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عملت احلركة الصهيونية منذ وقٍت طويل على صياغة منهاج تربوي متكامل من أجل استغالله يف أتسيس "دولة" يهودية 
صهيونية ألجياهلم املتعاقبة، فكانت املهمة األساسية تكوين الذاكرة اجلماعية للشتات اليهودي من خالل خطة أتسيسية 

عادة صياغة التاريخ بطريقة تساعدهم يف احلاضر لتحقيق غاايهتم متكاملة، تقوم على تسخري الدين اليهودي هبدف إ
حىت أنه من الثابت أن "إسرائيل" قد بدأت التأسيس لنفسها "أدبياً" قبل التأسيس الفعلي املأمولة يف املستقبل، 

 بعشرات السنني فيما كان يُعَرف "ابألدب الصهيوين".

 العمل خللق اجلذور الروحية والفكرية اليت ميكن أن تساهم على خلق إىلإن عدم وجود روابط قومية جتمع اليهود دفعهم 
التلمود احملرف وإعادة استغالل تلك الروابط، فبدأ املخططون االسرتاتيجيون الصهاينة ابلعمل على ذلك من خالل 

لكي يُكوان  ع اإلسرائيلي"" احتاد اجملتمإحياء اللغة العربية ابعتبارها لغة الدين اليهودي إضافًة إىل كوهنا أداة خللق 
يضع اخلطوط الرئيسة لتعلُّق الّسكان مبفهوم  " قانون التعليم "اإلسرائيلي"األساس يف توحيد املصري، وابلتايل أصبح 

، فلهذا اجلهاز الدور األكرب يف أتهيل النشئ القادم إلحياء الدولة املصطنعة 1"الشعب اليهودي" كما قال بن غوريون
سياساهتم على النفس الطويل واغتنام الفرص لرتبية وإذكاء احلقد على األداين األخرى وزرع الغرور وقد اعتمدوا يف 

، فعملوا على تربية األطفال عرب تلقينهم العبارات املقتبسة القومي والتصنيف العنصري للعامل عموماً والعرب خصوصاً 
ختار الرب إايك ا س للرب،مقد   "ألنك أنت شعب  ر: من كتاب التوراة احملرف واليت منها على سبيل املثال ال احلص
ليزرعوا تلك األفكار يف نفوس  2م شعب هللا املختار"نكلتكون له أخص من مجيع الشعوب على وجه األرض"، "وأ

حسب رأي الدكتور مارك روزن الذي يعمل يف مركز كوهني للدراسات وأذهان األطفال عرب عدة برامج متثلت 
 ،التعليم ما قبل الوالدة، سلة هدااي شالوم بييب، الرتبية التنموية ، إنشاء مراكز تربية األطفالاليهودية بربامج 

معززين بذلك تلك االدعاءات.من املالحظ أيضًا أن سلسة كتب التاريخ الرتبوية "اإلسرائيلية" تالعبت بذلك التاريخ 
ونية، وبشكٍل أصبحت معه املناهج املدرسية عارية وقسَّمته ما بني سري وعلين، وذلك يف إطار بناء الشخصية الصهي

 عن احلقائق العلمية ومستغرقة ابمليثولوجيا، وقد اخرتعت كتب التاريخ أساطري ورموز ُأخَذت من الذاكرة اجلمعية اليهودية، 
                                                           

 .80 ، ص 2012ردينا عبد اجمليد، سياسات "إسرائيل" التعليمية جتاه العرب يف فلسطني احملتلة، دار املأمون للنشر والتوزيع، عّمان، 1
 .83السابق، صاملرجع  2
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قصص حياة وسامهت يف إجياد صورة للماضي وتدوينها والتعامل معها كحقيقة واقعة تليب احتياجات احلاضر، فهناك 
)قصص التعذيب يف إسبانيا، حماكم التفتيش، وقصة احملرقة اجليتو ذات األثر الكبري يف تنشئة اليهود االجتماعية 

تلك القصص تنمي حس االضطهاد يف نفوس "اإلسرائيليني" وابلتايل تذكية احلق يف استعمال  3اليهودية يف أملانيا(
ن هناك ي يشعر ابالضطهاد حىت لو مل يوجد من يضطهده ويشعر أبن اليهودي هو الذإ"فالقوة حلماية أنفسهم، 

ومن خالل ذلك يتبني أن اهلدف "اإلسرائيلي" من تعليم التاريخ  ،4"مشكلة حىت لو عاش مبفرده يف جزيرة انئية
املصطنع يف املناهج الدراسية هو تثبيت احلس واالنتماء القومي يف قلب الطالب اليهودي وتعزيز الشعور لديه ابملصري 

معمَّق اترخيي وعقائدي املشرتك وأن تغرس يف قلبه حمبة الشعب اليهودي، وإضافًة إىل ذلك البد أن يُزوَّد الطالب بفهم 
تشجيع العمل اجلماعي الختصار الوقت وخصوصاً  الصهيوين ، إضافًة إىل -يظهر أحقّية "إسرائيل" يف الصراع العريب

يف إطار تلك اخلطة  فعلى  النجاحويف احلقيقة فقد ظهر ، يف حاالت احلرب اليت ال تنتهي ابلنسبة "إلسرائيل" 
جممعًة  ر يف ابهلم عند احلديث عن القدسالتالميذ اليهود لدى سؤاهلم عما خيطسبيل املثال كانت مجيع إجاابت 

