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توطئة

ــذا  ــارات)، ه ــرتاتيجية (مس ــات اإلس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني ألبح ــز الفلس ــدر املرك يص
الكتــاب، ضمــن برنامــج عبــد املحســن القطَّــان لدراســة املــرشوع الصهيــوين، الــذي أطلقــه املركز 
لدراســة وفهــم املــرشوع الصهيــوين، وطبيعــة الدولــة واملجتمــع اإلرسائيليــني، وصــريورة تطورهام 
ــات  ــداف ودينامي ــة وأه ــق لطبيع ــم معّم ــق فه ــج إىل تحقي ــدف الربنام ــة.  ويه ــورة نقدي بص
ــم التناقضــات داخــل املــرشوع عــىل  ــوين االســتعامري االســتيطاين، وفه ســيطرة النظــام الصهي

طريــق امتــالك رؤيــة وطنيــة للمــرشوع التحــّرري الفلســطيني.

يعــد برنامــج دراســة املــرشوع الصهيــوين الــذي يــرشف عليــه فريــق بحثــي متخصــص، مكّمــالً 
لربامــج «مســارات» كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إســرتاتيجية، إذ ال ينفصــل عــن الربامــج 
ــة،  ــة والدولي ــج الدراســات العربي ــج الدراســات الفلســطينية، وبرنام ــز، كربنام األخــرى يف املرك
.  وستشــمل كافــة اإلصــدارات بدائــل سياســات  بــل مكّمــل لهــا مــن حيــث جوهــره السياســايتّ
فلســطينية ملواجهــة السياســات اإلرسائيليــة ومنظومــات الســيطرة االســتعامرية بهــدف تفكيكهــا 

وإحباطهــا.

وباإلضافــة إىل هدفــه العــام، يســعى الربنامــج أيضــاً إىل توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية 
يف الوطــن والشــتات للمســاهمة يف بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام 
الصهيــوين االســتعامري االســتيطاين عــىل أرض فلســطني، وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك 
املــرشوع الصهيــوين عــرب تحويلــه إىل مــرشوع خــارس بالرتكيــز عــىل نقــاط ضعفــه، والتناقضــات 
ــة  ــرصاع التحــرري ضــد النظــام االســتعامري االســتيطاين، وتنمي ــه، واســتعادة إطــار ال يف داخل
ــة  ــات الالزم ــم اآللي ــباب، ومنحه ــني الش ــدى الباحث ــرتاتيجي ل ــري اإلس ــارات التفك ــر مه وتطوي

لفهــم املــرشوع الصهيــوين، واملجتمــع اإلرسائيــيل عامــة.
مركز مسارات
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مقدمة

يعتقــد بعــض املختصــني يف إرسائيــل مبجــال الرتبيــة والتعليــم، أن جهــاز الرتبيــة والتعليــم ميــر 
ــه مظاهــر مــن  ــن، أو لنقــل تظهــر في ــة مــن التدي ــا تفــيش حال يف تحــوالت عــدة، يف مقدمته
التديــن مــن خــالل مناهــج وكتــب تعليميــة يف مواضيــع شــتى، وبخاصــة اآلداب واالجتامعيــات، 
وكذلــك ارتفــاع نســبة الزيــادة يف تحويــل ميزانيــات كبــرية ملؤسســات تعليميــة دينيــة، وأيضــاً 
ــيكل يف  ــني ش ــا 210 مالي ــة قيمته ــري ديني ــمية غ ــم رس ــات تعلي ــة يف مؤسس ــاطات ديني لنش
العــام املــايل 2016.  كــام إن املناهــج والربامــج والكتــب التعليميــة، تتعــرض ملزيــد مــن تغلغــل 
مكونــات ومركبــات ومواضيــع دينيــة، حتــى إّن كتــب تدريــس املــواد العلميــة، تحتــوي عــىل 
مضامــني دينيــة، أو تلميحــات وإشــارات ذات صبغــة دينيــة.  وال يــزال وزيــر الرتبيــة والتعليــم 
الحــايل نفتــايل بينيــت، كعــدد مــن ســابقيه، وكبــار موظفــي وزارتــه، متمســكني بــأّن إرسائيــل 
دولــة يهوديــة ودميقراطيــة، وتغليــب الجانــب اليهــودي مــن منطلــق كونــه متدينــاً أصــالً، ومــن 
واجبــه املحافظــة عــىل هــذه التوليفــة، بــل يــّرصح ليــل نهــار أن تعليــم اليهوديــة أهــم بكثــري 

مــن تعليــم الرياضيــات.

ــة يف املــدارس  ــم اليهودي ــاً يف إرسائيــل حــول تعلي ــة األخــرية نقاشــاً وجــدالً عاّم ــرى يف اآلون ون
الرســمية، أي املــدارس التــي تــرشف عليهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة.1  كثــريون مــن 
أوليــاء أمــور الطــالب تحلقــوا يف دوائــر منــددة ومعرتضــة عــىل تغلغــل مكونــات دينيــة يف كتــب 
التدريــس التــي يتعلــم بهــا أوالدهــم، يف حــني أّن دوائــر وحلقــات دينيــة بأطيافهــا كافــة تعتــرب 
هــذا األمــر نــرصاً لهــا، ألنهــا بهــذا التغلغــل تفــرض أجندتهــا العقائديــة الدينيــة والسياســية معــا 

 goo.gl/8qUA5X .2013/12/26 ،1  نوعمي دروم وأور كشتي، كيف تعود املدارس الرسمية إىل الدين؟، جريدة هآرتس
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عــىل أحيــاز اعتُــربت إىل فــرتة مــا ضمــن حــدود العلامنيــة يف إرسائيــل.

ــكوك  ــاوف وش ــول مخ ــور ح ــوص، يتمح ــذا الخص ــل به ــر يف إرسائي ــدل الدائ ــاش أو الج النق
ــرض  ــن، وف ــو التدي ــم نح ــة والتعلي ــاز الرتبي ــّر جه ــن ج ــني م ــن العلامني ــعة م ــات واس قطاع
ــه.  ومــام ال شــك  ــه، ويعيشــون حول ــة بعيــدة كل البعــد عــاّم يفكــرون ب أجنــدات أيديولوجي
ــة،  ــارات الديني ــع للتي ــار الواس ــاه االنتش ــيل باتج ــع اإلرسائي ــل املجتم ــوالت داخ ــه، أن التح في
لهــا كبــري األثــر عــىل العلامنيــني.  ومــن جهــة أخــرى، ســعى العلامنيــون إىل الحفــاظ عــىل أن 
تكــون إرسائيــل علامنيــة الحيــاة، كــام تأّسســت مــع احــرتام أحيــاز جامعــات دينيــة وغــري دينيــة 
مــن منطلــق كونهــا دميقراطيــة، وأن يكــون تعليــم اليهوديــة يف املــدارس الرســمية عــىل أســاس 
كونــه مــادة ثقافيــة، وليســت دينيــة.  أّمــا املــادة الدينيــة الرصفــة، فلتــدرّس يف التعليــم الدينــي.  
مقابــل هــذا التوجــه، يــربز توجــه التيــارات الدينيــة املناديــة بتغليــب التعليــم الدينــي والــرتايث 

املرفــق عــىل الجانــب القائــم.

ــة يف  ــم، ودروس إلزامي ــب التعلي ــج وكت ــة يف مناه ــني الديني ــار املضام ــرة انتش ــت ظاه أصبح
ــة األخــرية (عــىل  ــة يف اآلون ــارزة والفت ــدارس، ب ــة تعمــل داخــل امل ــات ديني ــة، وجمعي اليهودي
ــة الناشــطة عــىل  ــارات الديني ــوع التي األقــل يف الســنوات الخمــس األخــرية).  وهــذا بفعــل تن

ــدي. ــار الحري ــوة التي ــم ق ــل، وعــىل وجــه الخصــوص، تفاق الســاحة يف إرسائي

هنالــك أمثلــة ومنــاذج كثــرية للتديــن يف املؤسســات التعليميــة الرســمية؛ مثــل أناشــيد دينيــة يف 
ــة؛ مثــل «يــوم أورشــليم»، وذلــك لتعميــق  ــة، أو ذات صفــة قريبــة مــن الديني مناســبات ديني
ــة»، وأيضــاً  ــل «املوحــدة واألبدي ــة إرسائي ــا عاصم ــي يشــار إىل أنه ــة الت ــذه املدين ــاط به االرتب
ــم  ــب تعلي ــقاء يف كت ــوات االستس ــل صل ــس مث ــب التدري ــة يف كت ــني ديني ــوص ذات مضام نص

ــاء الفعاليــات فيهــا. ــداء مالبــس قصــرية يف املدرســة، وأثن ــا، وحظــر ارت الجغرافي

ــه  ــذي أرشفــت علي وأجريــت اســتطالعات رأي عــدة يف الســنوات األخــرية، كان آخرهــا ذاك ال
الربوفيســورة حاجيــت وولــف مــن معهــد جيوكارتوغرافيــا لالســتطالعات يف أيلــول 2017، حيــث 
بــنيَّ أن 78 % مــن املســتطلعني مييلــون إىل تعليــم أبنائهــم مكونــات عــن اليهوديــة، وأّال يقتحــم 
ــة وليســت  ــة وفــق أســس ديني ــات تســعى إىل تعليــم اليهودي ــون عــن جمعي املــدارس مندوب
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تراثيــة.1

الــرصاع قــوي جــّداً بــني التيــار العلــامين بغــض النظــر عــن االنتــامء الســيايس ألعضائــه، وبــني 
ــربزان يف  ــه ونفــوذه ت ــل، وبخاصــة أن قوت ــادة واالنتشــار يف إرسائي ــي اآلخــذ بالزي ــار الدين التي
ــة يف الغــرب انفصــال  ــني.  فالعلامني ــة والقــدس املحتلت ــة الغربي ــتيطانية يف الضف ــة االس الحرك
ــكلية  ــات ش ــا مكون ــة فيه ــة اإلرسائيلي ــة يف الحال ــني أن العلامني ــه، يف ح ــن ومتظهرات ــن الدي ع
ذات عالقــة بالــرتاث الدينــي، وأن الدولــة مؤسســة عــىل قاعــدة يهوديــة فيهــا مــوروث تاريخــي 
يهــودي متصــل بالديــن.2  مبعنــى آخــر، فــإن العلــامين األورويب هــو الــذي أعلــن انفصالــه عــن 
ــة يف  ــد، يف حــني أن العلامني ــادات وتقالي ــا مــن ع ــا وتداعياته ــكل مركباته ــة ب املؤسســة الديني
إرسائيــل هــي ليســت بهــذه الصــورة، إمنــا الرتكيــز عــىل املكونــات اليهوديــة املظهريــة وبعــض 

ــة. ــة كقومي ــة التــي تعــزز االنتــامء إىل اليهودي الجوهري

خرجــت القضيــة إىل الحيــز النقــايش العــام يف إرسائيــل يف أعقــاب متريــر اســتطالع رأي يف إحــدى 
مــدارس منطقــة تــل أبيــب يف نهايــة 2016، بهــدف فحــص مــدى معرفــة الطــالب يف املدرســة 
مبواضيــع يهوديــة.  وأجــرت االســتطالع جمعيــة دينيــة يهوديــة باســم «تــايل» (تعزيــز تعليــم 

اليهوديــة).

ــة هــي  ــني، أّن اليهودي ــن أوســاط العلامني ــودي، وبخاصــة م ــح يف املجتمــع اليه ــد رشائ وتعتق
ــة  ــري الالحق ــة والتفاس ــوص التوراتي ــني النص ــة.  وتُب ــارات مختلف ــني تي ــزاع ب ــدان رصاع ون مي
خالفــات بــني وجهــات نظــر حــول مواضيــع معينــة.  وليــس غريبــاً أن يتعّمــق النقــاش حــول 
ــم. ــة والتعلي ــاز الرتبي ــي يف جه ــامين وآخــر دين ــار عل ــني تي ــا هــذه، ب ــا يف أيامن ــع ذاته املواضي

ــة إىل هــذه الظاهــرة اآلخــذة باالنتشــار والتوســع يف املجتمــع اإلرسائيــيل  تتطــرّق هــذه الورق
ــنتعمق يف  ــا س ــويص فإنّن ــص الخص ــاً، ويف تخصي ــم خصوص ــة والتعلي ــاز الرتبي ــاً، ويف جه عموم
قــراءة عــدد مــن الكتــب التعليميــة املعتمــدة واملقــررة يف املــدارس اإلرسائيليــة الرســمية، ومــا 
تحتويهــا مــن توجهــات ونصــوص وإشــارات ورمــوز دينيــة يهوديــة، وهــو موضوعنــا املركــزي.

goo.gl/NJgo4w .2017/9/18 ،1  حول تفاصيل االستطالع، انظر: جريدة معاريف
2  لتفاصيل وافية حول هذه املقارنة، انظر: حزيك شوهام، دين، علامنية، موروث؛ يف الفكر اليهودي العام، مجلة عيونيم بتكومات يرسائيل 

(مراجعات يف يقظة إرسائيل)، مجلد 24، 2014، 58-24.
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ــرض  ــد ع ــة إالّ بع ــب التعليمي ــج والكت ــرة يف املناه ــم الظاه ــول إىل فه ــا الوص ــن، ال ميكنن لك
للظاهــرة يف مجمــل املؤسســة التعليميــة؛ أي جهــاز الرتبيــة والتعليــم يف إرسائيــل.  عــرض كهــذا 
ــة، ليــس فقــط يف جهــاز  ســيتيح للقــارئ واملهتــم بالشــأن اإلرسائيــيل إدراك التحــوالت الحاصل
ــن  ــل يف العقدي ــع يف إرسائي ــه املجتم ــرُّ ب ــا مي ــا م ــة، إمّن ــب التعليمي ــج والكت ــم أو املناه التعلي
ــة ورفــض قبــول أي رأي مخالــف،  ــن، بأقــل تعديــل مــن تغــريات وميــول نحــو عنرصي األخريي
ــوة وحضــور  ــم ق ــن تفاق ــة ناتجــة ع ــة.  الطروحــات الديني ــية وديني ــرض طروحــات سياس وف
األحــزاب والحــركات الدينيــة الصهيونيــة واليهوديــة ســواء يف إرسائيــل، أو يف األرايض الفلســطينية 
املحتلــة، مــن خــالل املــرشوع االســتيطاين.  ويعتقــد عــدد كبري مــن سياســيي إرسائيــل، أّن اللجوء 
إىل الفكــر الدينــي، أو النصــوص الدينيــة، هــو مبثابــة خشــبة خــالص ألفعــال اســتيطانية قهريــة 
ــا  ــز ادَّعاءاتهــم بحــق اليهــود قبــل الفلســطينيني يف فلســطني بكونه ضــد الفلســطينيني، وتعزي
ــني املســارين االســتيطاين  ــا يعــزز التوافــق ب ــي.  وهــذا م ــاً للنــص الدين األرض املوعــودة، وفق

والتديــن بتأثــري الواحــد عــىل اآلخــر، بــل تفاعلــه معــه.

ــوة،  ــاهم، بق ــي، تس ــاة اليوم ــري الحي ــىل س ــرة ع ــة املؤث ــه أّن األدوات الديني ــك في ــام ال ش وم
ــإّن إقحــام وتغلغــل  ــذا، ف ــن.  وله ــا إىل التدي ــح واســعة مــن املجتمــع وتحويله يف إزاحــة رشائ
مكونــات ومركبــات دينيــة يف الكتــب التعليميــة، هــو أداة ممتــازة لتحقيــق هــذه الغايــة، وإن 
احتاجــت إىل مــدة زمنيــة أطــول، لكــون تأثريهــا تراكميــاً وليــس ألمــد طويــل.  أضــف إىل ذلــك، 
أن الثقــل الســيايس لألحــزاب الدينيــة، وكــذا التيــارات الدينيــة، أصبــح الفتــاً يف املشــهد الســيايس 

العــام، وتأثــريه بــارز يف قطاعــات وأحيــاز مختلفــة.

ــع  ــيايس م ــرة الس ــالق دائ ــىل إغ ــل ع ــة تعم ــب التعليمي ــج والكت ــظ أّن املناه ــا، نلح ــن هن م
الدينــي لتتعــزز اّدعــاءات اإلرسائيليــني بحّقهــم يف فلســطني، وأن حّقهــم هبــة إلهيــة، وأن 
عالقتهــم السياســية والدينيــة متالصقــة بقــوة هــذه االّدعــاءات.  وهــذا التوجــه هــو يف صلــب 
الفكــر الصهيــوين، يف تطوراتــه عــرب الزمــن، لخلــق واقــع جديــد يوجــه قــارب املــرشوع الصهيــوين 

نحــو تأســيس الدولــة.

ــاء  ــة.  وبن ــكار وطروحــات وتوجيهــات املناهــج التعليمي ــة هــي ترجمــة ألف فالكتــب التعليمي
عليــه، فإنهــا تحتــوي عــىل تطبيقــات تتناســب والــرؤى الفكريــة مــن وراء املناهــج ذاتهــا.  كيــف 
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ــة، تتكــرر مــن  ــدي والتعليمــي بصــورة تراكمي ــي والعقائ ــة بــني الدين تدمــج الكتــب التعليمي
ــن  ــذ، م ــلوك التالمي ــوس وس ــول ونف ــوة يف عق ــرة بق ــخ الفك ــرى، لترتس ــة إىل أخ ــنة تعليمي س
ــا.  ويف  ــكرية أو بدائله ــة العس ــن الخدم ــم م ــني خروجه ــة إىل ح ــابهم إىل املدرس ــني انتس ح
هــذا الســياق، تشــري الباحثــة نوريــت بيلــد – الحنــان إىل تعمــق اإلثنوقراطيــة وأشــكال التديــن 

الرصيــح املبــارش وغــري املبــارش يف الكتــب املدرســية.1

ــم  ــتخداماتها ت ــريها واس ــن تفس ــة، ولك ــادئ ديني ــه مب ــوين يف مكونات ــرشوع الصهي ــل امل يحم
ــليم)  ــدس (أورش ــامين.  فالق ــا العل ــح مبفهومه ــة، لتصب ــة التوراتي ــود الديني ــن القي ــا م تحريره
التــي فهمهــا هرتســل مغايــرة عــن تلــك التــي تدعــو إليهــا النصــوص التوراتيــة.  لكنهــا هــي 
ذاتهــا ماديــاً.  وعــىل الرغــم مــن هــذا البــون يف الفهــم واإلدراك والتطبيــق، فــإن الخلفيــة واحــدة 

ــة.2 ــة يف اليهودي ــارات الديني ــوين وللتي للمــرشوع الصهي

1  نوريت بيلد – الحنان، فلسطني يف الكتب املدرسية يف إرسائيل، ترجمة ياسني السيد، مدار – املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية، 
رام الله، 2012، 25 – 44.

