنتفاضة

»هناك اإجماع وطني عام حول �رشورة غر�ص اجلهل، 
والعداوة، يف اأذهان الطلبة الإ�رشائيليني
جتاه جريانهم القابعني حتت �سيطرتهم، 
واأقرانهم من املواطنني الذين ميار�سون التمييز بحقهم«
)�ص: 147(.

التي  النتفا�سة  �سرب غور  ال�سعوبة مبكان  من  اأنه  الكاتبة  جتد 
اأطلقها الفل�سطينيون الواقعون حتت نري الحتلل، لأن الكتب 
الدرا�سية ل تذكر �سيئًا بتاتًا عن املمار�سات الإ�رشائيلية القمعية 
بحق ال�سكان الفل�سطينيني، فالكتب مو�سوع درا�سة املوؤلفة 
تتعر�ص  التي  والكتب  الإطلق.  على  النتفا�سة  تذكر  ل 
الثاين«، و«دومكا واآخرون،  لها هي: )»الأزمنة احلديثة، اجلزء 
�سفحة   )2009( واآخرون  نافيه  كتاب  ويخ�س�ص   ،)»2009
انطلقها  اأن  يرى  الذي  النتفا�سة،  عن  للحديث  واحدة 
الإ�رشائيليني، حيث  للجنود  الفل�سطينيني  ا�ستفزاز  نتيجة  جاء 
اأدى  ما  النتفا�سة،  على  الرد  كيفية  اجلي�ص  قوات  تعرف  مل 
وهم  اجلنود  ب�سور  غّذيرَ  الذي  �سدنا،  العامل  انقلب  اإىل 
الكتاب  ويورد  بق�سوة.  وي�رشبونهم  الأطفال  يلحقون 

العوامل التي اأدت اإىل اندلع النتفا�سة، وهي:

الفقر . 1 عن  تولّد  الذي  الجتماعي  ال�سخ�سي  الياأ�ص 
واحلرمان والذل يف املواجهات التي خا�سها الفل�سطينيون 

مع الإ�رشائيليني.
الفل�سطيني، . 2 ال�سعب  الوقت مل يكن يف �سالح  اإن  اإدراك 

واأن الوقائع كانت تت�سكل على الأر�ص.
رغبة الفل�سطينيني الذين يعي�سون حتت احلكم الإ�رشائيلي . 3

يف دفع منظمة التحرير الفل�سطينية اإىل مفاو�سات جدية.

اأما ماذا يعنيه الفقر واحلرمان هنا، فل اأحد يعرف، فقد جاء 

الفل�سطينيني  بني  �سدام  عن  يتحدث  الن�ص  اأن  كما  غام�سًا، 
وحكومة  الفل�سطينيني  بني  ولي�ص  الإ�رشائيلي،  واجلي�ص 
الحتلل. ول تقوم الكتب مبناق�سة احلكم الع�سكري، حيث 
تفرت�ص الكتب فهم القارئ وموافقته على املو�سوع. فجميع 
لوقف  الع�سكرية  احللول  تطرح  الكتب  يف  الواردة  احللول 
لندلع  الرئي�سي  امل�سبب  الحتلل  يخ�سع  ول  النتفا�سة، 

النتفا�سة للنقا�ص.

خ�سائ�ص  يو�سح  ال�سلبي،  التمثيل  هذا  فاإن  اخلل�سة،  ويف 
الذاكرة  اإنتاج  تعيد  بو�سفها  املدار�ص  يف  املقررة  الكتب 
اجلمعية، فهذه الكتب تقدم الأحداث من وجهة نظر وحيدة 
وملزمة، ومل تخ�سع لأي تغيري على الإطلق منذ قيام اإ�رشائيل، 
ول يوجد اأي �سيء فل�سطيني فيها اإل بو�سفه عقبة وم�سكلة 
ينبغي التغلب عليها واجتثاثها يف الرواية الإ�رشائيلية-اليهودية.

 جغرافية العداوة واإلقصاء: التحليل 
املتعدد الوسائط

»تعرّب هذه الكتب عن حتويل، اأو حتى عن اإعادة �سياغة 
�سياق هذه الن�سو�ص
لكي يتنا�سب مع �سياق العملية التعليمية امل�ستهدفة.
ولذلك، ل تتطابق اأمناط اخلطاب التي توظفها الكتب 
املدر�سية
مع اأمناط خطابها املعريف على الإطلق« )�ص: 155(.

يف الف�سل الثاين تتناول بيلد العديد من املو�سوعات اخلا�سة 
�ص  تدرَّ التي  واخلرائط  ال�سور  وتناق�ص  اجلغرافية،  باخلرائط 
الفل�سطينيني،  اإق�ساء  فيها  يتم  خرائط  وهي  املدار�ص،  يف 
وتزوير احلقائق اجلغرافية اأو تهمي�سها، وت�سمي الكاتبة ذلك 

باملمار�سات ال�سيئة يف اجلغرافيا.

ليوين  فان  الإ�رشائيلية، يطلق عليها  املدر�سية  وكتب اجلغرافيا 
للكتب  العامة  والبنية  الو�سائط،  متعّددة  اأنواعًا  ي�سميه  ما 
والر�سوم  كال�سور،  الو�سائط،  اأ�ساليب  توظيف  من  تت�سكل 
والت�ساميم،  البيانية،  والر�سوم  واخلرائط،  التو�سيحية، 

والألوان، والعبارات اللفظية. 