" نيمتدين اً على أنه سوف يُبىن اهليكل على أنقاض املسجد األقصى، وأن كل سكان القدس سوف يصبحون "يهود
ذا الواقع ، إضافًة إىل ذلك مل ، وقد عملت بعض احلكومات العربية على اإلسهام يف تثبيت ه" عندهموالعرب "عبيد  

تتوقف العنصرية عند اليهود جتاه العرب عند ذلك احلد فحسب إمنا تعّدى ذلك إىل األعراق األخرى من اليهود أنفسهم، 
فهم من أكثر اليهود فقراً  " ومع ذلكاإلسرائيليني"% من التالميذ 2لون سوى فأطفال اليهود اإلثيوبيني ال يشك  

 مدارس يغلب عليها الطابع اإلثيويب وال يتلقون حقهم يف الدعم املناسب مما يعيق طريقهم ومعظمهم يدرسون يف
 5حنو النجاح األكادميي.
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إن تعليم األطفال "اإلسرائيليني" يف ما يتعلق بقضية "إسرائيل الكربى" كان اهلدف منها إعداد نفسية الطالب لتقبل 
السادس االبتدائي يف املناهج الدراسية "اإلسرائيلية" جند خريطة لدولة داوود االحتالل والتوسع، ففي كتاب الصف 

تشمل فلسطني كلها، أجزاء من سورية، لبنان وشرق األردن، وقد جاء تصريح احلاخام عافوداي يوسف ليربر تلك 
لتايل فمن الواجب لقهم واب:"إن العرب أوالد أفاعي وأن هللا ندم على خالطريقة اإلرهابية لتحقيق ذلك حني قال

، وهذا األسلوب يشبه إىل حّد ما طريقة تنظيم "داعش" يف تعليم األطفال أبن حدود الدولة املزعومة يف توسع 6قتلهم"
 فصور أطفال "إسرائيل" يف ما ُيسم ى مستمر، ولتحقيق ذلك عملوا على إمناء ثقافة اإلرهاب والتعصب لدى أطفاهلم، 

يبدو أهنا أيضاً تدريب أطفال الصف الثاين االبتدائي على محل السالح،  توضح يتالبيوم الشرطة اجلماهريية، 
اًل جديدًا ا جيئو وغسل أدمغتهم لينش األطفال "داعش" عندما يقومون بتدريب مسلحيصور  تشابه إىل حد بعيد
 يني.ري من املتطرفني التكف

على روح العسكرة والتطوع من يطلع على املناهج املدرسية "اإلسرائيلية" يف مجيع املراحل جيد أن التوجه العام قائم 
أتهيلهم عرب مشروع "تسافتا" ليكونوا مدراء مدارس وقائمني على للجيش الذي يقدم ضباطه املتقاعدين بعد 

، ولعلَّ يف حروب "مجناسيا هرتسليا"ومدير مدرسة  "ل أبيبت"رئيس بلدية  "رون فلو داين"العملية الرتبوية كأمثال 
ورد يف كتاب املطالعة للصف اخلامس  "إسرائيل" الكثرية ما يُثبت النشأة العسكرية اإلجبارية جلنودها منذ الصغر، فقد

ته جبانبه "ليس يف جيشنا من يرفض اجلندية وليس عندان من يويل األدابر يف املعارك وليس عندان من يلقي ببندقي
خاصة مع حركات ويهرب، عندان حماربون آلخر طلقة"، ولكن أثبتت احلروب اخلاسرة اليت خاضتها "إسرائيل" 

فشلها يف تكوين عقول وأذهان عناصر اجليش "اإلسرائيلي"، فالقوة العسكرية ميكن أن تتطور املقاومة يف املنطقة 
 جتماعية وال قوة عقائدية تستطيع من خالهلا البقاء.وتتقدم ولكن األيديولوجية اخلاطئة ال تشكل مناعة ا

 

 

                                                           
 .71، ص 2011ندى الشقيفي، اهلولوكوست حقيقتها واالستغالل الصهيوين هلا، ابحث للدراسات، بريوت،   6
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 اخلالصة :

ميكن القول، أن عرض األفكار واملنطلقات الصهيونية يف املنزل واحلضانة وعرب مستوايت التعليم املختلفة لتشكل تلك 
يف النهاية تنشئة وتربية غري  الصورة النمطية املشوهة اليت تريدها "إسرائيل" يف خميلة أطفاهلا عن مجيع سكان العامل، هي

الصدمات اليت تتلقاها "إسرائيل" تساهم يف  شامل، ويبدو أن "سالم"سليمة متنعهم يف هناية األمر من احلصول على 
تشكيل سلوك عدواين مضطرب "لنفسية مريضة" وهذا حبد ذاته يعترب خطراً على اجملتمع وهتديداً حقيقياً لوجودها، 

 طبيعة االعتدال الفطرية للجنس اإلنساين بشكل عام.كونه سلوك شاذ خيرج عن 

السؤال املطروح هنا، إذا كانت "إسرائيل" تريب أطفاهلا هبذه الطريقة وتعد مناهجها هبذه األساليب، أما كان جيدر ابلدول 
دَّلت أغلب تلك العربية واإلسالمية اليت تقيم عالقات طبيعية معها، أن تطالب "إسرائيل" بتغيري تلك املناهج بعد أن ع

الدول مناهجها لتكون متناسبًة مع "السَّالم" والعالقات الطبيعية معها، أم أن التطرف والكراهية يكون من طرف واحد 
 وعلى الطرف اآلخر أن يرفع له أغصان الزيتون ؟!!    
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