2  آرييه سبوزنيك، قدسية الصهيونية املعلمنة يف تكوين عامل اليهودي الجديد، مجلة إرسائيل، مجلد 16، 2009، 165- 195.
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ن« مفهوم »التديُّ

ــة  ــة الديني ــة اليهودي ــيطرة وهيمن ــي س ــة»،1 ويعن ــس «العلمن ــو عك ــاً، ه ــن»، اصطالح «التديُّ
األرثوذكســية عــىل الحيــز العــام، مــن خــالل تحطيم التــوازن القائــم بــني اليهوديــة والدميقراطية، 

وفــق مــا ارتــأه مؤسســو دولــة إرسائيــل يف العــام 2.1948

وتعتقــد رشائــح يف أوســاط مختلفــة داخــل إرسائيــل أّن «التديُّــن» هــو إلحــاق رضبــة موجعــة يف 
صميــم حــق حريــة اإلميــان؛ أي حــق كل إنســان أن يكــون علامنيــاً.  وتعنــي العلامنيــة، يف هــذا 
ــز العــام خاليــاً مــن عالمــات تديــن.   الســياق، حريــة الديــن والعبــادة.  مبعنــى أن يكــون الحيّ
أّمــا حــق املعرفــة باليهوديــة، فهــو جــزء مــن التعليــم دون التأثــري الدينــي املقصــود.  وطبعــاً، 
هــذا ينــدرج يف الدفــع نحــو االمتنــاع عــن مامرســة أي شــعائر دينيــة أو طقــوس ذات صلــة بهــا 
يف األحيــاز العامــة.3  والعلامنيــة، عمليــاً، دفعــت إىل إعــادة إنتــاج مــن جديــد لعمليــة تنظيــم 
ــة عــىل الصعيديــن  ــة اإلرسائيلي ــز العــام.  وهــذا مــا يحــدث يف الحال الحضــور الدينــي يف الحي

الرســمي والعــام.4

ــن  ــمي م ــم الرس ــاز التعلي ــي يف جه ــب الدين ــل املركّ ــم تغلغ ــة والتعلي ــدان الرتبي ــهد مي ويش
اتجاهــات متعــددة، وبتشــجيع ورضــا مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم ذاتهــا.  هــذه الــوزارة واقعــة 

1  يوخي فيرش، املفاهيم علامنية وعلمنة، يف جوهرهام هام صريورة االبتعاد عن الدين ومؤسساته وقيمه وعاداته، علمنة وعلامنية، معهد 
فان لري، القدس، 2015، 11. (بالعربية).

goo.gl/ .2017/12/20 ،2  ميكن التوسع يف هذا التعريف من خالل االستعانة باملادة الواردة حوله عىل موقع املوسوعة الحرة – ويكيبيديا
  vCcXvZ

3  متفق عليه أن هناك فرقاً بني تعليم ديني وتعليم عن الدين، وهذا وارد يف كتب تعليمية يف دول كثرية يف العامل.  حول هذا املوضوع، 
goo.gl/J4oDVG .10/1/2017 ،)Religion in the Curriculum( :ميكن مراجعة املقالة اآلتية

4  يوخي فيرش، مصدر سابق، 25.
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يف الســنوات األخــرية تحــت ســيطرة تيــارات دينيــة، مــن أبرزهــا التيــار الدينــي الــذي يرأســه 
وزيــر التعليــم نفتــايل بينيــت وهــو حــزب «البيــت اليهــودي».  وال تقترص الســيطرة عــىل الجهاز 
مــن الناحيــة اإلداريــة والتنظيميــة، إمنــا مــن ناحيــة قوميــة عنرصيــة، وإبعــاد أي طــرح أو فكــرة 

مختلفــة عــن تلــك التــي يحملهــا أتبــاع هــذا الحــزب ومــن حواليــه.

ويتــم التعبــري عــن التديــن يف حــاالت مختلفــة، منهــا مــا هــو ظاهــري، ومنهــا مــا هــو خفــي أو 
متســرت خلــف برامــج تعليميــة معينــة.

فعــىل ســبيل املثــال، تظهــر تعبــريات ملفهــوم التديــن يف اقتباســات نصيّــة1 مــن مصــادر دينيــة يف 
كتــب الرياضيــات والعلــوم والجغرافيــا.  وأيضــاً يف برامــج تربويــة وال منهجيــة، وصــور تحتــوي 
عــىل مركبــات دينيــة مثــل شــخص يــؤدي صــالة، أو شــخص يحمــل كتــاب التــوراة، أو احتفــاالت 
بــار ميتســفا (احتفــاالت البلــوغ وفقــاً ألســس ومفاهيــم الديانــة اليهوديــة) ... والقصــد هنــا هــو 
اســتعامل وتبنــي مركبــات دينيــة بصــورة غــري مبــارشة، ويف مراحــل تعلميــة مختلفــة، وبالتــايل 

تغلغلهــا تدريجيــاً يف معرفــة الطالــب وفهمــه وإدراكــه.

ــداد  ــة أّن أع ــم، وبخاص ــىل املعل ــاً، ع ــره، أيض ــرتك أث ــن ي ــوم التدي ــه أن مفه ــك في ــام ال ش وم
املعلمــني/ات غــري العلامنيــني (أي مــن هــو متديــن مبســتوى حــد أدىن محافــظ عــىل عــادات 
وتقاليــد، إىل مســتوى ُمتشــّدد بالعــادات والتقاليــد والســبت والتفاســري...) آخــذة بالزيــادة يف 
التعليــم الرســمي العلــامين، عــىل خلفيــة عــزوف الشــباب العلــامين عــن هــذه املهنــة يف العقدين 
األخرييــن.2  ومتّــت مالحظــة تجــاوب مديــري مــدارس عديــدة مــع انتشــار هــذه الظاهــرة يف 
مدارســهم ألســباب مختلفــة، منهــا: عــدم انتباههــم إىل صــريورة التديــن يف مدارســهم، أو لعــدم 
توفــر نشــاطات أخــرى، فهــذا يُعــّزز دور املديريــن اجتامعيــاً، وألّن كل النشــاطات ذات صفــة 
التديــن ممّولــة ومدعومــة ماليــاً مــن قبــل جمعيــات تحصــل عــىل ميزانيــات لهــذا الغــرض مــن 

وزارة الرتبيــة والتعليــم.

1  نوريت بيلد – الحنان، مرجع سابق، 78، حيث تشري إىل كون الكتب متعددة الوسائط يف رسائلها للمتلقي.
2  ال تتوفر لدى وزارة الرتبية يف إرسائيل معطيات دقيقة عن معلمني متدينني يدرسون يف مدارس رسمية (علامنية)، لكن ميكن مالحظة 

: متار هرمان  ذلك من خالل قبعة الرأس، مثًال، املنترشة مؤخراً يف أروقة املدارس، كام تفيد بعض الصحف واملصادر يف إرسائيل. مثالً
(محررة)، علمنة وعلامنية: قنوات االتصال لدى الوسط الديني- الوطني مع العلامنية، الفصل السابع، يف: متدينون؟ وطنيون!: املعسكر 

الديني – الوطني يف إرسائيل 2014، املعهد اإلرسائييل للدميقراطية، القدس، 2014.
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والســؤال هنــا: هــل يحصــل تحــول بطــيء أم رسيــع يف ميــدان الرتبيــة والتعليــم لصالــح حــاالت 
أو مظاهــر التديــن؟

ــم  ــظ أّن التعلي ــا املالح ــيل، إمّن ــوس اإلرسائي ــة يف القام ــرد كلم ــد مج ــن مل يع ــوم التدي إّن مفه
الرســمي يتحــول إىل دينــي بشــكل بطــيء، وقــد يحتــاج إىل مــدة زمنيــة طويلــة ليبســط هيمنتــه 
ــا أهــايل الطــالب يف التعليــم الرســمي العلــامين، تتعــارض مــع  ــه.  فالقيــم التــي يؤمــن به علي
مــا يجــري فيهــا واقعيــاً وفعليــاً.  وهنــا يجــب التوضيــح أن هــذا ال يعنــي االحتجــاج الصــارخ 
عــىل كل مــا يف جهــاز التعليــم، املســألة التــي تعنــي العلامنيــني هــي تصفيــة (فلــرتة) املكونــات 
الدينيــة والغيبيــة عــن النصــوص التعليميــة.  وهــذا بالتــايل يبــني أنهــم يقبلــون بنصــوص تحــوي 

قيــامً ورســائل إنســانية واجتامعيــة غــري ملتصقــة بالــروح واملضمــون الدينــي املبــارش.

ــز الســبعينيات وحتــى  وكان انزيــاح املجتمــع يف إرسائيــل نحــو مزيــد مــن التديــن هــو مــا ميّ
ــذي أودى  ــم يف 1977 ال ــالب يف الحك ــد االنق ــة بع ــايض، وبخاص ــرن امل ــن الق ــعينيات م التس
ــود  ــود الليك ــل.  صع ــة يف إرسائي ــح السياس ــىل مفاتي ــذ 1948 ع ــن من ــل املهيم ــزب العم بح
للحكــم يف ذاك العــام دمــج بــني الســيايس/العلامين وبــني الســيايس/الديني بوضــوح.1  وتعّمــق 
الحضــور الدينــي يف الحيّــز العــام، وبــدأ حضــوره باالنتشــار يف أطــر مختلفــة، منهــا التعليمــي، 
يف األلفيــة الثالثــة، ومــع ازديــاد قــوة التيــارات الدينيــة الرشقيــة (الســفارادية)،2  حتــى وصــل 
هــذا الحضــور إىل األطــر السياســية العليــا، ويف مقدمتهــا مجلــس الــوزراء، حيــث تُبلــوُر سياســُة 
ــارات إىل موقــع الســلطة.   ــا يعنــي وصــول هــذه األحــزاب والتي ــرارات، م ــل وتُتَّخــذ الق إرسائي
مبعنــى آخــر، انقــالب الحكــم املشــار إليــه أعــاله، عــزز مركزيــة الرتبيــة ليــس بهــدف التعليــم 
فقــط، إمنــا بظهــور إســقاطات التديــن عــىل نشــاط الحركــة االســتيطانية يف األرايض الفلســطينية 

املحتلــة.

ــن.   ــد األخــري بتســييس الدي ــّر يف يف العق ــل مي ــم يف إرسائي ــاز التعلي ــه أّن جه ــاّم ال شــك في وم
فاملناهــج والربامــج واملشــاريع التعليميــة املصــادق عليهــا، متــّر يف مرحلــة تخفيــف «اإلرسائيلية» 
ــة  ــني اليهودي ــوازن ب ــو الت ــة ه ــود باإلرسائيلي ــة.  واملقص ــل اليهودي ــاب تفضي ــىل حس ــا ع فيه

1  يهودا غودمان ويويس يونا، العالقة الصاعدة بني التدين والعلامنية يف إرسائيل: شمل، إقصاء وتحويل، يف: يوخي فيرش، علمنة وعلامنية، 
مصدر سابق، ص 208. 

2  غودمان ويونا، مصدر سابق، 213- 215.
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ــمي،  ــم الرس ــو يف التعلي ــامين ه ــي.  فالعل ــامين والدين ــقيها العل ــة بش ــة (اليهودي والدميقراطي
ــي). ــم الرســمي الدين ــي يف التعلي والدين

ويّدعــي عــدد مــن سياســيي إرسائيــل1 أمثــال زهافــا غالئــون مــن حــزب مريتــس، أّن التعليــم 
ــة  ــن مقصــودة عــىل حســاب تعليــم أســس الدميقراطي ــة تديُّ الرســمي يف إرسائيــل ميــّر يف حال
وحقــوق اإلنســان، والعلــوم ... لدرجــة أّن جمعيــات مــن خــارج األطــر املدرســية تخــرتق املدارس 
مبوافقــة الــوزارة (أو دعوتهــا) لتقديــم خدمــات لتعميــق اليهوديــة ومفاهيــم الديــن اليهــودي.  
ومنهــم مــن يّدعــي أّن أســس االنتــامء إىل هويــة إرسائيليــة بــدأت بالرتاجــع والضعــف لصالــح 

الهويــة الدينيــة املتطرفــة.2

1  سياسيون يف أحزاب مختلفة يف إرسائيل منهم زهافا غلئون من مريتس، وبوغي هرتزوغ من العمل ... للتوسع، انظر: شويك فريدمان، جن 
goo.gl/p2nEuX .2016/6/13 ،التدين، موقع املعهد اإلرسائييل للدميقراطية

2  ملواجهة ظاهرة انتشار التدين، بادر عدد من أعضاء الكنيست يف إرسائيل إىل طرح مرشوع قانون إلعادة تعريف التعليم اإللزامي وما 
يحتويه من أهداف ومضامني.  وحتى ساعة كتابة هذه الورقة، مل يقم الكنيست مبناقشته.  ملزيد من املعلومات حول مبنى املرشوع، 

goo.gl/6aBwwB .2017/12/20 ،ميكن مراجعته عىل موقع الكنيست عىل هذا الرابط
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ن والعلمانية يف جهاز التعليم بني التديُّ

ــاً  ــه، متام ــاً يف معتقدات ــكل شــخص حق ــن أّن ل ــن.  نحــن نؤم ــا أي يشء ضــد الدي ــس لدين «لي
كــام هــو الحــال بالنســبة للراغــب يف العيــش علامنيــاً.  وبكوننــا هكــذا، فإنّنــا نرفــض اإلكــراه يف 
الديــن الــذي يظهــر مــن اتجاهــات مختلفــة.  إنّنــا نــرى يف امليزانيــات والتعليــم بهــذه الطريقــة 
ــة  ــر الرتبي ــدة وزي ــم، بهــدف خدمــة أجن ــة والتعلي ــة غســل دمــاغ دينــي يف جهــاز الرتبي عملي
ــة، واملــيض  ــا فارغ ــة بأنّه ــة العلامني ــار عرب ــن خــالل إظه ــني، م ــة اليم ــت وحكوم ــايل بيني نفت
قُُدمــاً نحــو تحويــل الشــعب إىل متديــن وقومــي متطــرف جــّداً».  هــذا مــا عــّربت عنــه عريضــة 

املنتــدى العلــامين بتاريــخ 23 آب 2017.

ــج  ــدي ونه ــنّي وجــود اســتقطاب مجتمعــي وعقائ ــن العريضــة تُب ــرة م ال شــك أّن هــذه الفق
حيــايت.  ومقابــل هــذا االســتقطاب القائــم يف املجتمــع اإلرسائيــيل بــني العلامنيــني واملتدينــني، 
ــة  ــوازن بــني العلامني ــة ت ــل باملناســبة) تعمــل عــىل خلــق حال ــات (عددهــا قلي تنشــط جمعي
والتديــن، ومنهــا «يزمــا»، ومقرّهــا يف مســتوطنة موديعــني يف الضفــة الغربيــة املحتلــة.  يقــول 
أحــد ناشــطيها واســمه رودنــر، إّن هــذه الجمعيــة مثــال إيجــايب جــّداً عــن حالــة التــأزم التــي 
يعيشــها املجتمــع اإلرسائيــيل واالســتقطاب عــىل وجــه الخصــوص املشــار إليــه أعــاله يف طروحات 
ــودي  ــب اليه ــب للطال ــوي مناس ــي وترب ــو تعليم ــق ج ــىل خل ــل ع ــة تعم ــدى.  فالجمعي املنت
ــيس  ــار األرثوذك ــني التي ــوازن ب ــة ت ــطة أدوات تعليمي ــني بواس ــىل عامل ــه ع ــن خالل ــرّف م يتع
والتيــار اإلصالحــي املنفتــح.  ويضيــف رودنــر أّن عمليــة الرتبيــة املتوازنــة هــي األفضــل لضــامن 

تعــرّف كل طــرف عــىل اآلخــر.1

1  عران كمينسيك، تدين؟ ليس يف مدرستنا»، 2016/12/19.
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لكــن هــذا التوجــه ليــس ســائداً يف املجتمــع اإلرسائيــيل، مبعنــى أّن تأثــريه آخــذ بالتضــاؤل رويــداً 
رويــداً، لصالــح املزيــد مــن مظاهــر ومضامــني التديّــن يف جهــاز الرتبيــة والتعليــم، وعــىل وجــه 

الخصــوص يف الكتــب التعليميــة واملــدارس التــي تـُـَدرَّس فيهــا هــذه الكتــب.

ــا  ــم خلفياته ــا فه ــة، علين ــة والعلامني ــارات الديني ــني التي ــية ب ــة النقاش ــذه الجدلي ــم ه ولفه
ــا، إىل أّن ظهــور مفهــوم  ــا مــن اإلشــارة، هن ــّد لن ــة.  وال بُ ــاً يف الحضــارة األوروبي القامئــة عميق
ــر،  ــة التنوي ــة يف مرحل ــة الغربي ــول الثقاف ــرن الـــ 19، ودخ ــة الق ــاً كان يف نهاي ــة عاملي العلامني
.  وتعرّضــت  ــا أوالً ــوادر التحــوالت تخــرتق املجتمــع اليهــودي يف أوروب ــدأت ب عندهــا فقــط ب
رشائــح واســعة مــن املجتمعــات اليهوديــة أو الجاليــات اليهوديــة يف أوروبــا لعاصفــة التنويــر.1  
وجــرى نقــاش حــاد بــني ُدعــاة التنويــر والتوجهــات العلامنيــة واملتمســكني بأهــداب الرشيعــة 
اليهوديــة والحفــاظ عــىل التقاليــد واألعــراف التاريخيــة لليهوديــة.  وألّول مــرّة حــدث التغيــري، 
بحيــث تحــرر العقــل اليهــودي مــن عقــاالت الرشيعــة وقيودهــا، لينطلــق إىل تحكيــم العقــل 
املســتقل بعيــداً عــن تلــك القيــود.  فالفكــر الــذي تبلــور لــدى مفكــري الغــرب، أمثــال كانــط، 
وروســو، وميــل، وغريهــم، عــرض الديــن كمؤسســة صلبــة تفــرض قيــوداً خارجيــة عــىل اإلنســان، 
ــه  ــن طبيعت ــة ع ــذه غريب ــا.  وه ــا وتعليامته ــا وأوامره ــزم بقيوده ــطتها إىل ملت ــول بواس يتح
كإنســان مفكــر ومنتــج وصاحــب قــدرة يف أن يتــوّىل بنفســه إدارة أمــوره ومســتقبله.  فكانــط 
وضــع فكــرة التنويــر،2 ومــن بعدهــا طــرح شــعار العــامل العلــامين والثقافــة الغربيــة يف أعقابــه.  
ــر لطريــق اإلنســان  ــا تلخيصــه يف أّن العقــل وفقــاً لكانــط هــو املوجــه واملدب وهــذا مــا ميكنن

ــه الطبيعيــة. وصــوالً إىل حريت

ــاط  ــدودة يف أوس ــح مح ــىل رشائ ــتولت ع ــي اس ــي الت ــات، ه ــذه الطروح ــر، أو ه ــذا الفك ه
الجاليــات اليهوديــة يف أوروبــا.  فاليهــود الذيــن كانــوا عــىل متــاس يومــي مبــارش وغــري مبــارش 
ــة  ــة واالجتامعي ــا االقتصادي ــة يف بناه ــوالت جذري ــهدت تح ــي ش ــة الت ــات األوروبي باملجتمع
ــر  ــادي يف تطوي ــم دور ري ــل كان لبعضه ــا،3 ب ــوا معه ــا وتفاعل ــاً منه ــروا عميق ــية، تأث والسياس
ــدة وغــري ذلــك.4  يف حــني أّن  ــة العقي ــة والعقــل وحري ــة بالعلامني ــم فلســفية ذات صل مفاهي

1  أمنون راز – كركوتسني، علمنة وتأرجح املسيحية تجاه اليهودية، يف: يوخي فيرش، مصدر سابق، 112-109.
2  مقالة كانط حول تعريف التنوير )goo.gl/BwoSPZ(، وإن كانت قد كتبت يف نهاية القرن الـ 18. 