التي يتم من  الو�سائط  املتعددة  الف�سل الأ�ساليب  ويدر�ص هذا 
حيث  اجلغرافيا،  كتب  يف  الأيديولوجيات  ت�سكيل  خللها 
اأو�سلو، وتدّر�ص  اتفاقية  بعد  ن�رشت  �ستة كتب  الكاتبة  تتناول 
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يف املدار�ص الإ�رشائيلية. وتقول اإن هذه الكتب ت�سوه احلقائق 
واملبادئ العلمية التي تت�سمنها »�سور التمثيل الب�رشي واللفظي 
من خلل الر�سائل ال�سيا�سية، والتزام هذه الكتب بتعزيز الهوية 
اليهودية الإقليمية والقومية التي ت�ستند يف جانب كبري منها اإىل 
تهويد  اأن  ريب  فل   .)153 )�ص:  الفل�سطينية«  الهوية  اإنكار 
حقل اجلغرافيا، �سيوؤدي اإىل تزوير وت�سويه احلقائق اجلغرافية، 
واأن يدو�ص ويطم�ص اأي حياة اأخرى اإىل جانب حياة اليهود، 

هذا عدا حالة العداوة، واإعادة اإنتاج للنخبة العن�رشية.

 األساس األيديولوجي الصهيوين الذي 
ترتكز عليه كتب اجلغرافيا املدرسية

»ل ميثل الإق�ساء الجتماعي للفل�سطينيني واقعًا تاريخيًا 
فح�سب،
بل يعترب اإق�ساء جغرافيًا كذلك« )�ص: 156(.

الهوية  تدري�ص  اأهمية  البداية  منذ  ال�سهيونية  احلركة  وعت 
املقام  يف  اجلغرافية،  الدرا�سات  منهاج  يهتم  لهذا  الإقليمية، 
الطلب  نفو�ص  يف  ومعرفته  الوطن  حب  بغر�ص  الأول 
وعقولهم. والأ�سا�ص الأيديولوجي الذي يرتكز عليه تدري�ص 
اجلغرافيا يف املدار�ص يف اإ�رشائيل، هو الر�سالة ال�سهيونية التي 
توؤمن ب�رشورة ا�ستعادة الوطن واإعادة ال�ستيطان على يد اأبناء 
التاريخية  احلقوق  ميلكون  وهم  اإليه،  رجعوا  الذين  اإ�رشائيل، 

احل�رشية يف اأر�سه، بعد منفى ا�ستمر األفي عام.

 املمارسات السيئة يف اجلغرافيا

»مل تعد الأر�ص ت�سبق اخلريطة، بل ل تقوم لها قائمة بدونها.
فاخلريطة هي التي ت�سبق الأر�ص ... وهي التي تلد الأر�ص« 
)�ص: 176(.

تعترب الكاتبة اأن كتاب »جغرافيا اأر�س اإ�رسائيل« هو اأكرث الكتب 
وقاحة يف خطابه، من جانب اأمناط التمثيل اللفظي والب�رشي 
التي ميثلها. ففي اإحدى اخلرائط املعنونة »اإ�رشائيل بعد اتفاقيات 
اأو�سلو«، يتم تقدمي القرارات والقوانني الدولية باأنها غري قابلة 
اأ�سكاًل  القارئ  ي�ساهد  الغربية،  ال�سفة  كل  ففي  للتطبيق، 
هي  وال�سامرة«  »يهودا  اأن  عليها،  مكتوب  بي�ساء  م�ستطيلة 
يف مرحلة تغيريات ديناميكية، ولكن »�سوف يبقى قطاع غزة 
ي�سري  ال�سفحة  اأ�سفل  وامل�ستطيل  الإ�رشائيلية«.  ال�سيطرة  حتت 
الفل�سطينية  ال�سلطات  اإىل  نقلت  التي  املناطق  »هذه  اأن:  اإىل 

لأنها  الكتاب،  هذا  الواردة يف  اخلرائط  على  تكن حمددة  مل 
ويف   .)181 )�ص:  بعد«  الدولية  احلدود  و�سع  تكت�سب  مل 
ال�سفة  اإىل امل�ستوطنات الإ�رشائيلية يف  اخلارطة نف�سها، ي�سار 
اإ�رشائيل،  اأنها جزء من دولة  الغربية ومرتفعات اجلولن على 
للقوانني  خمالفة  وهي  دويل،  بو�سع  يحظرَ  مل  �سمها  اأن  مع 

الدولية كذلك.