3  كركوتسني، مصدر سابق، 114 - 115.
4  نحيل القارئ إىل التعمق يف تأثري التنوير عىل الجاليات اليهودية يف أوروبا إىل بحث ماري شوماخر وهو حديث العهد:
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الســواد األعظــم مــن اليهــود عــاش يف معــازل فرضهــا عــىل نفســه أو فُرضــت عليــه يف املــدن 
األوروبيــة، فكانــوا منقطعــني عــن العــامل ومحيطهــم، غارقــني يف قيــود الرشيعــة اليهوديــة التــي 
تحكمــت يف ســري حياتهــم اليومــي.  أّمــا املثقفــون اليهــود الذيــن أرشنــا إليهــم أعــاله، فقــد رأوا 
يف العلامنيــة فرصــة نــادرة للتحــرر، ليــس فقــط مــن الشــتات، إمنــا تحــرر اليهــود مــن اليهوديــة 
مبفهومهــا الدينــي املقيّــد.1  مبعنــى أن الرشيعــة لــن تكــون صاحبــة القــرار والتوجيــه يف تعريــف 
اليهوديــة وجعــل اليهــودي يهوديــاً، إمّنــا عالقــة اليهــود ببعضهــم البعــض كشــعب، ومتســكهم 

بأصولهــم اإلثنيــة والقوميــة.2 

ــني  ــل ح ــاً يف إرسائي ــس متام ــا انعك ــة يف أوروب ــاحة اليهودي ــهدته الس ــذي ش ــول ال ــذا التح ه
تأسيســها.  فاملؤسســون لهــا كانــوا متأثريــن بالتنويــر واالنفتــاح عــىل مفاهيم معــارصة للعلامنية 

بعيــداً عــن اليهوديــة املتزمتــة واملرتبطــة بقيــود توراتيــة صارمــة.

هــذه، بــدون أدىن شــك، محاولــة إنتــاج جديــدة ملفاهيــم يهوديــة حداثويــة متأثــرة بريــاح بــل 
ــاً عــىل مــدى النصــف  ــة عموم ــة التــي شــهدتها الســاحة األوروبي عواصــف التحــوالت الفكري

الثــاين مــن القــرن الـــ 19 ومطلــع القــرن العرشيــن.

لقــد أقــام مؤسســو الدولــة جهــاز تربيــة وتعليــم وفقــاً ألســس أوروبيــة حداثويــة، آخذيــن بعــني 
االعتبــار املــوروث الثقــايف الدينــي، وليــس الدينــي العقائــدي.  وهــذا مــا يدعــو إليــه يف أيامنــا 
الحاليــة منتــدى العلامنيــة يف إرسائيــل، الــذي تــّم تأسيســه كــرد فعــل عــىل خطــوات التديــن 

التــي تــرضب بهــذا الجهــاز.

ــم الروحــي أهــم مــن  ــايل بينيــت يعتقــد أن التعلي ــل نفت ــم يف إرسائي ــر التعلي يف حــني أن وزي
ــذا  ــى يف ه ــة عظم ــا دول ــة بكونه ــا التكنولوجي ــر منتجاته ــل تصدي ــىل إرسائي ــي، وأن ع العلم

ــوراة.3 ــن الت ــة املســتقاة م ــا الروحاني ــر قوته ــال، وأيضــا تصدي املج

 Schumacher-Brunhes, Marie )2012). Enlightenment Jewish Style: The Haskalah Movement in Europe. Mainz: Leibniz
Institute of European History )IEG(.(تُسمى حركة التنوير بالعربية «هسكاله»).

1  يتطرق كركوتسني بإسهاب إىل رفض الصهيونية قبول مصطلح الشتات يف مقالته املذكورة سابقاً، 123.
goo.gl/J41Yk3 .2017/1/11 ،2  باوال هاييمن، كيف أثر التنوير عىل املجتمع اليهودي يف أوروبا

goo.gl/NHN5NU .2016/9/13 ،3  موقع ماكو





21

التديُّن يف مناهج وكتب التعليم يف إرسائيل

دولة إسرائيل: إنتاج علمانية متجددة 
ومتدينني جدد

هنــاك مــن يعتقــد أّن املجتمــع اإلرسائيــيل ليــس وحــده مــن يســري نحــو مزيــد مــن التديــن، 
ــة أو  ــة الحديث ــد مــن العلامني ــح واســعة تســري نحــو مزي ــون رشائ ــل تكمــن الخطــورة يف ك ب
املنتجــة حديثــاً يف املجتمــع اإلرسائيــيل يف ضــوء املتغــريات الحاصلــة يف العــامل.  وهــذه الحالــة 
مــن االســتقطاب أو الــرشخ التــي أرشنــا إليهــا ســابقاً، آخــذة بالتعّمــق يف املجتمــع اإلرسائيــيل، 
وتســاهم يف تعميــق الفجــوات االجتامعيــة والفكريــة والثقافيــة بــني مكونــات هــذا املجتمــع، 
وتعــّزز ظاهــرة التفــكك القامئــة أصــالً بفعــل هجــرة اليهــود إىل فلســطني مــن مختلــف أنحــاء 
العــامل.  وإرسائيــل اعتــربت نفســها، وال تــزال أنّهــا أتــون صهــر لهــؤالء املهاجريــن بهــدف إعــادة 
صياغتهــم وبنائهــم ضمــن منظومــة إرسائيــل السياســية واالجتامعيــة والعســكرية والثقافيــة.

فــإذا كان رام فرومــان مؤســس منتــدى العلامنيــني، واملحــارض األكادميــي يغيــل ليفــي، يعتقــدان 
بخطــورة هــذا االســتقطاب،1 فــإّن يهــودا فالــد عضــو مؤســس يف منظمــة «ليبــا» املتامثلــة مــع 
ــة  ــز الهوي ــدف هــو تعزي ــّدد بنفســه أّن اله ــة، هــو يُح ــة الديني ــدي يف الصهيوني ــار الحري التي
اليهوديــة يف إرسائيــل.  ويضيــف جملــة مهّمــة مفادهــا: «إّن مــا تقــوم بــه (ليبــا) ليــس تديينــاً، 

إمّنــا إعــادة تشــكيل مــن جديــد للهويــة اليهوديــة لدولــة إرسائيــل».

وبالتــايل مــا هــي وجهــات نظــر األكادمييــني يف هــذا الســياق املتعلقــة بإنتــاج علامنيــة جديــدة 
ومتدينــني جــدد؟ يّدعــي املحــارض الجامعــي جــاي بــن بــورات2 مــن جامعــة بــن غوريــون يف بــرئ 

www.hiloni.org.il .1  ميكن االطالع عىل وجهات نظر كل واحد منهام عىل موقع املنتدى العلامين
2  جاي بن بورات، نظرياً وعملياً – علمنة الحيز العام يف إرسائيل، برديس، حيفا، 2016، 11- 27.
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الســبع أّن مــا مــّر بــه املجتمــع اإلرسائيــيل يف العقــد األخــري هــو علمنــة وليــس تدينــاً.  ويربهــن 
ــك محــالت  ــوم الســبت، وكذل ــا ي ــح أبوابه ــة تفت ــأّن عــرشات املحــالت التجاري ــه هــذا ب اّدعائ
الطعــام وغريهــا.  فتجــارة الســوق تثــري شــهية كثرييــن لفتــح محالتهــم لجنــي أربــاح أكــرث حتــى 
ــن يقدســون الســبت  ــى الذي ــع حت ــات االســتهالك تدف ــوم الســبت.1  وهــو يعتقــد أّن مغري ي
بطريقتهــم املبســطة، إىل التعامــل مــع الوضــع التجــاري.  ويعــّزز بصــورة أعمــق حالــة التديــن 
املنتجــة مــن جديــد يف إرسائيــل يف الفــرتة املوازيــة متامــاً، مــع وصــول أكــرث مــن مليــون مهاجــر 
ــه، بعضهــم يهــود، والبعــض  ــدول التــي كانــت خاضعــة ل مــن االتحــاد الســوفييتي ســابقاً وال
اآلخــر ليســوا يهــوداً، بــل إن معظمهــم مــن العلامنيــني.  يف حــني أن التحــوالت الحاصلــة عــىل 
أرض الواقــع هــي دميغرافيــة وجغرافيــة؛ أي إعــادة توزيــع وانتشــار املتدينــني يف مناطــق 
ــة هــي  ــاك حــارات يف مــدن تعتــرب علامني خاصــة بهــم، حيــث تتجــدد ظاهــرة التديــن.  وهن
تخــص املتدينــني (كــام هــو الحــال يف القــدس وحيفــا، عــىل ســبيل املثــال وليــس الحــرص).  أّمــا 
املهاجــرون الجــدد، فشــكلوا إضافــة نوعيــة للعلامنيــة يف إرسائيــل، ولكنهــم مل يأخــذوا دورهــم 
النضــايل يف وجــه التيــار الدينــي إالّ بعــد مــرور فــرتة زمنيــة ليســت بقليلــة.  وهــذا ناتــج مــن 
اهتاممهــم بتأســيس قوتهــم االقتصاديــة والوظيفيــة يف مؤسســات ودوائــر الدولــة، ويف القطــاع 

الخــاص.

وإىل جانــب تعــّزز ظاهــرة العلمنــة يف الحيــز العــام يف إرسائيــل، يشــري بــن بــورات إىل ظاهــرة 
التديــن يف األماكــن العامــة عــىل شــكل ُجــُزر متناثــرة، تُشــكل ملعبــاً لتحــرّك سياســيني نفعيــني 
يف أوقــات االنتخابــات الربملانيــة عــىل وجــه الخصــوص،2 حيث يســعى سياســيون يف ســّدة الحكم 
مبــارشة، أو يف االئتــالف الحكومــي، إىل االســتفادة مــن هــذه الجــزر لجنــي مكاســب سياســية، 
ــركات  ــة والح ــزاب املتدين ــل األح ــن قب ــارشة م ــا مب ــن يرعاه ــد م ــن تج ــرة التدي إالّ أّن ظاه
والجمعيــات املؤيــدة لهــا.  مبعنــى آخــر، فــإّن العلمنــة ال متتلــك دعــامً سياســياً معلنــاً عنــه، يف 
ــه أشــكال ومظاهــر  حــني أّن التديــن يحظــى بذلــك.  وهــذا يعنــي أّن الجــو العــام تنتــرش في

1  هنــاك أدبيــات كثــرية حــول موضــوع الســبت وفتــح املتاجــر خاللــه، طبعــاً هــذا يتعــارض مــع أســس الرشيعــة اليهوديــة.  لكــن تيــارات 
علامنيــة تنــادي بعكــس ذلــك، أي إتاحــة املجــال لفتحهــا.  يف حــني أن االئتــالف الحكومــي معــرّض دامئــاً للتفــكك يف حــال قبــول هــذا 
ع  املطلــب.  لهــذا أرسع حــزب شــاس – املتدينــون الرشقيــون- نحــو ترشيــع قانــون مينــع فتــح املتاجــر ويعاقــب كل مــن يخالفــه (ُرشّ
القانــون يف الكنيســت يف كانــون األول 2017).  حــول هــذا النقــاش الحــاد داخــل املجتمــع يف إرسائيــل، يراجــع كتــاب بــورات املذكــور 

أعــاله يف الفصــل الســادس منــه.
2  بورات، مصدر سابق، 57.
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ــاً.  وهــذا يعنــي، أيضــاً، خــروج الدينــي مــن أطــره  ــل عــىل كــون أسســها أو بعضهــا ديني تدلّـ
الدينيــة باتجــاه مرافــق ومركّبــات أخــرى يف املجتمــع.

وال بــّد مــن اإلشــارة هنــا إىل أّن مؤّســيس إرسائيــل منــذ اإلعــالن عنهــا (1948)، أرادوهــا دولــة 
ــون  ــا؛ أي أالّ يك ــة بكليته ــة ليربالي ــة علامني ــون دول ــذه اإلرادة أالّ تك ــريهم له ــة.  وتفس يهودي
ــوراة شــبيهة بقوشــان  ــا أن تكــون الت ــاط باملــوروث الحضــاري اليهــودي فحســب، إمّن ــا ارتب له
(أي حــق امللكيــة) الشــعب اليهــودي عــىل «أرض إرسائيــل».1  ومــن هــذا املنطلــق، تــّم، عــىل 
ــه  مــّر الزمــن، تطويــر عالقــة بــني األســطرة اليهوديــة وبــني العلمنــة اإلرسائيليــة، مــا يعنــي أنّ
يف مرحلــة عمليــة علمنــة اليهوديــة نتــج عنهــا التــزام العلامنيــة باألســطرة والعنــارص الدينيــة 
املركزيــة لليهوديــة.  وبالتــايل، فــإّن الشــغف للعلمنــة مبفاهيمــه اليهوديــة كــام أرادهــا مؤسســو 
ــار العلــامين املتجــّدد  ــة، يواجــه اليــوم تخبطــاً بــني التي ــاة يوميــة مركّب إرسائيــل، واإلتاحــة لحي
الــذي يشــعر أنـّـه يتــآكل، وبــني التيــار الدينــي املتجــدد الــذي يســعى إىل تحويــل نظــم الحيــاة، 

وجهــاز التعليــم يف مقدمتهــا، إىل نظــم متدينــة وفقــاً لألســس الدينيــة اليهوديــة.2

https://goo.gl/9DCsE9 .2012/3/30 ،1  أهارون رول، سارقو القوشان التورايت
2  نعمة أزوالي، نحن اليهود العلامنيني؟ تعريف هوية يف حركة التجدد اليهودية يف الحيز العلامين، يف: يوخي فيرش، مصدر سابق، 325-314.
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جهاز التعليم يف إسرائيل1

ــه الكنيســت  يعمــل جهــاز التعليــم يف إرسائيــل مبوجــب قانــون التعليــم اإللزامــي الــذي رشّع
اإلرسائيــيل يف العــام 1949 (تــّم إدخــال تعديــالت عليــه يف مــرات عــّدة عــىل مــّر الزمــن، ويجــري 
ــزم كل مواطــن إرسائيــيل أن يلتحــق بإطــار  ــاً طــرح مــرشوع إلعــادة صياغتــه)، والــذي يُل حالي
تعلّـــمي مــن جيــل 3 ســنوات وحتــى جيــل 17 ســنة؛ أي مــن الحضانــة وحتــى نهايــة املرحلــة 

الثانويــة يف الصــف الثــاين عــرش.

ووفقاً لتقسيامت األجيال، فإّن جهاز التعليم مبني من املراحل التالية:

تعليم يف مرحلة ما قبل االبتدائية: من جيل 3 سنوات وحتى الخامسة.• 
تعليم يف املرحلة االبتدائية: من جيل 6 إىل 13 سنة.• 
تعليــم يف املرحلــة مــا فــوق االبتدائيــة (إعداديــة وثانويــة): مــن جيــل 13 وحتــى 18/17 • 

ســنة.

ومن حيث املكانة القانونية للمدارس يف إرسائيل، فهي عىل نوعني ُمعرتف بهام:

التعليم الرسمي الذي تديره الدولة أو السلطات املحلية والبلديات.• 
ــالمية •  ــة، إس ــة يهودي ــات ديني ــره مؤسس ــذي تدي ــه ال ــرتف ب ــمي املع ــري الرس ــم غ التعلي

ومســيحية.

1  ايتــي فايســبالي، جهــاز التعليــم يف إرسائيــل – قضايــا مركزيــة متــت مناقشــتها يف لجنــة الرتبيــة والثقافــة والرياضــة يف الكنيســت يف 
ــت. ــات يف الكنيس ــوث واملعلوم ــز البح ــدار مرك 2013، إص
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يف حني أّن الجهاز نفسه ُمقّسم، تعليمياً/تربوياً، إىل:

رســمي مؤلــف مــن مؤسســات تعليميــة علامنيــة يف املجتمعــني اليهــودي والعــريب، ويــدار • 
مــن قبــل الدولــة.

رسمي متدين ومؤلف من مؤسسات دينية صهيونية، ويُدار من قبل الدولة.• 
القطاع الخاص.• 

كل هــذه املؤسســات تخضــع لتفتيــش رســمي مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم، وإمّنــا بتشــديد 
ــا تركيبــة االئتــالف  متفــاوت وفقــاً ألجنــدات سياســية يف كثــري مــن األحيــان.  ونقصــد بهــا هن
الحكومــي، ومــدى قــوة الضغــط التــي تفعلهــا األحــزاب املكونــة لهــذا االئتــالف.  فعــىل مــدى 
عقــود مديــدة، لعبــت التشــكيلة الحكوميــة دوراً يف التأثــري عــىل أهــداف ومضامــني التعليــم، 

وبخاصــة ملــا يتســلم هــذه الــوزارة ممثــل عــن حــزب متديــن أو ميينــي متطــرف.
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ن التعليم الديني وتعزيز التديُّ

مــن الصعوبــة مبــكان فهــم حالــة التديــن الحاصلــة يف جهــاز التعليــم عمومــاً مــن خــالل حــدث 
معــني، أو مــادة تعليميــة واحــدة ... لكــن مــن الثابــت يف اآلونــة األخــرية، وتحديــداً يف الكتــب 
ــوع  ــن موض ــرث م ــاب، ويف أك ــن كت ــرث م ــار يف أك ــذة باالنتش ــن آخ ــة التدي ــية، أّن حال التدريس
تعليمــي ُمقــّرر يف جهــاز التعليــم يف إرسائيــل.  ويتعــّزز التعليــم الدينــي مبُركباتــه املختلفــة، مبــا 
فيهــا الكتــب التعليميــة، يف حالــة تــرؤس وزيــر متديــن ومتشــدد سياســياً كنفتــايل بينيــت زعيــم 
حــزب البيــت اليهــودي، وهــو عضــو يف االئتــالف الحكومــي يف حكومــة نتنياهــو الحاليــة، وزارة 
التعليــم.  ولفهــم التحــوالت الرسيعــة التــي حصلــت منــذ تعيينــه يف هــذه الــوزارة، فــإّن معهــد 
(pew) األمــرييك كشــف النقــاب مــن خــالل اســتطالع رأي ومجموعــة مــن البحــوث امليدانيــة 
عــىل مســاحة مواقــع كثــرية يف قــارات العــامل،1 أن 40 % مــن املجتمــع يف إرسائيــل، يُعــرّف نفســه 

بأنـّـه علــامين.  أّمــا الباقــي، فيُعرّفــون أنفســهم محافظــني، متدينــني وحريديــني.