نحو  �سلحهما  يوجهان  جنديان  يطل  اخلريطة  اإطار  ومن 
على  توافق  مل  اإ�رشائيل  اأن  للقارئ  يوحي  ما  ولبنان،  �سوريا 
احلدود الإجبارية، ولن تلتزم بها. وهو ما ي�سطلح على ت�سميته 
ح�سو  تعني  التي  اخلرائط«،  ر�سم  يف  ال�سيئة  بـ«املمار�سات 
الر�سوم  اإىل  ب�رشية  عنا�رش  اإ�سافة  اأو  معلومات غري �رشورية، 
التو�سيحية لي�ص لها داع... . فعنوان اخلريطة يفرت�ص اأن يدل 
على حدود اإ�رشائيل الدولية، واملناطق التي ا�ستعادتها ال�سلطة 
الفل�سطينية بعد اتفاقيات اأو�سلو، ولكن ل يوجد غري العنوان 
لها. ول يذكر  التي ذكرناها فل وجود  العنا�رش  اأما  امل�سلل، 
امل�سدر الذي ا�ستقت اخلريطة املعلومات منه، كما اأنها حتتوي 
اأطل�ص.  اأي  النادر وجودها يف  على عنا�رش غري �رشورية من 
اأن هذه اخلرائط ل  القارئ هنا،  التي يح�سل عليها  والنتيجة 
الدولية،  احلدود  اأو  اخلرائط  ر�سم  الطلب  تعليم  اإىل  تهدف 
اإ�رشائيل.  على  ت�رشي  ل  الدولية  القرارات  اأن  ر�سالة  نقل  بل 
وهذه اخلريطة متثل املفهوم الأيديولوجي الذي يحمله اليمني 
الإ�رشائيلي، والذي يرف�ص باأي �سكل روؤية ال�سفة الغربية حتت 

�سلطة غري ال�سلطة اليهودية.

الصور ذات الطابع األيديولوجي
ال�سور  بيلد  نوريت  وحتلل  تدر�ص  العنوان،  هذا  وحتت 
اللون  وقوة  العن�رشية،  الكرتونية  والر�سوم  الفوتوغرافية، 

و�سنتناول ال�سور الفوتوغرافية كنموذج.

 الصور الفوتوغرافية

»على نقي�ص اللجئني الفل�سطينيني الذين ل يزال الكثري منهم 
يعي�سون يف املخيمات،

ومل يتم حّل م�سكلتهم )من قبل الدول العربية(- فقد مّت 
اإيجاد حّل مل�سكلة اللجئني

اليهود الذين نزحوا من البلدان الإ�سلمية قبل وقت طويل 
... فقد ا�ستثمرت اإ�رشائيل
قدراً كبرياً من اجلهود من اأجل ا�ستيعاب اللجئني«.
)�ص: 185(.
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فتقول  اجلغرافيا،  كتب  يف  ال�سور  من  جمموعة  الكاتبة  حتلل 
يف حتليلها عن �سورة ترد يف كتاب »النا�س يف املكان« )�ص: 
150( يف الف�سل املعنون: »درا�سة احلالة رقم )4(: »الكثري من 
اللجئني يف العامل ي�سعون اإىل النجاة بحياتهم«. وهذا الف�سل 
اللجئني،  اأنواع  يتحدث عن  اأ�سا�ص حتليلي، فهو  يقوم على 
 ،1992 يف  اللجئني  توزع  مناطق  اخلرائط  اإحدى  وتو�سح 
حيث ي�سكن مليون لجئ يف اإ�رشائيل. وي�ستمل الف�سل على 
�سبع �سور فوتوغرافية، ثلث منها ماأخوذة عن قرب للجئني 
اليهود بني العامني 1945 و1956، و�سورة مقربة لأطباء من 
جوية  و�سورة  رواندّيًا،  طفًل  يعاجلون  الإ�رشائيلي  اجلي�ص 
ماأخوذة عن بعد للجئني روانديني، كذلك �سورة للجئني 
»ملتقطة  و�سورة  هاييتي،  من  ملواطنني  و�سورة  �سوماليني، 
اأنها  على  تعرف  خالية  �سفيح  لبلدة  جداً  بعيدة  م�سافة  من 

»خميم جباليا للجئني يف منطقة غزة« )�ص: 184(.

وي�سور الكتاب اأن كل اللجئني ي�سعون اإىل النجاة بحياتهم 
فيه جميع اللجئني من م�سافة  الفل�سطينيني، ويظهر  با�ستثناء 
عدا  طبعًا  اأفراداً،  ولي�سوا  ظاهرة  اأنهم  اعتبار  على  بعيدة، 
اللجئني اليهود. ول يو�سح الن�ص اأو اأي خريطة ال�سعوبات 
يف  ت�سبب  من  ول  الفل�سطينيون،  اللجئون  يواجهها  التي 
م�سكلتهم، حيث ل يزيد متثيلهم عن �سورة جوية ملخيم جباليا 
اأخذت من م�سافة بعيدة جداً. والتعليق الذي ي�رشح ال�سورة 
اللجئني،  خميمات  اأكرب  »اأحد  يقول:  جباليا،  ملخيم  اجلوية 
التي ت�سهد الكتظاظ ويعي�ص �سكانها يف فقر« )�ص: 153(. 
وهذا التعليق الوحيد ل يحدد هوية اللجئني، ول يف�رش كيفية 
حتولهم اإىل لجئني، وي�سور الفقر والكتظاظ يف املخيم كما 
اأنه حالة من الظروف ل ترتبط بالزمن، مبعنى اأن ال�سدفة  لو 
عن  مبعزل  فيه،  يولدون  وجعلتهم  اللجئني  هوؤلء  اأوجدت 

الوا�سطة الب�رشية.

اأما الن�ص التحريري الوارد اأعلى �سورة خميم جباليا، فيقول: 
اأعداد ال�سكان القاطنني يف خميمات اللجئني تزايداً  »ت�سهد 
حيث  ال�سعوبة،  بالغة  فيها  املعي�سية  والظروف  مت�سارعًا، 
ب�ساكنيها  البيوت  وتكتّظ  مرتفعة،  معدلت  البطالة  ت�سهد 
الذين يعانون من الفقر، وم�ستوى اخلدمات ال�سحية والتعليم 
« )�ص: 185(. فالن�ص هنا غري حمدد.  والنظافة العامة فيها متدنٍّ
اأعداد ال�سكان القاطنني يف  اإن الن�ص »ت�سهد  وتقول الكاتبة 
خميمات اللجئني تزايداً مت�سارعًا« ي�سبه اجلمل يف الروايات 
التي تتناول وباء من الأوبئة، مثل: »زيادة اأعداد البعو�ص اأو 
اجلرذان يف اأمكنة يكون م�ستوى النظافة العامة فيها متدّنيًا«.

وتظهر على ظهر ال�سفحة �سورة فوتوغرافية للجئني يهود، 
وهم يف طريقهم اإىل اإ�رشائيل خلل العقد ال�ساد�ص من القرن 
حيث  جباليا،  خميم  ل�سورة  �سلبية  اأو  مقابلة  ك�سورة  املا�سي 
تنقلهم.  التي  الطائرة  بهم  تكتظ  اأكراداً  يهوداً  ال�سورة  تظهر 
ويوؤكد الن�ص الوارد فوق هذه ال�سورة على العلقة بني جانبّي 

ال�سفحة:

الكثري  يزال  ل  الذين  الفل�سطينيني،  اللجئني  نقي�ص  »على 
منهم يعي�سون يف املخيمات، ومل يجر حّل م�سكلتهم )من قبل 
اليهود  اللجئني  مل�سكلة  اإيجاد حّل  مّت  فقد  العربية(-  الدول 
الذين نزحوا من البلدان الإ�سلمية قبل وقت طويل ... فقد 
ا�ستيعاب  اأجل  من  اجلهود  من  كبرياً  قدراً  اإ�رشائيل  ا�ستثمرت 

اللجئني« )�ص: 185(.

 التصميم بصفته حامالً للمعنى

»فل ميكن اإعادة الفل�سطينيني اأو »اللجئني العرب« كما 
ي�سّمون، لأن اللجئني
اليهود، وبخا�سة اأولئك الذين نزحوا من الدول العربية، 
اأح�رشوا اإىل اإ�رشائيل يف اأعداد

�سخمة بعد اأن �سلبوا وحرموا من ممتلكاتهم فيها« 
)�ص: 215(.

الت�سميم  مو�سوع  بيلد  نوريت  تتناول  الثالث  الف�سل  يف 
ب�سفته حامًل للمعنى، اأي ناقًل للر�سائل ال�رشيحة وال�سمنية 
يوؤديها  التي  الوظيفة  مو�سوع  وتناق�ص  الت�سميم.  خلل  من 
ثلثة  يف  الإ�رشائيلي  العربي-  ال�رشاع  متثيل  يف  الت�سميم 
»الت�سميم  وهما  مفهومني،  اإىل  الف�سل  هذا  ويتطرق  كتب. 
فالت�سميم  ال�سيميائية«.  العلمات  و«ترقيم  الأيديولوجي«، 
املعنى  �سناعة  اأو  ال�سيميائية  العلمات  »يرّقم  اأن  ي�ستطيع 
مبفهومني خمتلفني: اأولهما مبعنى »اإ�سفاء العلمات ال�سيميائية 
يف  قائمًا  يزال  ل  معا�رش  موقف  على  )التقليدية-الر�سمية( 
�سكل ن�سي« )الكتاب نقًل عن الباحث كري�ص، �ص: 199(. 
وثانيهما مبعنى »اإحداث ثقب اأو فجوة يف املعنى التقليدي اأو 
الر�سمي، وبالتايل انتقاده. ويعمل الت�سميم، يف اأيٍّ من هاتني 
اأو تخالف  احلالتني، على خلق علمات معقدة جديدة توؤيد 

الن�سو�ص اللفظية والب�رشية التي تقدمها« )�ص: 199(.

احليز  يف  تكوينًا  يعني  ليوين  وفان  كري�ص  ح�سب  فالت�سميم 
اأو و�سعًا للأ�سياء يف احليز، بحيث حت�ص اأن الأ�سياء مو�سوعة 
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فهم  دون  الت�سميم  فهم  ميكن  ول  ومنا�سب،  ملئم  ب�سكل 
املعنى  اإبراز  عرب  اإل  وظيفته  اإظهار  ميكن  ل  الذي  التوازن، 

الذي ي�ساهم يف جعله مرئيًا.

توؤلف  التي  »املختلفة  العنا�رش  ي�سع  الت�سميم  اإن  ويقولن: 
والرتابط  املتما�سك  الرتتيب  ويوفر  جمموع،  �سمن  املعنى 
املنطقي بني هذه العنا�رش. ولذلك، ي�سطلع الت�سميم بدور ل 

ي�ستغنى عنه يف تو�سيل الر�سالة التي نريدها« )�ص: 200(.