ــاً، وأّن  ــع نســبياً وحضوري ــذه، يف تراج ــة النظــر ه ــة، بحســب وجه ال شــك أّن ظاهــرة العلمن
ــاز  ــن األحي ــرى م ــع أخ ــزز يف مواق ــا تتع ــام أنه ــم، ك ــاز التعلي ــّزز يف جه ــن تتع ــرة التدي ظاه

ــل.2 ــة يف إرسائي ــة العام الحياتي

ــا مــن اإلشــارة إىل وزراء الرتبيــة والتعليــم الثالثــة يف العقــد األخــري، وتحــت مظلــة  ــّد هن وال ب
ــريون، وجدعــون صاعــار،  ــر الحــايل)، وســابقاه شــاي ب حكومــة نتنياهــو، وهــم بينيــت (الوزي
اللــذان عمــال عــىل إدخــال املزيــد مــن املركبــات اليهوديــة إىل الجهــاز.  وجديــر ذكــره أّن بينيــت 
1  تقريــر (Pew) األخــري تحــت عنــوان: Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially عــىل موقــع املعهــد، 

goo.gl/oy615A  .2017/10/3
2  بورات، مصدر سابق، 91.
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ال يعمــل جهــاراً وبرسعــة عــىل إدخــال هــذه املركبــات، إمّنــا تدريجيــاً منعــاً للضجــة واملعارضــة 
ــع  مــن طــرف العلامنيــني.  ونــود إضافــة أمــر مــا أّن بينيــت مل يضــع أي مــرشوع رســمي ُموقّ
باســمه لتعميــق التديــن يف جهــاز التعليــم الــذي يقــوده.  لكــن، باملقابــل، فــإّن وزارتــه زادت 
مــن ميزانيــات الدعــم ملشــاريع تربويــة ذات صبغــة دينيــة، مــن خــالل توجيــه هــذه امليزانيــات 
لجمعيــات مــن خــارج الجهــاز، لكنهــا تعمــل فيــه مبوافقــة وترخيــص مــن الــوزارة، ويف مقدمتهــا 
خطــة تعليــم «الثقافــة اليهوديــة – اإلرسائيليــة» يف املــدارس التــي أقرتهــا وزارة الرتبيــة يف عهــد 
بينيــت.1  وباعتقادنــا أّن مــرشوع تعزيــز تعليــم الرياضيــات واإلنجليزيــة الــذي يقــوده بينيــت 
تنــدرج يف ســياق التغطيــة عــىل تعزيــز التديــن غــري املبــارش، وأيضــاً المتصــاص أي حالــة غضــب 

وعــدم رضــا مــن قبــل التيــارات العلامنيــة يف الشــارع اإلرسائيــيل العــام.

ــم  ــز التعلي ــدي تعزي ــني مؤي ــل ب ــي الطوي ــاش التاريخ ــا إىل النق ــارة هن ــن اإلش ــّد م ــن ال ب لك
ــدي  ــني مؤي ــة، وب ــت عقائدي ــة وليس ــس ثقافي ــىل أس ــن ع ــل، ولك ــاء إرسائي ــكل أبن ــي ل الدين
تعزيــز هــذا التعليــم عــىل أســس مرتبطــة بقــوة مــع النــص التــورايت.  ويف العــودة إىل نهايــات 
القــرن الـــ 19، ومطلــع الـــ 20، نعــرث عــىل أدبيــات متنوعــة ناقشــت هــذا األمــر.2  فاملتأثــرون 
ــة، دعــوا إىل االســتفادة مــن خــربة الســلف مــن الحكــامء اليهــود  بالثقافــة األوروبيــة التنويري
كقيــم حياتيــة وليســت دينيــة.  أّمــا املتأثــرون باألجــواء الدينيــة التــي كانــت منتــرشة يف أوروبــا 

ــة، فدعــوا إىل مزيــد مــن التعليــم الدينــي. الرشقي

ويف واقــع األمــر، فــإّن هذيــن التوجهني/التياريــن، ال يــزاالن قامئــني يف الشــارع اإلرسائيــيل.  
ــل عمــل وال  ــم يف إرسائي ــة والتعلي ــاز الرتبي والنقــاش بينهــام قــوي.  وعــىل الرغــم مــن أّن جه
يــزال عــىل خلــق تعليــم إرسائيــيل قريــب مــن خــط موحــد، فإنّــه ومبجــرد وجــود أنــواع مــن 

ــم. ــن غــري ســائد يف هــذا التعلي ــة ليســت ســائدة، والتدي ــإّن العلمن ــم، ف التعلي

ويف امليــل اآلخــر، فإنـّـه يف حــال تبــدل الوزيــر، فباعتقادنــا أّن منســوب ظاهــرة التديــن ســيأخذ 
بالرتاجــع، أو بالتقليــل منــه حــال تجفيــف أو قطــع امليزانيــات املخصصــة للجهــات الداعمــة لــه، 
إال إذا بقيــت الــوزارة بيــد التيــار الســيايس ذاتــه املشــارك يف االئتــالف الحكومــي، ونقصــد هنــا 

goo.gl/xtFFyJ .2017/9/17 ،1  أور كاشتي، يلزمون املدارس بخطة تعليمية دينية، هآرتس
2  كركوتسني، مصدر سابق، 109.
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التيــار الصهيــوين الدينــي.

ــس، ويف  ــب التدري ــار يف كت ــذة باالنتش ــة وآخ ــرة قامئ ــإّن الظاه ــا (2018/2017)، ف ــن حالي لك
ــامً أّن  ــاً لألهــايل، عل ــا للطــالب وأحيان ــدارس يف أروقته ــا امل ــي تنظمه ــة الت األنشــطة الالمنهجي
أنظمــة تغيــري الكتــب خاضعــة لقــرارات الــوزارة ولجنــة التعليــم الربملانيــة، التــي تجيــز ذلــك كل 
خمــس ســنوات وفقــاً ملعايــري مهنيــة يف األســاس.  لكــن، بــدون أدىن شــك، فــإّن تأثــريات موجهــة 

مــن قبــل الوزيــر تؤخــذ بعــني االعتبــار يف أوقــات كثــرية.1

ويف التعّمــق يف مناهــج التعليــم، فإنّنــا نجــد أّن تعليــم الــوزارة هــو إلزامــي مــن الصــف األول 
وحتــى الصــف الثــاين عــرش؛ أي أّن تعليــم التــوراة يغطــي كل املرحلــة العمريــة – التعليميــة 
للطالــب اليهــودي.  أضــف إىل ذلــك، أنـّـه يف بعــض مناهــج التعليــم، ويف عــدد مــن املــدارس يف 
إرسائيــل، ألزمــوا الطــالب دراســة التفاســري وفقــاً ملــدارس دينيــة مختلفــة، مــا يعنــي أّن جهــاز 
التعليــم يف إرسائيــل يُــويل تعليــم التــوراة أهميــة كبــرية لفهــم واقــع حيــاة اإلرسائيــيل.  وعــىل 
الرغــم مــن اّدعــاء مســؤولني كبــار يف وزارة التعليــم، أو يف األحــزاب السياســية، أّن جهــاز التعليــم 
يحافــظ عــىل توازناتــه، فــإّن تعليــم التــوراة، وعــىل مــدى 12 ســنة تعليميــة، هــو يف حــد ذاتــه 
أســاس دينــي، وإن كان التعليــم يختلــف حــول هــذا املوضــوع بــني مدرســة يف التعليــم الرســمي، 

وأخــرى يف التعليــم الرســمي الدينــي أو املســتقل.

ويف تقريــر شــنهار2 حــول تعليــم مواضيــع يهوديــة يف املراحــل التعليميــة املختلفــة مــن العــام 
ــاب  ــيل الش ــل اإلرسائي ــح الجي ــري كاٍف ملن ــوراة غ ــم الت ــا إىل أّن تعلي ــارة فيه ــت اإلش 1991، متّ
معرفــة أعمــق لــرتاث اآلبــاء.  ومــن توصيــات هــذا التقريــر دعوتــه إىل تعميــق وتعزيــز املواضيع 
ــال  ــل الحــايل واألجي ــني الجي ــط ب ــدة رب ــم الرســمي كقاع ــاز التعلي ــة يف جه املرتبطــة باليهودي
الســابقة والتحضــري للمســتقبل.  وتبــني لواضعــي التقريــر أّن جيــل الشــباب اإلرسائيــيل ال يفقــه 
الكثــري عــن القضايــا الجوهريــة املرتبطــة بوجــود الشــعب اليهــودي، ولهــذا الســبب، فــإّن فهمــه 
وإدراكــه للبقــاء اليهــودي يلحقــه رضر كبــري.  وهكــذا، ويف ضــوء هــذه التوصيــات، متـّـت إضافــة 
برنامــج تعليمــي جديــد لتعزيــز العالقــة مــع املــايض التــورايت يف الســنة الدراســية 2001، تحــت 

1  يوفال فورغني، التفتيش عىل مجال كتب التدريس يف جهاز الرتبية، مركز البحث واملعلومات يف الكنيست، القدس، 2010.
goo.gl/vvcfHH .2017/12/21 ،2  ميكن مراجعة التقرير عىل موقع وزارة التعليم
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عنــوان: ثقافــة إرسائيــل وتراثهــا، حيــث تــّم تدريســه يف مرحلتــه التجريبيــة مــن الصــف الرابــع 
ــذا  ــيض ه ــوزارة.  ويق ــة يف ال ــل العمري ــائر املراح ــىل س ــه ع ــّم تعميم ــم ت ــن، ث ــى الثام وحت
ــة،  ــة الكتــب اليهودي ــوراة الشــفوية، وعــن خزان الربنامــج بتعليــم الطالــب اإلرسائيــيل عــن الت
واإلنتــاج الثقــايف العلــامين.  وكان الوزيــر جدعــون صاعــار هــو الــذي دفــع قدمــاً بهــذا الربنامــج 
لجنــي مكاســب سياســية، وبالتــايل تعزيــز العالقــة بــني الطالــب العلــامين وتراثــه اليهــودي مبــا 
فيــه الدينــي، وأيضــاً لتعزيــز االنتــامء القومــي، ورفــع مســتوى الراديكاليــة السياســية والقوميــة 

داخــل وزارة التعليــم.

وهــذا التداخــل بــني العلــامين والدينــي أخــذ مســاراً رسيعــاً أكــرث مــن ســابقه يف عهــد بينيــت، 
حيــث تعــّززت العالقــة بــني االهتامم بالهويــة اليهوديــة يف املــدارس، وبني املنظــامت والجمعيات 
اليهوديــة الوطنيــة التــي توفــر يف نهايــة املطــاف تفســريات سياســية ودينيــة لقضايــا يهوديــة؛ 
ســواء أكانــت توراتيــة أم آنيــة.  مبعنــى آخــر، فــإّن الربــط بــني التعليــم وبنــاء الهويــة مــن خــالل 
تعزيــز حضــور مركبــات دينيــة مقتبســة مــن التــوراة، وكتــب التفاســري، وغريهــا، يجعــل مــن 
جهــاز التعليــم أكــرث تديُّنــاً مــن أن يكــون متوازنــاً.  ومــن الطبيعــي أن تكــون الكتــب التعليميــة 

إحــدى أهــم األدوات لتحقيــق هــذه الغايــات.

ويف نظــرة عامــة عــىل مــا تقــوم بــه وزارة التعليــم، مــن خــالل وزيرهــا، ومــن خــالل مشــاريعها، 
فإنّهــا تعــّزز ظاهــرة التديــن يف املــدارس والكتــب التعليميــة.  وأيضــاً، فــإّن توفــري الدعــم املــايل 
للجمعيــات واملؤسســات الدينيــة عــىل تقديــم خدمــات تعليميــة مــن خــارج األطــر املدرســية، 

ويف األطــر املدرســية، كلهــا عوامــل مســاعدة عــىل تعميــق املركبــات الدينيــة يف هــذا الجهــاز.

مبعنــى آخــر، بــدأت خيــوط الفصــل والبعــد بــني التعليــم الرســمي العلــامين والتعليــم الرســمي 
ــاة  ــايل عــىل نهــج الحي ــة واملضامــني، وبالت ــة عــىل األهــداف التفصيلي الدينــي يف مزاحمــة قوي

اليومــي.

إذن، تعزيــز التعليــم الدينــي خلــق واقعــاً جديــداً فــرض بــروز مبــادرات مــن علامنيــني للدفــاع 
عــىل التعليــم العلــامين، والدعــوة إىل التمســك بالتــوازن القائــم إىل األمــس يف هــذا الجهــاز بــكل 

مكوناته.
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الكتب التعليمية أداة سيطرة وهيمنة
وفرض أيديولوجيا

تعتــرب الكتــب التعليميــة يف املواضيــع األدبيــة واالجتامعيــة والدينيــة ذات تأثــري فّعــال يف 
بنــاء شــخصية املتلقــي وهويتــه ورؤاه اآلنيــة واملســتقبلية.  وتتحــول الكتــب التعليميــة، كــام 
املناهــج املؤسســة لهــا، إىل أداة قويــة ومؤثــرة بيــد ُصّنــاع القــرار يف أي دولــة كانــت، وبخاصــة 
ــع باســتقالليته.   ــاز ال يتمت ــم، أي أّن هــذا الجه ــاز التعلي ــي تُــرشف بنفســها عــىل جه ــك الت تل
وتكشــف الكتــب السياســة املوجهــة للدولــة، وطــرق تعاملهــا مــع قضايــا رصاعيــة أو خالفيــة 
داخــل املجتمــع ذاتــه، وبــني مجتمعــني أو أكــرث يف حالــة رصاع طويــل، كالــرصاع اإلرسائيــيل – 

ــطيني.1 الفلس

وعــىل الرغــم مــن أّن وســائل تواصــل أُخــرى غــري الكتــاب آخــذة باالنتشــار يف العقديــن األخريين 
بــني الطــالب املتلقــني للمــواد التعليميــة، فــإّن الكتــاب ال يــزال حــارضاً يف معظــم املــدارس يف 

إرسائيــل كأداة إلزاميــة للتعليــم والتعامــل مــع املــادة التعليميــة.2

وبيّنــت األبحــاث أّن طالبــاً بنســب عاليــة يُفضلــون التكنولوجيــا كأداة تعليميــة، إالّ أّن الطاغــي 
حتــى هــذه اللحظــة هــو الكتــاب.  فالكتــاب ال يــزال محافظــاً عــىل حضــوره الســلطوي، بحيــث 
إّن الطلبــة يتعاملــون معــه كســلطة موثــوق بهــا لدراســتهم واجتيازهــم االمتحانــات يف نهايــة 
املطــاف.  واالرتبــاط بالكتــاب هــو عنــوان للدخــول إىل عــامل املعرفــة، وبالتــايل إىل عــامل الجامعــة 
ــة  ــني 1948-2000، دوري ــل ب ــم يف إرسائي ــب التعلي ــة يف كت ــة – العربي ــات اإلرسائيلي ــكاس العالق ــت: انع ــرصاع الصام ــه، ال ــيل بودي 1  إي

(بالعربيــة).  .30-20 عــدد 77، 2000،  زمانيــم، 
2 Altbach, G.P. The Oldest Technology: Textbooks in Comparative Context. in Compare: A Journal of Comparative 

Education, 17)2), 1987, pp. 93 – 106.
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ــان  ــعور باألم ــكال الش ــن أش ــكًال م ــا ش ــح قارئه ــة متن ــوص املكتوب ــا.  فالنص ــات العلي والدراس
والركــون إليهــا مرحلــة مهمــة يف اجتيــاز املتطلبــات املدرســية.  والكتــب التعليميــة بنصوصهــا 
ــب  ــب الكت ــا كات ــارصة اختاره ــامت مع ــابق بكل ــايف الس ــوروث الثق ــل للم ــاً، نق ــي، عملي ه

التعليميــة.

والكتــاب، إضافــة إىل كونــه مــادة تعليميــة مرافقــة ملراحــل تعليــم الطالــب يف األطــر املدرســية، 
ــة  ــدف الجه ــة، ته ــية موجه ــة وسياس ــة أيديولوجي ــل جامع ــاب – وكي ــاً – أي الكت ــه أيض فإنّ
ــا السياســية أو  ــارشة بأجندته ــارشة أو غــري مب ــة مب ــات ذات صل ــق غاي ــه إىل تحقي ــة ل الواضع
الدينيــة أو القيميــة.  فعــىل ســبيل املثــال وليــس الحــرص هنــا، فــإّن الرســائل التــي تبُثهــا نصــوص 
تعالــج كيفيــة بنــاء العالقــة مــع «اآلخــر» يف كتــب التعليــم، لهــا تأثــري كبــري عــىل الفهــم واإلدراك 
ــاذج  ــي.  واألشــد خطــورة هــو اســتخدام نصــوص أو من ــب املتلق الســيايس واالجتامعــي للطال
ــة.   ــوم االجتامعي ــات والعل ــا واملدني ــخ والجغرافي ــع التاري ــة يف مواضي ــادة تعليمي ــة يف م ديني

عندهــا ســيكون تأثريهــا أكــرث فعاليــة مــن عــدم إيرادهــا.1

وبيّنــت البحــوث املتعلقــة مببنــى ومضامــني الكتــب التعليميــة أنّهــا أداة بنــاء الهويــة الوطنيــة 
والهويــة الثقافيــة والذاكــرة الجمعيــة، وعامــل رئيــس يف الربــط بــني الحــارض واملــوروث الثقــايف 

عــىل مــدى عصــور خلــت.

ومتــر الكتــب التعليميــة يف إرسائيــل مبراحــل تدقيــق متشــددة قبــل نيــل املصادقــة عليهــا مــن 
قبــل وزارة التعليــم.  ولواضعــي سياســات تربويــة يف إرسائيــل، تأثــري مــا عــىل ُصّنــاع القــرار يف 
هــذا املجــال.  وتلعــب السياســة دوراً مركزيــاً غــري مبــارش يف عمليــة صناعــة الكتــب التعليميــة.  
ومنهــا عــىل ســبيل املثــال كتــب التاريــخ والجغرافيــا واملدنيــات، وذلــك ملنــع إدخــال أي مضامــني 
أو أســامء ال تنســجم مــع الفكــر البنيــوي للــوزارة املؤســس عــىل إبــراز يهوديــة الدولــة، وإنــكار 

وجــود الشــعب الفلســطيني وتاريخــه وتراثــه.

ــب  ــة ودور الكت ــالً أهمي ــاً كام ــون وعي ــل يع ــرار يف إرسائي ــاع الق ــه، أّن ُصّن ــك في ــاّم ال ش وم
التعليميــة يف صياغــة وبلــورة مواقــف وتوّجهــات الطــالب يف املــدارس، وبالتــايل تعزيــز أفــكار 

1  دانييــل بــار طــال، الــرصاع العــريب اإلرسائيــيل بكونــه خــارج الســيطرة وانعكاســاته يف الكتــب التعليميــة اإلرسائيليــة، دوريــة مجامــوت، 
عــدد 339، 1999، 445 – 491. (بالعربيــة).
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ــام. ــوي واالجتامعــي الع ــاً يف الوعــي الرتب ــخ عميق ــة ترتس معين

لهــذا، فمــاّم ال شــك فيــه، أّن الكتــب التعليميــة تُشــكل أداة توجيــه فكــري وأيديولوجــي ودينــي 
وســيايس واجتامعــي يف إرسائيــل.  وعــىل الرغــم مــن محــاوالت جاهــدة للحكومــة ولسياســيني 
ــة، فــإن الواقــع يُبــني أّن هــذه  ــأّن هنــاك اســتقاللية يف الكتــب التعليمي ــاء صــورة مغايــرة ب بن
الصــورة زائفــة وغــري حقيقيــة.  والعكــس هــو الصحيــح، بــأّن الكتــب التعليميــة، يف املواضيــع 
ــة  ــات الحكوم ــة لسياس ــة ومبطن ــائل واضح ــاً ورس ــل نصوص ــاله، تحم ــا أع ــا إليه ــي أرشن الت

ــرة يف ســاحات السياســة العامــة. وللنقاشــات السياســية الدائ

مــن هــذه القاعــدة، فإنّنــا نــرى أّن الكتــب التعليميــة ال يقتــرص دورهــا عــىل التلقــني والتعليــم 
ــدر لهــا  ــة وسياســية متنوعــة قُ ــة وفكري ــارات حزبي ــة تي ــا هــي أداة لفــرض هيمن املعــريف، إمّن
ــون  ــا غالئ ــت زهاف ــة.  واّدع ــات الرتبوي ــع السياس ــرارات، ووض ــاذ الق ــرف اتخ ــون يف غ أن تك
رئيســة حــزب مريتــس ســابقاً، أنّهــا ليســت ضــد التعليــم الدينــي، إمنــا ضــد جعــل جهــاز التعليــم 
والكتــب التعليميــة، يف مقدمتهــا، قــوة سياســية بيــد الوزيــر بينيــت لتحقيــق مكاســب سياســية 

ودعائيــة.1

وال شــك يف أّن املتلقــني، ويف هــذه الحالــة الطــالب، يقعــون تحــت تأثريهــا؛ ســواء أكان مبــارشاً 
أم غــري مبــارش، وهــذا هــو شــأن العمليــة التعليميــة.

goo.gl/ .2017/6/27 ،1  أفرات نومربغ يونج، مضامني دينية يف جهاز التعليم؟ يف وزارة الرتبية والتعليم مل يسمعوا عن ذلك، موقع ماكو
 xMXuao
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واقع التعليم وحتوالته يف العقدين األخيرين

تشــهد الســاحة التعليميــة اإلرسائيليــة يف العقديــن األخرييــن سلســلة مــن التغــريات والتحــوالت 
ــارج  ــن خ ــراف م ــل أط ــوب تدخ ــادة منس ــم، وزي ــب التعلي ــج وكت ــاس، مبناه ــة، باألس املرتبط
املــدارس فيهــا، وعــىل وجــه الخصــوص جمعيــات ومؤسســات محســوبة عــىل تيــارات سياســية 
رشيكــة يف االئتــالف الحكومــي، ومســتفيدة مــن ميزانيــات اتفاقيــات تشــكيل االئتــالف 

ــي. الحكوم

ــة  ــدة يف وزارة الرتبي ــات جدي ــط توجه ــا فق ــس مصدره ــريات لي ــم أّن التغ ــار يزع ــاك تي وهن
ــذي تشــهد  ــيل ال ــا يف املجتمــع اإلرسائي ــت، إمّن ــر بيني ــرة الوزي ــة تحــت إم ــم اإلرسائيلي والتعلي
بعــض رشائحــه جنوحــاً نحــو التديــن.  مبعنــى آخــر، مــا يحــدث يف الــوزارة، عمومــاً، هــو مــرآة 
ملــا يحــدث خارجهــا يف مياديــن املجتمــع والنخــب السياســية الحاكمــة.  لكــن هــذا تفســري جزيئ 
ــواة وجوهــر  ــامين، ليــس الديــن هــو الن وليــس شــمولياً.1  ففــي جهــاز التعليــم الرســمي العل
ــرتاث الحضــاري لليهــود يف  ــة بال ــوراة مــن منطلــق املعرف ــم عــن الت ــم التعلي ــا يت ــم، إمّن التعلي

زمــن مــىض، وكيفيــة التعامــل معــه كمــوروث يتوجــب الحفــاظ عليــه.

ومــن أبــرز التغــريات تلــك التــي لهــا صلــة بالكتــب التعليميــة، والتــي تحتــوي رؤى وتطلعــات 
األحــزاب السياســية واملؤسســات الدينيــة، ويتــّم التعبــري عنهــا مــن خــالل النصــوص التعليميــة.  
ومــع ازديــاد انتشــار املؤثــرات الدينيــة يف األحيــاز العامــة يف إرسائيــل، ازدادت، أيضــاً، مؤثــرات 
دينيــة يف الكتــب التعليميــة.  مبعنــى، أّن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــني ما يجــري يف الحلبة السياســية 
والحزبيــة، وبــني مــا يجــري يف دوائــر إعــداد الكتــب التعليميــة.  هــذه العالقــة أصبحــت مرافقــة 

goo.gl/FzFPRP .2017/2/6 ،1  سيفي كروبسيك، جريدة كالكاليست
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لعمليــة صياغــة مناهــج تعليميــة، وبالتــايل ترجمتهــا إىل مــادة ملموســة وقابلــة للتدريــس يف 
الكتــب التعليميــة.

ــن  ــه م ــي وصلت ــكاوى الت ــراً (2015)، أّن الش ــكل مؤخ ــذي تش ــني ال ــدى العلامني ــظ منت والح
ــة  ــة والثقافي ــع العلمي ــس املواضي ــودة تدري ــع يف ج ــري إىل تراج ــالب، تُش ــني وط ــاٍل ومعلم أه
ــاً أساســياً يف عــدد مــن  ــة شــكلت ركن ــع تعليمي ــة إقصــاء ملواضي ــل أشــري إىل عملي ــة، ب والفني
ــه  ــودي بكون ــرتاث اليه ــم ال ــن تعلي ــد م ــح مزي ــمي لصال ــم الرس ــة يف التعلي ــدارس اليهودي امل
ــإّن األمــور  ــع، ف ــاب التثقيــف.1  لكــن يف الواق ــا مــن ب ــه، إمّن ــن عن ــاً كــام هــو معل ليــس ديني
تســري بغــري هــذه الطريــق، حيــث إّن تغيــري مواضيــع النــواة، أي املركــز يف التعليــم يف املــدارس 
اإلرسائيليــة الرســمية، لتشــمل موضــوع «تــراث إرسائيــل»، فيــه دالالت منهجيــة وبنيويــة تــرتك 
آثارهــا عميقــاً وبعيــداً يف املشــهد التعليمــي، وعــىل وجــه الخصــوص تراجــع العلمنــة يف العمليــة 
التعليميــة.  هــذا الرتاجــع لصالــح مزيــد مــن التعليــم الــرتايث املرتبــط بالنصــوص الدينيــة؛ ســواء 
التوراتيــة أو التفاســري ومجمــل العــادات والتقاليــد والنشــاطات الثقافيــة األخــرى، التــي وقعــت 
ــدان  ــا وبعــض البل ــة يف أوروب ــات اليهودي عــىل محــور الزمــن التاريخــي للمجتمعــات والجالي

العربيــة واإلســالمية.

ويُشــري املنتــدى العلــامين املُدافــع عــن التعليــم العلــامين يف املــدارس الرســمية يف إرسائيــل، إىل 
أّن التغيــريات التــي أدخلــت عــىل جهــاز التعليــم يف إرسائيــل متمحــورة يف أربعــة محــاور: األول 
تغيــري مواضيــع النــواة، لتشــمل مزيــداً مــن التعليــم الــرتايث كــام أرشنــا ســابقاً.  والثــاين تديــني 
ــات  ــال لجمعي ــة املج ــث إتاح ــة.  والثال ــب التعليمي ــي يف الكت ــوس، أي خف ــري ملم ــيء وغ بط
دينيــة الدخــول إىل جهــاز الرتبيــة مــن بــاب تقديــم فعاليــات ثقافيــة وتراثيــة إلثــراء الطــالب، 
وعــىل حســاب ونفقــة الــوزارة التــي تدعــم بدورهــا هــذه الجمعيــات.  والرابــع مامرســة طقوس 

دينيــة يف حضانــات وروضــات األطفــال واملــدارس االبتدائيــة وحتــى اإلعداديــة.2

وال بــّد لنــا يف هــذا الســياق اإلشــارة إىل أّن بــروز ظاهــرة التديــن يف فــرتة الوزيــر الحــايل بينيــت 
مؤسســًة عــىل قواعــد أنتجهــا حــزب «البيــت اليهــودي».  والتديــن تعــّدى كونــه ظاهــرة جانبيــة 

www.hiloni.org.il .1  موقع املنتدى العلامين، وبخاصة التقارير الجارية التي يرصدها موظفوه من امليدان
2  موقع املنتدى العلامين.
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ليُصبــح مركزيــاً يف التصــادم اآلخــذ باالشــتداد يف الســنوات األخــرية بــني املتدينــني والعلامنيــني يف 
إرسائيــل حــول مضامــني ونصــوص الكتــب التعليميــة.

ــاك  ــإّن هن ــي، ف ــامين والدين ــن العل ــني التياري وعــىل الرغــم مــن التصــادم الفكــري والعمــيل ب
ــاراً يتحــرّك باتجــاه الدمــج بــني العلمنــة والتديــن.  مبعنــى آخــر، دمــج بــني تــراث يهــودي  تي
وبــني نهــج حيــاة عــرصي يتيــح املجــال للطالــب اليهــودي العيــش يف عــرص متقــدم بعيــداً زمنيــاً 
وفعليــاً عــن مامرســة مــا تفرضــه الرشيعــة اليهوديــة، لكنــه يحافــظ عــىل جوهــر الــرتاث قيميّــاً 

وتراثيــاً.  مــع إمكانيــة مامرســة شــعائر دينيــة ليســت متشــددة، وإمّنــا تتمتّــع مبرونــة مــا.1

ــا كانــت قامئــة  هــذه التوجهــات الوســطية، ليســت حديثــة العهــد يف األطــر التعليميــة، إذ إنّه
منــذ العقــد األول لتأســيس إرسائيــل، إالّ أّن الصدامــات الفكريــة وامليدانيــة يف قطــاع التعليــم 
بــني التعليــم العلــامين والتعليــم الدينــي، ســاهمت يف إشــعال املوضــوع لفــرتات معينــة.  وهــا 
هــو يعــود مــن جديــد ليطفــو عــىل الوجــه يف الســنوات األخــرية، مــن خــالل الكتــب التعليميــة 
ــم  ــو التعلي ــامين، وه ــىل العل ــوب ع ــز املحس ــي يف الحيّ ــل الدين ــية، وتغلغ ــطة املدرس واألنش

الرســمي.

ومــن الصحيــح أن نُشــري إىل مخــاوف التيــار العلــامين تجــاه ظاهــرة التديــن يف جهــاز التعليــم، 
ــات  ــة وتغلغــل الجمعي ــا: الكتــب التعليمي ــا إليه ــي أرشن ــن مــن األربعــة الت وبخاصــة يف أمري
ــذا  ــدارس تحــت ه ــن إىل امل ــوايت يدخل ــة) الل ــة (املدني ــة الوطني ــات يف الخدم ــة، أو فتي الديني

ــّمى. املَُس

بالنســبة إىل التغــريات يف الكتــب التعليميــة (وســنأيت عــىل منــاذج وعيّنــات منهــا الحقــاً) فــإّن 
اّدعــاءات املنتــدى العلــامين أنّهــا يف بــاب الســلوكيات التقليديــة املشــار إليهــا يف الــرتاث الدينــي 
اليهــودي، ويعنــي ذلــك اتبــاع ســلوكيات تتناســب ومــا تفرضــه أو توجهــه الرشيعــة اليهودية من 
خــالل النصــوص التوراتيــة.  وأشــار مؤسســو املنتــدى إىل الزيــادة يف عــدد الســاعات املخصصــة 
لتعليــم مــواد ذات صلــة بالــرتاث والتــوراة ومواضيــع دينيــة ملحقــة بهــام.  ففــي الوقــت الــذي 
تــّم فيــه اتّخــاذ قــرار برفــض مــرشوع تعليمــي يتعامــل مــع الــرتاث كــامدة تثقيفيــة وليســت 

1  أقر الكنيست اإلرسائييل تأسيس تيار للتعليم الرسمي مكون من العلامين والديني بهدف تربية النشء عىل التعددية.  انظر مزيداً من 
goo.gl/MTuW6d .2008/3/26 ،«التفاصيل عىل موقع «وااله
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ــا  ــي، إمّن ــاب الدين ــرتاث ليــس مــن الب ــم ال ــوزارة أتاحــت املجــال إلقحــام تعلي ــإّن ال ــة، ف ديني
ــكل مــن يتــوىل  ــة ل ــز التوجهــات اإلداري ــة االلتفــاف هــذه متي ــادة الســاعات فقــط.  عملي بزي

وزارة وافــداً مــن حــزب دينــي.

ويف إطــار نشــاط املنتــدى العلــامين، متّــت مراجعــة أكــرث مــن 600 نــص يف الكتــب التعليميــة، 
تــّم اختيارهــا مــن عــدد كبــري مــن الكتــب التعليميــة مــن الصــف األول االبتــدايئ وحتــى الثالــث 
الثانــوي؛ أي الصــف الثــاين عــرش، تظهــر يف ثلثهــا كلمــة أو أكــرث وتلميحــات وإشــارات دينيــة 
ــبات  ــاد واملناس ــي لألعي ــري دين ــا، أو تفس ــي م ــس دين ــة لطق ــة ديني ــوات، أو مامرس ــل صل مث
الدينيــة.  أّمــا يف الثلــث األخــري فهــي عبــارة عــن نصــوص وفقــرات ثقافيــة عامــة، بعــض منهــا 
مقتبــس مــن املــوروث األديب والتاريخــي اليهــودي، وإن كان ليــس دينيــاً، إالّ أنـّـه نشــأ يف بعــض 
إشــاراته يف حاضنــة دينيــة يف أوســاط الجاليــات اليهوديــة يف أوروبــا يف القــرون الخمســة األخــرية 

يف أقــل تحديــد.1

وجديــر ذكــره يف هــذه النقطــة، تحديــداً، أّن اليهوديــة ليســت فقــط ثقافــة عندمــا يحــني موعــد 
ــا  ــن جذوره ــرّدة م ــا ليســت مج ــر، إنّه ــى آخ ــة.  مبعن ــب التعليمي ــن خــالل الكت تدريســها م
ــإّن أعــداداً  ــا.  ومــن جهــة أخــرى، ف ــا حواليه ــوراة والتفاســري وم ــوارد ذكرهــا يف الت ــة ال الديني
ــالت محاِفظــة  ــل، يفــدون إىل املــدارس مــن عائ ــم الرســمي يف إرسائي ــة التعلي ــرية مــن طلب كب
(تعبــري محاِفظــة يف هــذا الســياق للداللــة عــىل مامرســة بعــض العــادات والتقاليــد، ومــن بينهــا 
الحفــاظ عــىل حرمــة الســبت وفقــاً للرشيعــة والتعاليــم اليهوديــة)، متــارس بعضــاً مــن العــادات 
ــم  ــون؛ تعلي ــده العلامني ــا يري ــذا م ــة.  وه ــاد اليهودي ــة كاألعي ــبات الديني ــد يف املناس والتقالي
يهــودي وليــس عقيــدة مُتــارس فعليــاً مــن خــالل سلســلة مــن الفعاليــات واألنشــطة يف املــدارس، 

إضافــة إىل الكتــب التعليميــة.

1  أور كشتي، هآرتس، 2017/7/7.
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التديُّن يف مناهج وكتب التعليم يف إرسائيل

نصوص ذات توجهات دينية صرفة

يســود االعتقــاد أنّــه إىل فــرتة قريبــة جــّداً، مل تُقحــم مضامــني ونصــوص دينيــة يهوديــة رصفــة 
ــاً، وباألخــص منــذ عقــد، تتــم عمليــة  يف جهــاز التعليــم الرســمي.  لكــن، ومنــذ عقديــن تقريب
ــة  ــوع.  عملي ــاز، لنصــوص مــن هــذا الن ــا يف الجه ــادات العلي إســقاط مــن فــوق، أي مــن القي
اإلســقاط هــذه تُشــري بــكل وضــوح إىل سياســة مــن يقــف عــىل رأس هــذا الجهــاز، بــل الــوزارة.  
ومــن جهــة أخــرى، فــإّن أي إســقاط مــن فــوق دون حــدوث نقــاش حــول املضامــني والنصــوص، 
هــو أمــر مل يكــن ُمتّبعــاً يف الســابق.  وهــذا مــا يعتــرب أكــرث مــن مجــرد اقتحــام واخــرتاق الدينــي 
ــا تــؤدي  ــادة منســوبها، فإنّه ــة اإلكــراه، ويف حــال زي ــايل، فــإّن حال ــا إكــراه.  وبالت للعلــامين، إمّن
وفــق كثرييــن مــن العلامنيــني يف إرسائيــل إىل االبتعــاد عــن التعامــل مــع نصــوص كهــذه، أو أنّهــا 

ال تعــود تعنــي شــيئاً بالنســبة للطلبــة.

ــج  ــوص تدم ــن نص ــف ع ــّم الكش ــدايئ، ت ــث االبت ــف الثال ــوع األدب للص ــي دروس موض فف
ــاد  ــف األعي ــة يف وص ــال، املبالغ ــبيل املث ــىل س ــة.  فع ــوزاً ديني ــة أو رم ــازي ديني ــا مغ بداخله
اليهوديــة وكيفيــة االحتفــال بهــا، ويف بعــض منهــا عــىل الطالــب (أو اإلنســان) أن يطلــب املغفــرة 
مــن اللــه.  وتغيــب مســاحة التحليــل والتفكــري عــىل حســاب حافظــة الطالــب.1  ويتعلـّـم طــالب 
هــذا الصــف يف كتــاب بعنــوان «كلمــة طيبــة» (بالعربيــة)، وفيــه الكثــري مــن الرمــوز واإليحاءات 
الدينيــة، إضافــة إىل الرشوحــات عــن األعيــاد اليهوديــة، وهــي مــواد عاديــة كــرشح ملناســبة، ومــا 

تتضمنهــا مــن عــادات وتقاليــد يقــوم بهــا اليهــود.