املدر�سية،  الكتب  يف  وبخا�سة  الن�سو�ص،  اأن  �سوء  ويف 
متعددة الو�سائط، فاإن الت�سميم له دور حموري يف نقل املعاين، 
معاين  ينقل  قد  فالت�سميم  والأيديولوجيات.  والتف�سريات، 
اللفظية.  اأو  الب�رشية  الن�سو�ص  يف  �سواء  بال�رشاحة،  تهتم  ل 
الر�سمية،  الروايات  تر�سيخ  يف  عنها  ي�ستغنى  ل  و�سيلة  وهو 
التي  املفاهيم  واإفراغ  بديلة  تف�سريات  ت�سكيل  »يف  وكذلك 
وي�سمح  الر�سمي.  التعليمي  اخلطاب  يف  القارئ  يحملها 
التقليدية،  ال�سيميائية  العلمات  نقب  اأو  بـ«ترقيم«  الت�سميم 
نقل  يف  اأي�سًا  وي�سمح   .)231 )�ص:  املحرمات«  وتقوي�ص 
بع�ص الر�سائل اجلريئة. وتظن الكاتبة اأنه ميكن ك�سفها بوا�سطة 

التحليل املتعدد الو�سائط دون غريها. فالت�سميم يعطينا فر�سة 
حلفر املعاين اجلديدة ونق�سها على املعاين التقليدية دون حموها 
اأو طم�سها، »ما يوؤدي اإىل حتويلها اإىل طبقة يف رّق )اأو لوح( 
كتب مرات عديدة بعد م�سح ما كتب عليه اأول مرة. وي�سبح 
الرّق العلمة اجلدية واملركبة التي ي�سكلها ويقولبها الت�سميم، 
عملية  ا�ستمرار  اأجل  من  جديدة  وم�سادر  عنا�رش  يوفر  ما 

ت�سكيل العلمات ال�سيميائية اجلديدة.

 عمليات الشرعنة يف الروايات الواردة حول 
اجملازر

»هاجمت قوة خمتلطة من الوحدة )101( واجلنود قرية قبية التي
كانت معروفة على اأنها ت�سكل نقطة انطلق للإرهابيني،
وهدمت 45 منزًل ... وقد قتل 70 رجًل وامراأة وطفًل« 
)�ص: 272(.

املجازر  �رشعنة  عمليات  املوؤلفة  تناق�ص  الأخري  الف�سل  يف 
ما  طرد  مت   ،1948 حرب  ففي  الفل�سطينيني.  بحق  املرتكبة 
قرية   530 فل�سطيني من ديارهم، ودمرت  األف   800 يقارب 

من فعاليات م�رشوع التطوير ال�سامل لريا�ص الأطفال يف القد�ص.
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و�سّويت بالأر�ص. وعقب اإقامة دولة اإ�رشائيل، ارتكب جي�سها 
يف  بقوا  الذين  �سواء  الفل�سطينيني،  بحق  املجازر  من  العديد 
اأرا�سيهم اأو اللجئني يف القرى واملخيمات يف الأردن. ولقد 
داأب علم التاريخ الإ�رشائيلي على اإ�سكات املاأ�ساة الفل�سطينية، 
غري  الفل�سطينيني،  من  الآلف  مئات  ت�رشيد  اإىل  اأدت  التي 
التاريخ  كتب  من  املجازر  تغب  مل  الأخرية  ال�سنوات  يف  اأنه 
املدر�سية، واإىل جانب احلديث عن اأن ال�سبب الرئي�سي لفرار 
مغادرة  على  لهم  زعمائهم  حث  ب�سبب  يعود  الفل�سطينيني 
الفل�سطينيني  هوؤلء  بع�ص  اأن  الكتب  بع�ص  تورد  بيوتهم، 
طردوا من ديارهم اأو قتلوا يف جمازر ارتكبت بحقهم. ولكن 
متيل تلك الكتب )يف الأعوام 2004، و2006، و2009( اإىل 
احلديث عن املجازر بو�سفها معارك روتينية. ونظرت بع�ص 
ولكنها  الر�سمية،  اخلطط  عن  بو�سفها خروجًا  اإليها  الكتب 
وهي  عنها،  نتجت  التي  الإيجابية  النتائج  ب�سبب  �رشعنتها 

اإن�ساء دولة اإ�رشائيل التي تنعم بالأمن وبالأغلبية اليهودية.

شرعنة  إليه  تستند  الذي  األيديولوجي  األساس 
اجملازر يف كتب التاريخ املدرسية يف إسرائيل

ينم  قد  الدرا�سية  الكتب  يف  املجازر  اإدراج  اأن  الكاتبة  تعترب 
توردها  التي  الروايات  اإن  للقول  تعود  ولكن  �سجاعة،  عن 
الكتب عن املجازر يتم توظيفها باأدوات �سيميائية تهدف اإىل 
عاءات التي ت�رشعنها، على نحو يربر النتائج املتولدة  تعزيز الدِّ
ال�سهيونية- الأيديولوجية  من  تنبع  عاءات  الدِّ وهذه  منها. 

اأمة  فيها  تعي�ص  بدولة  القائلة  اخلرافة  تعزز  التي  الإ�رشائيلية 
التي  املوا�سيع  يف  املجازر  ارتكاب  لها  ميكن  نقية،  يهودية 

تختلط فيها اجلغرافيا.