ــة إىل  ــب التعليمي ــن الكت ــري م ــدد كب ــامين لع ــدى العل ــا املنت ــي أجراه ــات الت ــري التدقيق وتُش

goo.gl/8MQqot :1  ملزيد من التفاصيل حول املالحظات التي جمعها املنتدى العلامين، يراجع موقعه
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ظاهــرة أخــرى غــري النــص، وهــي الرســومات التوضيحيــة التــي ترافــق القطــع األدبيــة أو املــواد 
ــر  ــال، يظه ــبيل املث ــىل س ــة.  فع ــا دالالت ديني ــوي يف بعضه ــتّى، تح ــع ش ــة يف مواضي التعليمي
يف عــدد مــن الرســومات والصــور رجــل عــىل رأســه قبعــة دينيــة يهوديــة.1  وتــرد قصــص عــن 
ــه  ــودي بكون ــة عــن اليه ــر.  وهــذه صــورة منطي ــب ســيئ ورشي ــد، وغري ــب وجي ــودي طي يه
ــلبياً.  وأشــارت  ــراً وس ــه رشي ــودي، بكون ــب، أي غــري اليه ــة عــن الغري اإليجــايب، وصــورة منطي
الباحثــة ســارة زامــري إىل وجــود مئــات األوصــاف والصــور النمطيــة عــن العــريب يف مجــال األدب 
للمرحلــة اإلعداديــة.2  وكذلــك يف مجــاالت تعليميــة أخــرى كالتاريــخ واملدنيــات والجغرافيــا أو 
ــاً  ــرية، وأحيان ــة كث ــون يف مناســبات تعليمي ــإّن املعلمــني يتطرّق ــرى، ف املوطــن.  ومــن جهــة أُخ
ــوراة  ــا يف الت ــور به ــة املأم ــا الحياتي ــض الوصاي ــذ بع ــة تنفي ــايب، إىل أهمي ــص الكت ــارج الن خ

ــة، وأيضــاً مســألة الحفــاظ عــىل ُحرمــة الســبت. والتفاســري الكتابيــة الديني

ــدرج  ــادات تن ــم أو اإلرش ــل هــذه التعالي ــدون أّن مث ــن األهــايل يعتق ــن م ال شــك يف أّن كثريي
ضمــن ســياقات ظاهــرة التديّــن يف التعليــم الرســمي، وهــي تتجــاوز مــا هــو وارد يف النصــوص 
ــون أّن  ــامين يدع ــم الرســمي العل ــامً أّن شــكاوى أهــايل الطــالب يف التعلي ــرية، ِعل ــان كث يف أحي
ــات  ــَض التوجه ــة بع ــوٍص قامئ ــج يف نص ــادة، أو تدِم ــذة بالزي ــة آخ ــة ديني ــاً ذات صبغ نصوص

الدينيــة أكــرث مــن الســابق.  وهــذا مــا ميكننــا تســميته بـــ «االخــرتاق الناعــم».

ويف منــوذج امتحــان البجــروت يف موضــوع التاريــخ للمــدارس العربيــة يف التعليــم الرســمي، تــّم 
الكشــف عــن أّن عــدد األســئلة التــي ميتحــن بهــا الطــالب يف تاريــخ شــعب إرسائيــل (هكــذا 
عنــوان املوضــوع رســمياً) ضعــف عــدد األســئلة يف التاريــخ العــام.  وتجــدر اإلشــارة إىل أنّــه يف 
منتصــف التســعينيات كان هنــاك تســاٍو بــني عــدد األســئلة يف موضــوع التاريــخ: تاريــخ شــعب 

إرسائيــل والتاريــخ العــام.

ــة مــن وضــع  ــإّن الطــالب يدرســون عــدداً مــن النصــوص األدبي ويف موضــوع األدب عمومــاً، ف
ــات  ــداً مــن املركب ــة، إال أّن رســائلها تحــوي مزي ــا حياتي ــج قضاي ــن، وإن كانــت تعال رجــال دي

1  عــىل ســبيل املثــال وليــس الحــرص، اطلعنــا عــىل كتــاب «أوتــار تحــيك»، الجــزء الثالــث، لتعليــم اللغــة العربيــة للصــف األول االبتــدايئ، 
وهــو مــن تأليــف دافيــد رخغولــد ... تظهــر فيــه صــور ألطفــال يعتمــرون القبعــة الدينيــة.  وكذلــك اطلعنــا عــىل كتــاب «أنــا وعائلتــي، 

ــا وصديقــي»، وهــو لتعليــم املوطــن للصــف الثــاين االبتــدايئ، وفيــه اقتباســات ورســومات متيــل إىل الدينــي. أن
2  سارة زامري، صورة العريب يف كتب تعليم األدب يف املرحلة اإلعدادية يف إرسائيل، منشورات وزارة الخارجية اإلرسائيلية، 2004.
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الدينيــة.  عــىل ســبيل املثــال وليــس الحــرص، قصــة عــودة الــراب أليعــازر بــن دورديــا إىل اإلميــان 
بعــد أن كان يــزور بيــوت البغــاء يف مدينتــه.1  وأيضــاً، فــإّن عــدد قطــع النصــوص األدبيــة مــن 
ــا  ــة، ومنه ــاة اليهودي ــل إىل وصــف جوانــب الحي ــح نصــوص متي األدب العاملــي تناقصــت لصال
الحيــاة الدينيــة.  عــىل ســبيل املثــال، يتعلــم الطــالب عــن كيفيــة ترتيــب الصلــوات وطقوســها، 
وذلــك مــن خــالل نصــوص تشــري إىل ذلــك.  وأيضــاً يتعلمــون أنــه ال حــق للزوجــة يف املــرياث 
وفقــاً للتلمــود مــا دام لهــا أخــوة.  وكذلــك ال تقبــل شــهادتها أمــام مجلــس قضــايئ ... وكل ذلــك 

يف القــرن الـــ21، ويف دولــة تتغّنــى بالدميقراطيــة واالنفتــاح والحداثــة.

ــاك قطــع  ــدايئ، تبــني أّن هن ــة) للصــف الثالــث االبت ــاب «يتعلمــون لينجحــوا» (بالعربي ويف كت
نصــوص مليئــة ومعبــأة باملفاهيــم والتلميحــات الدينيــة.  عــىل ســبيل املثــال، «الســبت يُحافــظ 
عــىل حافــظ الســبت».  وهــذا النــص يتطــرّق إىل شــخص اســمه ســليامن هــرب مــن أعــداء 
عــرب مجهولــني.  وأثنــاء هربــه، كان عليــه االختيــار بــني أن يهــرب ويُخالــف الســبت، وبــني أن 
يبقــى ويحافــظ عــىل الســبت.  كان قــرار ســليامن غــري عقــالين، إذ اختــار الحفــاظ عــىل الســبت 
ــبت  ــوا الس ــيس، إذ خالف ــل عك ــوا بعم ــاءه قام ــني أّن أصدق ــر.  يف ح ــه للخط ــض حيات وتعري
ــه حافــظ عليــه وحــامه، يف  ــذ ســليامن، ألّن الســبت كــام قــال الل وأنقــذوا حياتهــم.  لقــد أُنِق

حــني أّن اآلخريــن قتلــوا.

النــص بحــد ذاتــه قــاٍس وموجــع، ألّن فيــه وصفــاً لقتــل، وصــورة منطيــة عــن العــرب.  واألنــىك 
مــن ذلــك أّن األســئلة التــي أعقبــت هــذا النــص كانــت أصعــب مــن الّنــص ذاتــه.  فعــىل ســبيل 
املثــال: كيــف حافــظ الســبت عــىل ســليامن؟ مبعنــى آخــر، أن عــىل الطــالب قبــول اإلجابــة كــام 
ــوان.   هــو متوقــع دون نقــاش أو جــدال حــول ســلوك وتــرصف ســليامن.  فالجــواب هــو العن
مثــل نــص كهــذا، وأســئلة كهــذه، تدفعــان باتجــاه مزيــد مــن التديــن وامليــل نحــو التأثــري عــىل 

نفــوس الطــالب وتوجهاتهــم املســتقبلية.

وال تقتــرص النصــوص املعبــأة بالتديــن عــىل النصــوص األدبيــة، بــل تعــّدت ذلــك إىل مواضيــع 
تعليميــة أُخــرى تــدرّس يف املدرســة بواســطة كتــب مصــادق عليهــا مــن قبــل وزارة التعليــم يف 
إرسائيــل.  فالطــالب يتعلّمــون يف كتــاب الجغرافيــا للصــف الســادس االبتــدايئ، وعنوانــه «نبحــث 

1  من موقع منتدى العلامنية، 2017/9/18.
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يف البــالد» (بالعربيــة)، صــالة االستســقاء يف حــال انحبــاس املطــر.  ويدرســون، أيضــاً، يف الكتــاب 
ذاتــه صــالة الســفر.1

والتحضــريات ملناســبة بــار ميتســفا (أي احتفــاالت البلــوغ عنــد الشــاب اليهــودي، ويصبــح مــن 
حّقــه قــراءة التــوراة يف العلــن) هــي أرضيــة خصبــة إلحــداث غســل دمــاغ لــدى الطــالب مــن 
قبــل جمعيــات ومؤسســات تقــوم بتحضريهــم يف التعليــم الرســمي العلــامين بطبيعــة الحــال.  
وبرنامــج تحضــري الطــالب لهــذه املناســبة مــيلء بالنصــوص الدينيــة واالجتامعيــة، مــن خــالل 
أوراق عمــل وكرّاســات وأفــالم توضيحيــة.  وكل هــذا مبصادقــة وزارة التعليــم.  ومــن أبــرز هــذه 
ــا واملســائل،  ــذي يضــع الطــالب يف مــأزق -ديليــام- يف عــدد مــن القضاي الربامــج «أوفيــق»، ال
مــن بينهــا عــرض فيلــم قصــري عــن طالــب يهــودي متحــرّي يف اتخــاذ قــرار بالســفر إىل برشــلونة 
ــوراة  ــاراة كــرة قــدم مثــرية، وبــني أن يبقــى يف املدرســة لينجــز عمليــة حمــل الت ملشــاهدة مب
والطــواف يف الكنيــس، وســط حضــور حاشــد ألهلــه ومعارفهــم واملصلــني.  حالــة كهــذه تضــع 

الطالــب يف مــأزق نفــيس واجتامعــي مــن الدرجــة األوىل.

ففــي الفيلــم، يظهــر أّن الطالــب ُمِحــبٌّ للســفر، ويفضــل ذلــك، لكّنــه يف نهايــة األمــر تســتويل 
ــامين يف  ــار العل ــه التي ــا يطرح ــوراة.  م ــل الت ــو حم ــي ه ــار القيم ــأّن االختي ــات ب ــه قناع علي
مناقشــته ملثــل هــذا الربنامــج، هــو تصويــر العلامنيــة ومنــط الســلوك يف ظاللهــا بأنّهــا أحــط مــن 

التديــن ذي الحالــة الرفيعــة مــن حيــث مســتواها وواقعهــا.

ــة  ــة العاملي ــوص األدبي ــة النص ــن قلّ ــامين م ــمي العل ــم الرس ــالب يف التعلي ــايل الط ــكو أه ويش
ذات القيــم األخالقيــة واإلنســانية املميــزة، دون حاجــة الطالــب إىل نصــوص مشــبعة بعبــارات 
وإشــارات دينيــة لتحقيــق الهــدف.  والهــدف، يف هــذه الحالــة، توســيع دائــرة حضــور مشــهد 

ظاهــرة التديــن.

ــذا  ــون أّن ه ــهم، يعرف ــالب أنفس ــاً الط ــامين، وأيض ــمي العل ــم الرس ــالب يف التعلي ــايل الط أه
ــاة دينــي،  ــا توجيــه نحــو نهــج حي ــة، إمّن الربنامــج ومــا شــابهه ليــس تعريفــاً باليهوديــة الديني
وهــذا مــا ترفضــه العلامنيــة.  وجديــر ذكــره أّن مــن يــدرس هــذه املــواد؛ ســواء مــن الكتــب 
التعليميــة، أو مــن خــالل أوراق عمــل ُجِهــزت خصيصــاً لهــذا التعليــم، هــم معلمــون متدينــون 

goo.gl/p2QnmF .2017/1/26 ،1  ينيف مشياح، كوشري بإرشاف وزارة التعليم، جريدة يرسائيل هيوم
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يف غالبيتهــم العظمــى.  وبالتــايل، فــإّن أدبياتــه مبنيــة عــىل مراجــع دينيــة، وليــس عــىل مراجــع 
تناقــش النصــوص الدينيــة باتجاهــات مختلفــة.  وواضــح هنــا أنـّـه ســيُقّدم رشوحــاً دينيــة وفقــاً 
لخلفياتــه التعليميــة.  وهــذا مــا أوضحــه قانــون التعليــم اإللزامــي بــأالّ يكــون التعليــم الرســمي 

العلــامين مبنيــاً عــىل تعليــم دينــي رصف.1

ــا يف الوضــع الــذي يتوفــر فيــه معلــم يقــوم بتعليــم موضــوع الــرتاث أو التحضــري  ــا هن حديثن
ملناســبة دينيــة وفقــاً ملنهــج تعليمــي موضــوع، أو كتــاب تعليمــي مصــادق عليــه مــن قبــل وزارة 
التعليــم.  وســرنى اتســاع ظاهــرة التديــن يف الربامــج التعليميــة مــن خــالل تطرقنــا إىل الــدور 

الــذي تلعبــه الجمعيــات يف هــذا املضــامر.

1  سيفي كروفسيك، مصدر سابق.
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جمعيات يف خدمة التديني يف املدارس
الرسمية )العلمانية(

تقــوم مجموعــة كبــرية مــن الجمعيــات الخاصــة (أو املســتقلة) بتقديــم نشــاطات وفعاليات عىل 
شــكل محــارضات ونــدوات وأيــام دراســية وورش عمــل لطــالب املــدارس اليهوديــة يف التعليــم 
الرســمي.1  وتتــم هــذه الفعاليــات مبوافقــة ومصادقــة وزارة الرتبيــة والتعليــم يف إرسائيــل، ضمن 
ــزاب  ــود وأح ــني الليك ــي ب ــالف الحكوم ــات االئت ــل اتفاقي ــية؛ مث ــة سياس ــات ذات صبغ اتفاقي
متدينــة.  ويُفهــم مــن ذلــك أّن بعــض هــذه الجمعيــات، وإن كان خاصــاً، إال أنـّـه يعمــل تحــت 
ــل  ــن قب ــات2 م ــي.  وأيضــاً تُخّصــص ميزاني ــالف الحكوم ــك يف االئت ــة حــزب ســيايس رشي مظل
ــا قطاعــاً خاصــاً، وهــذا،  ــا، مــن منطلــق كونه ــة مهامه ــات لتقــوم بتأدي ــوزارة لهــذه الجمعي ال
ــوزارة خدمــات مقابــل ميزانيــات ضمــن الخصخصــة التــي تشــهدها  أيضــاً، يُشــري إىل تلقــي ال
الــوزارة كغريهــا مــن الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة.  وألّن أمــر امليزانيــات املخصصــة 
لألحــزاب الدينيــة ومؤسســاتها وجمعياتهــا مــن األمــور املبهمــة عــىل الغالــب يف إرسائيــل، إالّ أّن 
مصــادر معينــة تُشــري إىل تلقــي هــذه املؤسســات قرابــة 50 مليــون شــيكل للقيــام بربامجهــا.3  
وهكــذا نالحــظ أّن الــوزارة مُتــّول هــذه األنشــطة عــرب األحــزاب، وأيضــاً مــن خــالل ميزانيــات 

ترصــد للســلطات املحليــة والبلديــة.4  
وتجــدر اإلشــارة، هنــا، إىل أنّــه ال يوجــد يف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف إرسائيــل جهــاز أو دائــرة 

1  موقع املنتدى العلامين.
goo.gl/pRvoJm .2017/7/6 ،2  ليئور ديتل، فقدان السيطرة: ميزانية تعليم الثقافة اليهودية ترتفع – وإىل أين يذهب املال؟، ذا ماركر

 goo.gl/jUpm5m .2017/7/7 ،3  أور كاشتي، بينيت يقول أنه ال يوجد تدين، جريدة هآرتس
goo.gl/CyvzAX .2017 4  عن موقع «تربوت يهوديت معت لعت»، العدد 37، أيلول
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مخصصــة للتديــن.  كل نشــاط فيــه عالقــة لــرتاث يهــودي أو دينــي أو غــريه، يتــم أو يُخطــط 
ــة تغطــي  ــة مدعومــة مبيزاني ــه جهــة خارجي ــا رســمياً، تقــوم ب ــا ومصادقته ــه حتــى مبوافقته ل

تكاليــف هــذا النشــاط.1

ــة  ــات؛ إذ ينضــوي تحــت ســقفها قراب ــة) األكــرب بــني الجمعي وتعتــرب منظمــة «زهــوت» (هوي
45 جمعيــة ناشــطة وفاعلــة، ولهــا 63 مركــزاً إلنجــاز الفعاليــات واألنشــطة، موزعــة يف مناطــق 
مختلفــة يف إرسائيــل.2  بعــض مــن هــذه املراكــز يتــم تفعيلــه مــن قبــل خاليــا توراتيــة منضويــة 
ــة و300  ــات يف 700 مدرس ــذه الجمعي ــط ه ــة.  وتنش ــة الديني ــار الصهيوني ــقف تي ــت س تح
ــذا  ــات يف ه ــدارس واملؤسس ــف امل ــوازي نص ــا ي ــمي، أي م ــم الرس ــال يف التعلي ــة لألطف روض
التعليــم، واملحســوب عــىل التيــار العلــامين، وفقــاً ملــا أوضحنــاه ســابقاً.  وطبعــاً، يّدعــي القيمــون 
ــن  ــي.  لك ــامين أو دين ــيايس عل ــزب س ــع أي ح ــم م ــة له ــوت» أن ال عالق ــة «زه ــىل منظم ع
عالمــات ودالئــل العمــل امليــداين تشــري إىل غــري ذلــك، إضافــة إىل حجــم النشــاط ذاتــه، مــا يؤكــد 
االحتيــاج إىل ميزانيــات ضخمــة لتفعيــل هــذا العــدد مــن الجمعيــات يف املــدارس.  واألنــىك مــن 
ذلــك، وعــىل الرغــم مــن إنــكار تلقــي هــذه املنظمــة أي دعــم حكومــي، فــإّن رئيســها الحاخــام 
حاييــم ريتيــغ هــو عضــو يف حــزب البيــت اليهــودي الــذي يرأســه بينيــت.  ومــا قالــه ريتيــغ يف 
مقــال عــىل موقــع القنــاة الســابعة «توجيــه دفــة ســفينة دولــة إرسائيــل نحــو الجهــة الصحيحــة 