اإقامة  من  الغاية  عن  تف�سح  ل  الإ�رشائيلية  املدر�سية  والكتب 
دولة نقية خالية من العرب، ولكنها تبني الأهمية الكربى التي 
الفقرة  تورده  ما  وهذا  يهودية،  باأغلبية  دولة  قيام  ت�ستوجب 
يا�سني  دير  جمزرة  رواية  ي�ستعر�ص  الذي  الف�سل  تختتم  التي 
)القرن الع�رسون، �ص: 195(: »يف نظر الإ�رشائيليني، فاإن فرار 
اأوجد  قد  عليه-  يا�سني  دير  جمزرة  �ساعدت  –الذي  العرب 
معتدًل  �سخ�سًا  اإن  بل  املخيفة،  الدميوغرافية  للم�سكلة  حًل 
الأمر  اإ�رشائيل( حتدث عن هذا  لدولة  رئي�ص  )اأول  كوايزمان 

كما لو كان »معجزة«« )�ص: 244(.

مزيج  يف  البع�ص  بع�سهما  مع  والتكافل  القوة  وتت�سابك 
فالتكافل  املتناق�سان،  الأيديولوجية  وجها  وهما  معقد، 
يخفي الختلفات القائمة، والقوة تر�سخ هذه الختلفات. 

وي�سيف كري�ص وهودج اأن هذا املزيج يوفر و�سائل ال�رشعنة 
التي  املوا�سيع  يف  وبخا�سة  واحلكام،  للموؤ�س�سات  اللزمة 

ت�سود فيها ممار�سات التمييز.

تاأكيد  على  ال�سهيونية-الإ�رشائيلية،  الأيديولوجيا  وتعمل 
احلقوق التاريخية لليهود يف اأر�ص اإ�رشائيل-فل�سطني، وعلى 
التهديد الكبري الذي ميثله العرب، وعلى �رشورة املحافظة على 
الف�سل العن�رشي من اأجل �سمان اأمن اليهود، وذلك من اأجل 
يقرتن  وما  اإ�رشائيل  ت�سود  »التي  الإثنية  امل�ساواة  عدم  �رشعنة 
ي�سكل  ما  العن�رشية، وهو  الناحية  من  اليهود،  هيمنة  من  بها 
الفل�سطينيني  املواطنني  طرد  �رشعنة  عليه  تقوم  الذي  الأ�سا�ص 
بحقهم«  املجازر  وارتكاب  ديارهم  من  وتهجريهم  العرب 

)�ص: 245-244(.

 األساليب السيميائية التي تطبقها 
الروايات التاريخية يف شرعنة اجملازر

»يتم التعامل مع ال�سحايا على اأ�سا�ص ح�ساب عقلين نفعي« 
)�ص: 298(.

ت�ستند اأ�ساليب �رشعنة املجازر التي تعتمدها الكتب املدر�سية 
اأنه معركة  القتل على  الكتب تظهر فعل  املنفعة، فبع�ص  على 
وغريها  الر�سمية  الإ�رشائيلية  القاعدة  عن  انحراف  اأو  مربرة، 
من الروايات. والواقع يقول اإن جميع الروايات التي توردها 
الكتب املدر�سية متثل نقطة انطلق توؤدي اإىل اإفراز التغيريات 

الإيجابية على جمموعة القتلة.

فاحلجة ال�سمنية للروايات تتمثل يف اأن هذه املجازر حوادث 
موؤ�سفة، اإل اأنها كانت مفيدة لإ�رشائيل، واأن اإ�رشائيل ت�رشفت 
كما كان ميكن اأن تت�رشف اجليو�ص الأخرى يف العامل يف ظل 

ظروف مماثلة.

وعلى الأغلب ترتبط العتبارات الأخلقية )التي تلعب دوراً 
تقود  الروايات  فهذه  ال�سيا�سية،  بالعتبارات  هنا(،  هام�سيًا 
التي  الظروف  ظل  يف  املجازر  �رشعنة  ميكن  اأنه  اإىل  القارئ 
ارتكبت فيها، وذلك لأنها حققت اأهداف ال�سهيونية. ونرى 
تعرتف  العامة  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سيني  الزعماء  من  الكثري 
بهذه املجازر وتتجاهلها وتتغا�سى عنها، وهذا يعزز من متثيل 
اأنهم  على  تقدميهم  ويتم  املجازر،  ارتكبوا  الذين  الأ�سخا�ص 
قدوة حتتذى للآخرين. وظهر هذا الأمر جليًا يف التعامل مع 



رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون192

جمزرة  اقرتف  الذي  غولد�ستاين،  والقاتل  كهانا،  العن�رشي 
احلرم الإبراهيمي، ومت التعامل معه على اأنه بطل.

الإ�رشائيلية  املدر�سية  الكتب  التاريخية يف  الروايات  وتوظف 
يدفع  موقف  ت�سكيل  اأجل  »من  الأ�سئلة  نوع  الكبار،  للطلبة 
والتعميم  التجريد  خلل  من  ال�رشعنة  اعتماد  اإىل  القارئ 

واملوجهية ب�سورة رئي�سية« )�ص: 299(.

 األساليب االجتماعية الداللية 
املستخدمة يف الروايات التاريخية

يقول يو�سي بيلني، يف �سياق مطالبته حلكومته بوقف املجازر 
املرتكبة يف قطاع غزة يف العام 2009:

»هذا عمل غري اإن�ساين، وغري يهودي، وهو فوق كل ذلك 
غري جمد« )�ص: 302(

التي  اخلطاب  واأ�ساليب  اللغوية  الأ�ساليب  ليوين  فان  يعرف 
دللة  حتمل  اأ�ساليب  باأنها  عربها  الجتماعية  املعاين  نقل  يتم 
من  جزءاً  ت�سكل  الو�سائل  هذه  اأن  من  الرغم  على  اجتماعية، 
نظام لغوي، »فاإن املعاين تعترب ثقافية، ولي�ست لغوية«. وتعترب 
وهي  الإطار،  هذا  يف  امل�ستعملة  الو�سائل  اأهم  من  املوجهية 
فالروايات  ال�رشعية.  ال�سفة  ونزع  ال�رشعنة  بني  تفرق  التي 
الفل�سطينية تقدم )اإذا مت تقدميها( »على اأنها تقّل يف م�سداقيتها 
عن مثيلتها الإ�رشائيلية. وت�ستخدم املوجهية من اأجل التخفيف 
من امل�سوؤولية املرتتبة على فعل القتل، وتوحي باأنه ل ينبغي اأن 
 ،)300 )�ص:  �سيا�سية«  اأو  اأخلقية  تداعيات  للمجازر  تكون 
حيث ت�ساهم �سيغة املبني للمجهول يف كبح الفعل الجتماعي 
اإىل ظاهرة منف�سلة  اإخفائه، وتقوم بتحويل الفعل الإن�ساين  اأو 
اأو طبيعية. كما ت�ساهم ال�ستعارة النحوية يف تاأليف حجج �سبه 
زمنية طويلة  فرتات  تغطية  ال�رشعنة، من خلل  لعملية  منطقية 

من خلل اختزال العمليات والأحداث يف اأ�سماء.

الجتماعيان  والردع  التقدير  »ُي�ستخدم  التقييم،  نظام  ويف 
ال�رشيحان ال�سلبيان من اأجل نزع ال�سمة ال�رشعية عن القتلة اأو 
فعل القتل، وهما يتحققان يف العادة من خلل احلكم املبالغ 
فيه الذي ي�سدر عن ال�سلطات ال�سخ�سية وغري ال�سخ�سية، من 
ال�سيا�سية«  اأو  الدينية  اأو  الع�سكرية  قبيل الزعماء واملوؤ�س�سات 

)�ص: 300(.

القتلة،  على  والثناء  الجتماعي  والتقدير  الحرتام  ويعمل 

وتقدميهم على اأنهم قدوة، واأنهم ل ميكن اأن يكونوا ارتكبوا 
اأخطاء غري مربرة. وت�ستخدم الأ�ساليب متعددة الو�سائط لهذه 
القتلة  خرافة  وخلق  القدوة،  منزلة  القتلة  و�سع  اأي  الغاية، 
الو�سيمني. فاملجازر املرتكبة بحق ال�سعب الفل�سطيني، تندرج 
باعتبارها  ال�سهيونية-الإ�رشائيلية  اجلمعية  الذاكرة  �سمن 
املدر�سية  الكتب  وتقّدمها  الأمة«،  اأ�س�ست  التي  »اجلرائم 
ب�سورة مقبولة تعمل على تربئة اإ�رشائيل من اللوم النا�سئ عن 

الدمار والت�رشيد الذي حل بالفل�سطينيني وما زالوا يحيونه.

والدعاء العام الذي تت�سمنه كل الروايات حول املجازر يف 
)بالن�سبة  الإيجابية  النتيجة  »اأن  يتمثل يف:  املدر�سية،  الكتب 
لنا( قد تتغا�سى عن الأذى )الذي حلق بهم( اأو تتجاهله، اأو 
ميكن  بهم(  وقع  )الذي  الكبري  الأمل  اإن  زيزيك:  يقول  مثلما 
احتماله اإذا كان يحول دون وقوع اأمل اأكرب )بنا( )�ص: 301(.

من م�ساق الق�سة يف التعليم ملعلمي قلقيلية.
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تربير  على  الكتب  اإ�رشار  باأن  هنا،  حديثها  املوؤلفة  وتختتم 
املجازر من خلل خلق الروايات املغ�سو�سة يف�رش لنا، ملاذا ل 
ال�سياق  ففي  الوجداين«.  »ال�سطراب  ي�سمى  ما  بها  يوجد 
الإ�رشائيلي، قد يف�رش هذا ال�سطراب على اأنه ب�سبب التعاطف 

مع الفل�سطينيني، وهو اأمر غري مقبول اإطلقًا.

وقناعتهم  الع�سكرية  باخلدمة  يلتحقون  الإ�رشائيليون  فالطلبة 
باأن التعاطف مرتبط بالعرق والدين، واأنه ل مكان للتعاطف 
فاملنفعة،  رحمتهم،  حتت  يعي�سون  الذين  الفل�سطينيني  مع 
وهذه  �سلوكهم،  يوجه  الذي  الوحيد  املعيار  هي  وح�سب، 
اأحد  العقيدة تظهر ب�سكل وا�سح ل لب�ص فيه يف ت�رشيحات 
�سياق  يف  قال  الذي  بيلني،  يو�سي  الإ�رشائيلي  الي�سار  زعماء 
يف  غزة  قطاع  يف  املرتكبة  املجازر  بوقف  حلكومته  مطالبته 
العام 2009: »هذا عمل غري اإن�ساين، وغري يهودي، وهو فوق 

كل ذلك غري جمد« )�ص: 302(.