... نحــو األفــق األكــرب لبنــاء ملكــوت إرسائيــل يف أرض إرسائيــل».3

ــر بينيــت بــكل االتجاهــات.   ــة بــني منظمــة «زهــوت» والوزي ــا مالحظــة العالقــة القوي وميكنن
وبــنّي معهــد «مــوالد» للبحــوث أّن أكــرث مــن نصــف الجمعيــات املنضويــة تحــت ســقف هــذه 
املنظمــة لــه صلــة مبــارشة مــع حــزب «البيــت اليهــودي» الــذي يتزعمــه وزيــر الرتبيــة والتعليــم 

نفتــايل بينيــت.4

ويعمــل يف منظمــة «زهــوت» مئــات املوظفــني والعــامل وفتيــات ال يخدمــن يف الجيــش 
اإلرسائيــيل، إمّنــا يســتبدلن خدمتهــن بخدمــة تُســمى «الخدمــة الوطنيــة»، أو كــام تعــرف باســم 

1  ليئور ديتل، ذا ماركر، 2017/7/6.
2  أور كاشتي، مصدر سابق.

goo.gl/6zjChh .2014/7/6 ،3  موقع القناة السابعة
4  انظر: كاشتي، مصدر سابق.
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ــة، حيــث يقــوم املنتســب  «الخدمــة املدنيــة»، وهــي بديلــة عــن الخدمــة العســكرية اإللزامي
لصفــوف هــذه الخدمــة بتأديــة أعــامل يف مؤسســات عامــة.  وتــم ترشيــع قانــون لهــذه الغايــة 
ــاول  ــام تح ــريب، ك ــع الع ــىل املجتم ــه ع ــرى تطبيق ــرتة وأخ ــني ف ــل ب ــات إرسائي ــاول حكوم تح
ــث ينتــرش  ــك، حي ــض ذل ــا ترف ــي يف غالبيته ــة الت ــة املتدين ــات اليهودي ــىل املجتمع ــه ع تطبيق
ــا  ــة، توجهاته ــطة ال منهجي ــات وأنش ــام بفعالي ــات للقي ــدارس والروض ــون يف امل ــؤالء املوظف ه

ــارشة يف معظــم الحــاالت. ــة غــري مب ديني

ــل  ــص لتغلغ ــوث، واملخص ــوالد» للبح ــد «م ــن معه ــادر ع ــري الص ــر األخ ــا بالتقري ويف تعّمقن
املنظــامت واملؤسســات الدينيــة الصهيونيــة يف جهــاز التعليــم يف إرسائيــل، مبعرفــة وبركــة 
وزارة الرتبيــة والتعليــم، وحــزب البيــت اليهــودي، تبــني أن الهــدف هــو تعزيــز حضــور ووجــود 
ــار الصهيونيــة الدينيــة الــذي ميثلــه هــذا الحــزب، والتأثــري الحقــاً عــىل األجنــدة التعليميــة  تي
ــات ليــس جــذب الطــالب  ــا، أيضــاً، أّن هــدف هــذه الجمعي ــل.  والحظن والسياســية يف إرسائي
ــا ألهــداف سياســية، ويف مقّدمتهــا تعزيــز  والشــباب اليهــودي للعــودة إىل أحضــان الديــن، إمّن
االســتيطان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة.  وهــذا مــا يؤكــد العالقــة الوطيــدة بــني التغيــريات 
يف مناهــج وكتــب التعليــم، وبــني تعزيــز املــرشوع االســتيطاين اإلرسائيــيل يف فلســطني، وعىل وجه 
ــاط املــرشوع االســتيطاين  ــد مــن اإلشــارة إىل أن ارتب ــا ال ب ــة.  وهن الخصــوص يف الضفــة الغربي

بالضفــة الغربيــة نابــع مــن االدعــاء بعالقــة رجــاالت مــن التــوراة بهــذه املنطقــة.

الطريقــة التــي تعتمدهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم مــن خــالل اســتخدام خدمــات خارجيــة (أي 
مــن خــارج الــوزارة) هــي لكســب الطــالب، وجرّهــم بطريقــة تعليميــة وفعاليــات نحــو أهــداف 
ــق  ــة هــو خل ــة الديني ــار الصهيوني ــوالد» إىل أّن هــدف تي ــد «م ــر معه سياســية.  ويشــري تقري
ــة  ــم األحــزاب الصهيوني ــأّن املــرشوع االســتيطاين هــو رشعــي.  وتعل أجــواء مقنعــة للطــالب ب
ــذا  ــعبية له ــدة الش ــد القاع ــب تأيي ــة لكس ــة قوي ــوص، أّن الحاج ــه الخص ــىل وج ــة، ع الديني
ــل الطــالب  ــق كســب ود ومي ــه إالّ عــن طري ــق هدف ــن ينجــح املــرشوع يف تحقي التوجــه.  ول
تدريجيــاً، مــن خــالل نصــوص تعليميــة يف الكتــب الرســمية واملصــادق عليهــا مــن قبــل الــوزارة، 
وأيضــاً مــن خــالل رزم الفعاليــات املنفــذة يف املــدارس يف التعليــم الرســمي العلــامين، باعتبــار 

الطــالب اســتثامراً مســتقبلياً يجــب العمــل عليهــم حاليــاً.1
goo.gl/u1FJHG .2017/7/5 ،1  عيدو غولدبرغ، تدين؟ هذا ما يشعر به الطرف الخارس، موقع زاوية أخرى
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ــاط  ــة» يف أوس ــة اليهودي ــألة «الهوي ــز مس ــل يف تعزي ــة يف إرسائي ــاهم وزارة الرتبي ــذا، تس هك
طــالب التعليــم الرســمي العلــامين، مــن خــالل موافقتهــا ومصادقتهــا وتحويــل ميزانيــات لطــرف 

ثالــث للقيــام بالــدور التعليمــي والتوجيهــي.

ويشــري التقريــر ذاتــه إىل مطالبــة منظمــة «زهــوت» ملزيــد مــن امليزانيــات لتنظيــم فعاليــات 
ــرع االقتصــادي.   ــر هــذا الف ــة عــىل الزراعــة يف املســتوطنات، كجــزء مــن تطوي ــق بالرتبي تتعل
ــد مــن األرض الفلســطينية يف  ــا هــو ســيطرة عــىل مزي ــاً بقــدر م لكــن القصــد ليــس اقتصادي
الضفــة الغربيــة املحتلــة، وأيضــاً لتصويــر العــودة إىل األهــداف القدميــة للمــرشوع الصهيــوين، 
وهــو العمــل العــربي يف األرايض العربيــة.1  وتجــدر اإلشــارة، هنــا، إىل أن وزارة الزراعــة تُشــكل، 

ــذراع األطــول لالســتيطان اليهــودي يف األرض الفلســطينية. ــاً، ال عملي

وهــذا مــا يعتــربه معهــد مــوالد «إعــادة الرتبيــة مــن جديــد لقيــم صهيونيــة قدميــة – بصبغــة 
دينيــة»، مــن خــالل اســتغالل االئتــالف الحكومــي الــذي يشــارك فيــه حــزب البيــت اليهــودي، 

ومــن خــالل تــوّيل زعيــم هــذا الحــزب لحقيبــة الرتبيــة والتعليــم.

وهنــاك جمعيــات أخــرى تعمــل بالتنســيق مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم بهــدف تشــجيع وتبّنــي 
ــرتاث  ــت ال ــم وتذوي ــجيع الشــباب عــىل فه ــة، وتش ــارات يهوديــة محافظ ــل لتي ــم أفض فه
اليهــودي.  ومــن بينهــا مــرشوع «مــآراج» الــذي ينشــط منــذ عقــد ونيــف مبوافقــة الــوزارة.  وال 
يقتــرص نشــاطها عــىل املرحلــة العمريــة االبتدائيــة، إمّنــا يُغطــي كل املراحــل التعلميــة.  ويركــز 
ــع  ــامين م ــم الرســمي العل ــودي يف التعلي ــب اليه ــة الطال ــّزز عالق ــىل نشــاطات تُع املــرشوع ع
روزنامــة األعيــاد اليهوديــة عــىل مــدار الســنة، وكيفيــة االحتفــال باألعيــاد اليهوديــة، وتشــكيل 
طواقــم مــن الطــالب تدعــم نشــاطات املــرشوع.  والهــدف املركــزي لهــذه املشــاريع هــو نــرش 
الرتبيــة اليهوديــة والصهيونيــة يف املــدارس.  ومــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك معارضــة مــن ِقبــل 
رشائــح مــن األهــايل عــىل عمليــة التديــن يف املــدارس العلامنيــة.  لكــن مبقارنــة نشــاط املعارضــة 
ملثــل هــذه الفعاليــات واملشــاريع، مــع مــا تقــوم بــه الجمعيــات واملؤسســات، يتبــني ضعــف 

وترهــل التيــار العلــامين الصهيــوين يف إرسائيــل يف التصــدي لهــا.2

1  عيدو غولدبرغ، مصدر سابق.
2  أفرات نومربغ يانغ، مصدر سابق.
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موقف املجتمع يف إسرائيل وردود فعله

يشــري أحــد كبــار فقهــاء القانــون يف إرسائيــل وهــو الربوفيســور مردخــاي كرمنتســري، إىل أّن الخط 
الفاصــل بــني تعليــم املبــادئ السياســية وبــني املعرفــة، رفيــٌع للغايــة، وهــو مرتبــط بهويــة املريب/

املعلــم الــذي ميــارس مهنــة التعليــم فعليــاً.  وبحســب كرمنتســري، فــإّن قانــون التعليــم الرســمي 
يوضــح هدفــه عــىل النحــو التــايل: «تربيــة اإلنســان عــىل محبــة اإلنســان ... الــذي يحــرتم أهلــه 
وعائلتــه، وتراثــه، وهويتــه الثقافيــة ولغتــه، وتعليــم تــوراة إرسائيــل وتاريــخ الشــعب اليهــودي، 
وتــراث إرسائيــل والتقاليــد اليهوديــة».1  ومــن يدقــق يف هــذا الهــدف مــن القانــون لــن يلحــظ 
ورود أي كلمــة أو نــص رصيــح بتعليــم الديــن.  ولكــن مجمــوع هــذه األمــور كلهــا تصــب يف 

حركــة تعليــم الديــن اليهــودي، ألنّهــا مرتبطــة بــه متامــاً.

ومــن هنــا، عــّرب 30 % مــن األهــايل مــن ذوي الثقافــة األكادمييــة عــن مخاوفهــم مــن أّن مظاهــر 
التديــن بأشــكالها كافــة تُحــِدث تحــوالً يف نهــج حيــاة أوالدهــم، يف حــني أّن 20 % مــن األهــايل، 
ممــن ليســوا أكادمييــني، عــّربوا عــن مخــاوف مشــابهة،2 دون أي تعليــق أو تفســري لهــذه الحالــة.  
ــامين،  ــار العل ــن أهــايل الطــالب املحســوبني عــىل التي ــة م ــإّن نســبة مرتفع ــل، ف ــن، باملجم لك
أظهــرت تخوفهــا مــن الوضــع الحاصــل يف جهــاز التعليــم.  باملقابــل، فــإن 44 % مــن األهــايل يف 
االســتطالع نفســه، يّدعــون أن زيــادة مواضيــع التعلــم يف مجــاالت الــرتاث والثقافــة اليهوديــة 

حتــامً تكــون عــىل حســاب مواضيــع أخــرى، ويف مقدمتهــا الرياضيــات واللغــة اإلنجليزيــة.

ــن  ــة م ــع مجموع ــد دف ــرية ق ــدارس كث ــتفحال يف م ــادة واالس ــذ بالزي ــن اآلخ ــدو أّن التدي ويب
goo.gl/6R5UxJ .2017/12/21 ،1  تقرير كرمنترس عىل موقع وزارة التعليم

2  وفقــاً الســتطالع رأي أجــراه معهــد «بانيــم» لتقــيص واقــع «حالــة التديــن يف جهــاز التعليــم يف إرسائيــل». وأيضــاً مــا كتبــه شــموئيل روزنر 
ــف، 2017/9/26، مصــدر ســابق.  يف معاري
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ــة هــذه  ــامين» ملواجه ــدى العل ــا، إىل تأســيس «املنت ــل أبيــب وضواحيه األهــايل، وبخاصــة يف ت
الظاهــرة والتصــدي لهــا والحــد منهــا.  ويف اللقــاء التأســييس الذي عقــده املبادرون لهــذا املنتدى، 
أشــاروا إىل أّن أول نشــاط لهــم بعــد التأســيس ســيكون دراســة جــادة وعميقــة ملظاهــر التديــن 
ــات  ــا جمعي ــة التــي تنظمه ــات واألنشــطة ذات الصبغــة الديني ــة، والفعالي يف الكتــب التعليمي

مصــادق عليهــا، وممولــة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم.

مؤســس املنتــدى د. رام فرومــان، وهــو حائــز عــىل درجــة الدكتــوراه يف التاريــخ مــن جامعــة 
باريــس، أشــار إىل أنـّـه مــن حــق األهــايل منــح أبنائهــم التعليــم الــذي يريدونــه وبصــورة مناســبة 
لتوجهاتهــم الحياتيــة، وهــو يقصــد العلامنيــة.1  واعتــرب فرومــان أّن العلامنيــني هــم أقليــة عليهــا 
ــف  ــة الضع ــني حال ــا يب ــذا م ــريه ه ــم.  ويف تعب ــاز التعلي ــي يف جه ــد الدين ــذا امل ــة ه مواجه
والالمبــاالة التــي اســتولت ســابقاً عــىل العلامنيــني مقابــل ازديــاد نشــاط املتدينــني والحــركات 

والجمعيــات التــي تعمــل يف ظلهــم.2

ويســود االعتقــاد يف أوســاط أعضــاء هــذا املنتــدى إىل أّن تفــّيش ظاهــرة التديــن بهــذا الحجــم 
وبهــذه الرسعــة مصــدره مــن يقــف عــىل رأس هــرم جهــاز الرتبيــة والتعليــم؛ أال وهــو الوزيــر 

بينيــت زعيــم حــزب البيــت اليهــودي، وحامــل أجنــدة سياســية واضحــة.

مــا يُــّرصح بــه أعضــاء هــذا املنتــدى أّن هنــاك طرقــاً عــّدة ألن يكــون اإلنســان، وبهــذه الحالــة 
الطالــب، يهوديــاً.  ومعنــى ذلــك رفــض إلــزام الطالــب بربنامــج فيــه إشــارات ودالالت دينيــة، أو 
نشــاط يقصــد بطريقــة غــري مبــارشة بــث فكــر دينــي يف نفــوس وعقــول الطــالب.  وهــذا يعنــي 
طــرح التيــار العلــامين لتعدديــة تعلميــة مــن خــالل مناهــج وبرامــج وكتــب التعليــم يف املــدارس 
الرســمية.  وبالتــايل، يناقشــون مســألة العــودة إىل مــا كان قامئــاً إىل مــا قبــل هــذه الظاهــرة مــن 

مناهــج وكتــب تعليميــة.

موقــف التيــار العلــامين عــدم رفــض تعليــم الــرتاث اليهــودي، ولكــن ليــس بطريقــة تــؤدي إىل 
ارتبــاط الطالــب بالديــن اليهــودي؛ أي أّن التيــار العلــامين يدعــو إىل تعليــم ثقــايف عــن اليهوديــة، 

goo.gl/qBN1FJ .2016/5/22 ،1  موقع املنتدى العلامين
goo.gl/BPvn3e .2016/12/19 ،2  عران كمينسيك
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وليــس تعليــامً دينيــاً.1

ــار هــي رصاعهــم عــىل النصــوص  ويف خضــم هــذا الــرصاع، فــإّن مواقــف األهــايل يف هــذا التي
وتطبيــق النصــوص عــىل أرض الواقــع.  والنصــوص املقصــودة هــي الــواردة يف الكتــب التعليميــة 
ــن  ــمية.  وم ــري الرس ــمية وغ ــدارس الرس ــدة يف امل ــوزارة واملعتم ــل ال ــن قب ــا م ــادق عليه املص
هنــا، فــإّن هــذا املنتــدى يعكــس شــكالً مــن أشــكال االحتجــاج عــىل نصــوص تعليميــة وطريقــة 
ــدى  ــاً.  وال يكتفــي املحتجــون يف هــذا املنت ــا فعلي ــة التعامــل معه ــب، وطريق ــا يف الكت عرضه
ــٌر مهــم  ــامل مــن أحــداث، هــو أم ــا يجــري يف الع ــدون عــىل أّن م ــل يؤك ــم، ب بطــرح مرشوعه
ــة، ويجــب التعامــل معــه يف األطــر املدرســية، وليــس االكتفــاء برتديــد صلــوات وترانيــم  للغاي

دينيــة.

إّن مطالبــة املنتــدى العلــامين إلعــادة جهــاز الرتبيــة والتعليــم إىل أسســه الســابقة لدليــل واضــح 
عــىل األزمــة التــي يعيشــها أوالً املجتمــع يف إرسائيــل، مــن خــالل الــرصاع بــني املتدينــني وبــني 
ــة،  ــزة الدول ــا عــىل أجه ــة عــىل مختلــف توجهاته ــارات الديني ــة التي ــاً هيمن ــني.  وثاني العلامني

وإخضاعهــا ملنظومــة الرشيعــة الدينيــة اليهوديــة.

هــذا الــرصاع يتــم التعبــري عنــه مــن خــالل مناهــج وكتــب التدريــس يف حالتنــا، وتتّســع دائرتــه 
ــق  ــا وطرائ ــاط تفكريه ــا وأمن ــن أحيازه ــاع ع ــعى إىل الدف ــع تس ــات يف املجتم ــمل قطاع لتش
حياتهــا.  فالعلامنيــون يعتــربون أنفســهم ورثــة مؤســيس دولــة إرسائيــل لتكــون علامنيــة وتحــرتم 
ــام  ــة أي ــارات السياســية والديني ــه األحــزاب والتي ــا تفاهمــت علي ــة، ضمــن م ــارات الديني التي

حكومــات إرسائيــل األوىل التــي ترأســها دافيــد بــن غوريــون.2

ولكــن أمــوراً كثــرية تبّدلــت يف الســياقات السياســية يف إرسائيــل، وعــىل وجــه الخصــوص منــذ 
صعــود التيــارات الدينيــة املتزمتــة ومتّســكها بثوابتهــا ضمــن ائتالفاتهــا يف تشــكيل الحكومــات 

املتعاقبــة، مــا منحهــا قــوة ونفــوذاً سياســياً وماليــاً واســعني جــّداً.

وامتــدت الرصاعــات لتشــمل أيضــاً منظومــة التعليــم، وإخضاعهــا لهــذا التيــار بأســاليب ناعمــة 

1  املصدر السابق.
2 Ismaeel Abu – Saad, )2006). “Palestinian education in Israel: The Legacy of the Military GFovernment”. Holy Land 

Studies: a Multidisciplinary Journal, 5 )1), pp. 56.
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ــم  ــة يف املــدارس لتعلي ــات واملنظــامت الفاعل ــا يف نشــاط الجمعي ــان، كــام رأين يف غالــب األحي
تــراث إرسائيــل أو الــرتاث اليهــودي.