ل  باأنه  بيلني  مكنونات  تك�سف  الأخرية  اجلملة  اأن  واأرى 
لو  يقول  ت�رشيحه  فكاأن  الإ�رشائيليني،  من  اأحد  عن  يختلف 
حتاول  ما  يثبت  وهذا  �سري،  فل  فائدة  املجازر  لهذه  كانت 
حتقيق  اأجل  من  مباح  �سيء  كل  اأن  للقارئ،  اإي�ساله  الكاتبة 

اأهداف ال�سهيونية-الإ�رشائيلية.

 اخلالصة

»متثل العن�رشية يف تاريخها يافطة ا�ستخدمت لتربير م�ساريع 
التو�سع والغزو
وال�ستعمار والهيمنة، وهي ت�سري يداً بيد مع التع�سب 
والظلم والعنف«.
)ريغوبرتا مين�سوتوم، اأحد قادة ال�سكان الأ�سليني يف 
غواتيمال(

املدر�سية  للكتب  وحتليلها  درا�ستها  من  الكاتبة  تخل�ص 
تذكاريًا«  »�سوتًا  تت�سمن  الكتب  تلك  اأن  اإىل  الإ�رشائيلية، 
الروايات  وبخا�سة  اأحد،  عليها  يعرت�ص  ل  روايات  يحكي 
الرتاجيدية، التي تتحدث عن البطولة. واأنها تقدم الأحداث 
من وجهة نظر وحيدة وملزمة، وتعمل على تب�سيط التاريخ، 
ل  الذي  والثابت  امل�ستقر  اجلماعة  جوهر  على  تركيز  وفيها 
الفردية  الهوية  »بتف�سري  تلتزم  اأنها  كما  تغيري،  عليه  يحدث 
 ،)310 )�ص:  والتما�سك«  بالرتابط  تت�سم  التي  واجلماعية 
من  وذلك  بالن�سيان،  وتلزمه  القارئ  بتوجيه  الكتب  وتقوم 

خلل النتقاء ال�سارم لوقائع دون غريها.

والكتب ت�سّخر املا�سي لفائدة ال�سيا�سة التو�سعية التي متار�سها 
اأكانت  �سواء  يتغري  اأو  الكتب  جوهر  يختلف  ول  اإ�رشائيل، 

الوزارة يرئ�سها وزير ي�ساري اأم مييني.

تقدم  للواقع(  �رشيحة  خمالفة  )يف  الكتب  زالت  ما  واأي�سًا 
اليهود  وتقدم  و�سفاحني،  اإرهابيني  بو�سفهم  الفل�سطينيني 
الكتب  وروايات  الديار،  وحماة  �سحايا،  بو�سفهم 
التي  الواقعية  التغيريات  متعمد  ب�سكل  تغفل  املدر�سية 
ومتتلك  قوية،  دولة  اإ�رشائيل  اإن  كالقول  ال�رشاع،  �سهدها 
اأحدث الأ�سلحة، واأقوى جي�ص يف املنطقة، وت�سيطر على 
واللجئني،  الأطفال  من  غالبيتهم  الفل�سطينيني،  مليني 
الذين ل ميلكون اأي قوة ع�سكرية، ول يتمتعون باأي حقوق 

اإن�سانية.

اأن الكتب املدر�سية ل يوجد  اإىل  وتتو�سل الكتابة يف النهاية 
فيها �سيء ل تلميحًا ول اإمكانية ول حتى فكرة تعرب عن حت�سني 
الو�سع البائ�ص، اأو اإعطاء الفل�سطينيني فيها حقوقًا دميقراطية 
الغربية  ال�سفة  على  �سطوتها  غلواء  تخفيف  اأو  مت�ساوية، 
وقطاع غزة من اأجل ال�سلم، بل اإن الأمر نقي�ص ذلك متامًا، 
فكتب التاريخ عندما تاأتي على ذكر ال�سلم، تقدمه على اأنه 
اأهون ال�رشَّين، واأنه تنازل كبري من اإ�رشائيل، واأنه حل مفرو�ص 
اأمًل يف  بو�سفة  ال�سلم  الكتب  تقدم  فر�سًا، حيث ل  عليها 
العلقات  �سيجلب  واأنه  للجميع،  ومزدهرة  م�ستقرة  حياة 

ال�سحية والوطيدة بني اجلريان!

نوريت  الكاتبة  وا�ستطاعت  للغاية،  الكتاب مهم  اأن  �سك  ل 
وت�سمى  الإ�رشائيليني  الباحثني  كل  على  تتقدم  اأن  بيلد 
�ص يف  الأ�سماء مب�سمياتها، وتف�سح املناهج الدرا�سية التي تدرَّ
مدار�سهم، بو�سفها مليئة بالأكاذيب وتزوير التاريخ، وحت�ص 

على الكراهية والعنف.

كاتب يقيم يف رام اهلل

الهامش:

اإ�رسائيل/فل�سطني،  يف  والهويّة  الأر�س  �سيا�سات   .)2012( اأورون.  يفتاحئيل،   1
للدرا�سات  الفل�سطيني  املركز  »مدار«؛  اهلل:  رام  حّجاوي،  �سلفة  ترجمة: 

الإ�رشائيلية، �ص: 20.
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