ــة  ــة والتعددي ــم الليربالي ــم عــىل أســس قي ــدى بتعلي ــة املنت الخالصــة يف هــذا الســياق، مطالب
ــا  ــة، ويف مقدمته ــوص الديني ــا يف النص ــوارد ذكره ــك ال ــرصاً تل ــس ح ــة، ولي ــانية العاملي واإلنس
ــوص  ــا يف النص ــوارد ذكره ــم ال ــق القي ــعى إىل تطبي ــي يس ــار الدين ــني أّن التي ــوراة.  يف ح الت

ــا. ــود، ... وغريه ــناه، وتلم ــوراة، ومش ــن ت ــة م الكتابي
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موقف وزارة التربية والتعليم يف إسرائيل

تقــوم وزارة الرتبيــة والتعليــم يف إرسائيــل مبهمتــني ذات صلــة مبوضوعنــا حرصيــاً، األوىل مراجعــة 
الكتــب التعليميــة واملصادقــة عليهــا أو عدمــه، والثانيــة تخصيــص ميزانيــات وتحويــل مبالــغ 
ــات  ــدارس واملؤسس ــث يف امل ــرف ثال ــة كط ــام تعليمي ــوم مبه ــامت تق ــات ومنظ ــة لجمعي مالي
التعليميــة يف إرسائيــل.  وبطبيعــة الحــال يؤخــذ بعــني االعتبــار تلــك امليزانيــات التــي تَُحــّول إىل 
األحــزاب والجمعيــات املرتبطــة باألحــزاب الدينيــة التــي تشــكل االئتــالف الحكومــي يف إرسائيــل 

عشــية االنتخابــات الربملانيــة للكنيســت اإلرسائيــيل.

ومبوجــب هــذا التوجــه، فــإّن وزارة الرتبيــة حّولــت 90 % مــن مبلــغ 31 مليــون شــيكل يف العــام 
2015 لصالــح منظــامت يهوديــة أرثوذكســية (أي تلــك التــي تســري وفقــاً للخــط الدينــي العــام 
ــط، أيضــاً،  ــة واملرتب ــة الديني والســائد واملتشــدد أيضــاً)، وهــو الخــط املتامهــي مــع الصهيوني
ــارشة، يف حــني أّن 10 % مــن املبلــغ (أي  ــارشة أو بطريقــة غــري مب بحــزب البيــت اليهــودي مب
املتبقــي) يتــم تحويلــه إىل منظــامت تدعــو إىل التعدديــة يف التعليــم.  هــذا مــا رشــح عــن نتائــج 

اســتطالع وبحــث أجــراه معهــد «بانيــم» املشــار إليــه ســابقاً يف هــذه الورقــة.

لكــن يف موازنــة 2017/2016، تــّم رصــد 210 ماليــني شــيكل، أي ســبعة أضعــاف املبلــغ الســابق 
يف عــام واحــد ســبقه.  وهــذا دليــل قاطــع عــىل قــدرة حــزب البيــت اليهــودي تحويــل مبالــغ 
يتــم بواســطتها فــرض أجنــدات سياســية ودينيــة، بطبيعــة الحــال، عــىل مســتويات مختلفــة يف 

وزارة الرتبيــة والتعليــم، ومــن بينهــا الكتــب التعليميــة ونشــاطات الجمعيــات.

بالتــوازي مــع سياســات الــوزارة املاليــة يف هــذا الجانــب، فــإّن الــوزارة، وعــرب موظفيهــا الكبــار، 
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تعلــن أنّهــا تعمــل ضمــن رؤيــا وضعتهــا الدولة، منــذ تأسيســها بأنّهــا دولــة يهوديــة ودميقراطية، 
وأّن الــوزارة مقيــدة بالعمــل وفقــاً لهــذه الــروح.  لكــّن الواقــع عــىل األرض هــو خــالف ذلــك، 
إذ املالحــظ تعّمــق الفجــوات الفكريــة والعمليــة بــني التياريــن العلــامين والدينــي، ومزيــد مــن 
هيمنــة وتغلغــل الفكــر الدينــي يف قطاعــات تربويــة وتعليميــة متنوعــة، مــن أبرزهــا املــدارس 

عــىل مراحلهــا املختلفــة.

بعــض رجــال الرتبيــة يف إرسائيــل خــرج ضــد مصطلــح ومفهــوم «التديّــن»، ومنهــم مــن أشــار 
بأصبعــه إىل أّن املصطلــح مــن صنــع «السوســيولوجيني املعارصيــن».1  ومــن بــني رافــيض طــرح 
ــب،  ــل أبي ــة ت ــارض يف جامع ــو مح ــني؛ وه ــوزارة، د. رون مرغول ــن يف ال ــرة التدي ــل ظاه تغلغ
وواضــع املــرشوع التعليمــي «ثقافــة يهوديــة إرسائيليــة» مــن قبــل وزارة التعليــم يف إرسائيــل.  
ادعــاء مرغولــني أّن ظاهــرة التديّــن ومــا يــدور مــن حواليهــا مــن نقاشــات ونشــاطات داخــل 
أروقــة املــدارس أو خارجهــا ليســت حديثــة العهــد، إمّنــا هــي قامئــة وموجــودة داخــل املجتمــع 
ــة ليســت  ــات ضمــن الخدمــة الوطني ــل.  وأشــار، أيضــاً، إىل أّن ظاهــرة حضــور الفتي يف إرسائي
حديثــة هــي األخــرى، بــل إنّهــا موجــودة مــن ســنوات طويلــة.  ولذلــك، فــوزارة الرتبيــة عــىل 
علــم بهــا، وتعمــل عــىل مراقبتهــا ومتابعتهــا يك ال تفــرض أجندتهــا فــوق أو بــدل أجنــدة الــوزارة 
نفســها.  لكــن كالمــاً كهــذا يبقــى يف الصفــة الرســمية، والرافــض لقبــول الواقــع الحاصــل مــن 
انتشــار ظاهــرة التديـّـن يف املــدارس، ودليــل عــىل ذلــك تضاعــف امليزانيــات املخصصــة لتطويــر 
ــدة  ــا –أي األطــر املدرســية– هــي الفرصــة الوحي ــز الظاهــرة يف األطــر املدرســية، لكونه وتعزي
تقريبــاً التــي مُيكــن بواســطتها، ومــن خاللهــا، نقــل مفاهيــم يهوديــة دينيــة وسياســية، وبالتــايل 
جــذب الطــالب لالنضــامم إىل تيــار دينــي أو لالنضــواء تحــت مــرشوع االســتيطان الصهيــوين يف 
الضفــة الغربيــة.  فاملــرشوع االســتيطاين بحاجــة ماســة إىل قــوى برشيــة، وهــذه أحــد املواقــع 
التــي ميكــن مــن خاللهــا االســتفادة الفعليــة، إضافــة إىل االســتفادة مــن تجنيــد التعليــم مبكوناته 

كافــة لخدمــة املــرشوع االســتيطاين.

ويبــدو لنــا ذاك التخبــط الحاصــل يف وزارة التعليــم؛ إذ إّن املــرشوع الــذي ترأســه وأرشف عليــه 
ــدف  ــت ته ــي كان ــة الت ــارات الديني ــل التي ــل مقاب ــراث إرسائي ــم ت ــه تعلي ــني كان هدف مرغول
إىل تديــني هــذا الــرتاث.  وإذ يتعــرض مرغولــني ومرشوعــه إىل تهمــة طــرح مــرشوع «تديــني» 

1  من موقع أحداث أخرى: ثقافة يهودية من زمن آلخر، مصدر سابق.



55

التديُّن يف مناهج وكتب التعليم يف إرسائيل

ــوزارة تحمــل يف  لتدريســه يف املــدارس اإلرسائيليــة الرســمية، مــا يعنــي، بالتــايل، أّن مواقــف ال
جنباتهــا مســاحات واســعة مــن البلبلــة يف طرحهــا التعليمــي والرتبــوي.  ففــي الوقــت الــذي 
تطــرح فيــه مرشوعــاً لحاميــة الــرتاث اليهــودي اإلرسائيــيل مــن التديــن، تتهــم بأنّهــا تســعى إىل 
فــرض التديــن بواســطة ميزانيــات تخصــص لهــذه الغايــات بصــورة غــري معلنــة رســمياً، وأيضــاً 

مــن خــالل الكتــب التعليميــة املصــادق عليهــا مــن طرفهــا.

وتتمســك الــوزارة بــأّن مشــاريعها التعليميــة تســعى إىل تجديــد تعليــم موضــوع الــرتاث 
اليهــودي، وليــس إىل تحويلــه إىل موضــوع دينــي، وال أن تفــرض العقيــدة الدينيــة أو مواضيــع 

ــة. ــب التعليمي ــة عــىل الطــالب مــن خــالل املناهــج أو الكت ديني

الواقــع، أّن هــذه الــوزارة تســري عــىل حبــل رفيــع يف هــذه املســألة، فاملـُـَرصّح عنــه يشء، واملطبق 
ــني  ــا إىل مضام ــالل تطرّقن ــن خ ــق م ــُنبيّنه بعم ــا س ــذا م ــه.  وه ــم درجات ــر يف معظ يشء آخ
ومحتــوى الكتــب التعليميــة التــي قــام أعضــاء مهنيــون يف املنتــدى العلــامين بفحصهــا والتثبــت 
مــن كونهــا ال تحتــوي عــىل تديــن مفــرط أو شــاذ عــن القاعــدة، أو املســتوى املطلــوب الــذي 

يرضيهــم بطبيعــة الحــال كأهــاٍل لطــالب يتعلمــون يف التعليــم الرســمي العلــامين.1

ــرة  ــود ظاه ــوزارة بوج ــرتف ال ــة، مل تع ــذه الورق ــة ه ــة كتاب ــة، أي لحظ ــذه اللحظ ــى ه وحت
التديــن، بــل تعتربهــا زوبعــة يف فنجــان، ُمعلّلــة االحتجاجــات واملقــاالت التــي ينرشهــا املنتــدى 

ــة يف األطــر السياســية عــىل وجــه الخصــوص. ــأّن لهــا مقاصــد نفعي العلــامين ب

ــإّن الظاهــرة  ــن، ف ــرتاف بوجــود ظاهــرة التدي ــذا املوقــف الرافــض لالع ــن ه ــم م وعــىل الرغ
موجــودة، وإن كانــت مــن فــرتة طويلــة، لكنهــا بــدأت تصطبــغ باأللــوان السياســية والحزبيــة 

ــل. ــة يف إرسائي ــة لألحــزاب الديني واالبتزازي

1  أفرات نومربغ يونغر، مصدر سابق.
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ن« يف برامج ومشاريع التعليم »التديُّ

تكــرث الربامــج واملشــاريع التعليميــة عــىل صفحــات موقــع وزارة التعليــم يف إرسائيــل، وميكــن 
ــم.   ــاز التعلي ــة يف جه ــزاب الديني ــارات واألح ــري التي ــغ تأث ــة بل ــة إىل أي درج ــا ومعرف تصفحه
وميكننــا تحديــد هــذه الظاهــرة زمنيــاً منــذ العــام 2014.  قبــل هــذا العــام، انحــرصت املشــاريع 
يف عــدد محــدود نســبياً.  لكــن ابتــداء مــن العــام 2017، اتســعت رقعــة املشــاريع، ومنهــا مــا 
تــّم وضعــه بالتنســيق بــني طواقــم مــن الــوزارة وطواقــم مــن منظــامت وجمعيــات دينيــة، أو 
تعمــل لصالــح جمعيــات ومنظــامت دينيــة.  ميكننــا اإلشــارة هنــا إىل منظمــة «حبــاد»، وأيضــاً إىل 
«املــدارس الدينيــة املنظمــة».  هــذه املنظــامت تدخــل إىل املــدارس بدعــوة مــن مديريهــا الذيــن 

يطّلعــون عــىل املشــاريع عــرب موقــع الــوزارة.

إذن، هنــاك تعــاون معلــن بطريقــة أو بأخــرى بــني وزارة التعليــم وبــني هــذه املنظــامت التــي 
ــة  ــّزز الهوي ــني تع ــل مضام ــامت تنق ــذه املنظ ــة.  وه ــة واضح ــدة ديني ــا عقي ــل يف طياته تحم

ــا املختلفــة. ــة1 للطــالب يف املــدارس عــىل مراحله اليهودي

يتوفــر يف مجمــع النشــاطات عــىل موقــع الــوزارة قرابــة 1500 مــرشوع وفعاليــة.  ثلــث هــذه 
ــان  ــم، والثلث ــل وزارة التعلي ــق ومجــاز مــن قب ــدوب مراف ــه بواســطة من ــم تفعيل املشــاريع يت

ــة.2 ــة، أي تقــدم خدمــات مقابــل مخصصــات مالي اآلخــران مــن منظــامت وجمعيــات خارجي

ــة،  ــة اليهودي ــز الهوي ــاء وتعزي ــو بن ــامت ه ــات واملنظ ــذه الجمعي ــني ه ــرتك ب ــم املش والقاس

1  ليئور ديتل، مصدر سابق.
2  حــول نشــاطات وفعاليــات تقدمهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة، ميكــن االطــالع عــىل رزمــة متنوعــة منهــا عــىل موقــع الــوزارة. 

 goo.gl/FS9uGs
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وتقريــب الطــالب مــن الــرتاث اإلرسائيــيل.  وميكــن مالحظــة العنــارص الدينيــة البحتــة يف هــذه 
ــوراة يف الصــف الثــاين  ــات، ومــن أبرزهــا تدريــب الطالــب اليهــودي عــىل اســتقبال الت الفعالي
ــار  ــم «ب ــروف باس ــوغ واملع ــال البل ــب الحتف ــري الطال ــك تحض ــة.  وكذل ــة االبتدائي ــن املرحل م

ــفا» ... . ميتس

ويتــم، أيضــاً، تنظيــم اســتقبال الســبت يف أحــد األســابيع مــن خــالل الســنة، بحيــث يقــوم بذلــك 
ــرى  ــاب دروس أخ ــىل حس ــأيت ع ــاً ي ــه ... وأحيان ــت ذات ــامل يف الوق ــود يف الع ــالب اليه كل الط
للمواءمــة بــني املواعيــد.  والهــدف مــن وراء ذلــك هــو إظهــار الوحــدة بــني اليهــود يف كل أنحــاء 

العــامل .. وتتــم أيضــاً عمليــة إضــاءة شــموع اســتقبال الســبت يف املدرســة.1

وملـّـا طرحــت وزارة التعليــم اإلرسائيليــة تخصيــص العــام الــدرايس للقــدس، بــادر عــدد كبــري مــن 
املعلمــني املتامثلــني مــع التيــارات الدينيــة إىل طــرح فكــرة رضورة إعــادة بنــاء الهيــكل الثالــث، 

وذلــك أمــام طــالب املــدارس يف التعليــم الرســمي العلــامين.

ويف عــدد مــن املــدارس املذكــورة، تــّم متريــر فعاليــة ترتيــب الجــدول الزمنــي يف تاريــخ شــعب 
ــام  ــن أي ــاً، م ــا زمني ــم ترتيبه ــب منه ــالب، ويطل ــام الط ــات أم ــرح بطاق ــث تط ــل، بحي إرسائي
إبراهيــم النبــي، وصــوالً إىل بطاقــة «حــق اليهــود اإللهــي عــىل األرض».2  وهــذه عمليــاً تديّــن 
يف التوجــه، ويحمــل يف خبايــاه أجنــدة سياســية.  يف حــني أّن التيــار العلــامين يشــري إىل أّن هيئــة 
األمــم املتحــدة هــي الجهــة التــي اعرتفــت بحــق الشــعب اإلرسائيــيل يف إقامــة دولتــه مبوجــب 

قــرار التقســيم مــن العــام 1947.

ويف تعقيــب لــوزارة التعليــم عــىل لســان رون مرغولــني واضــع مــرشوع «تعليــم ثقافــة يهوديــة 
إرسائيليــة» يقــول: «وضعنــا قيــامً يف صلــب املــرشوع، وليــس معتقــدات دينيــة».3  لكــن واقــع 
ــني، إذ إّن مالحظــات وشــكاوى األهــايل عــىل هــذه املشــاريع  ــه مرغول ــا يدعي ــر مل ــر مغاي األم
آخــذة بالزيــادة، ولهــا دالالتهــا يف الســنوات األخــرية؛ ســواء عــىل املشــاريع املنهجيــة (أي ضمــن 
حــدود مــا يفرضــه املنهــاج التعليمــي) أو المنهجيــة مبــا تقــوم بــه جمعيــات ومنظــامت مصــادق 

عليهــا.
goo.gl/uE1P7a .2017/1/26 ،«1  ينيف مشياح، كاشري بإرشاف وزارة التعليم، جريدة «يرسائيل هيوم

2  املصدر السابق.
3  ثقافة يهودية من وقت آلخر، مصدر سابق.
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أّما موقف املنتدى العلامين من هذه املشاريع، فيمكن أن نستشف منه ما يأيت:

ــدى، •  ــون يف املنت ــاء مهني ــه أعض ــام ب ــامل ق ــق ش ــص وتحقي ــتناد إىل فح ــم، باالس اّدعاؤه
ملشــاريع وكتــب تعليميــة عــىل مختلــف املســتويات التعليميــة، تبــني أن الجهــاز التعليمــي 

ــة. ــارات الديني ــة األخــرية، بشــكل قــوي، بالتي ــر، يف اآلون يتأث

ــم •  ــني التعلي ــة، وب ــة اليهودي ــىل الثقاف ــس ع ــام املؤس ــم الع ــني التعلي ــوازن ب ــويش الت تش
الدينــي.  ويتعــزز هــذا االّدعــاء بــأّن كتــب تعليــم التاريــخ واألدب العــربي يكــرث فيهــا ميــل 
إىل نصــوص وأحــداث دينيــة مــن التاريــخ اليهــودي، أو مــن االســتناد إىل النصــوص الدينيــة.

تكــرث يف املشــاريع والربامــج التعليميــة، وأيضــاً ينعكــس األمــر يف الكتــب التعليميــة ظاهــرة • 
ــا مركــز العــامل،  ــة وكأنّه ــامد عــىل املصــادر اليهودي ــة، أي التشــجيع عــىل االعت اإلثنوقراطي
وأنّهــا تحمــل القيــم التــي يحتــاج إليهــا اإلنســان دون االعتــامد عــىل قيــم عامليــة.  مبعنــى 
آخــر، االدعــاء هنــا هــو تغليــب املصــادر اليهوديــة يف هــذا امليــدان عــىل مصــادر عامليــة.

الربنامــج يتضمــن نصوصــاً توراتيــة أو لربانيــني يهــود، وليــس نصوصــاً حديثــة ومعــارصة.  • 
والنصــوص التوراتيــة أو الربانيــة تُعالــج قضايــا طقــوس وصلــوات بالفعــل، وليــس مــن بــاب 
املعرفــة ونقــل معلومــات.  وهــذا مــا أثــار حفيظــة األهــايل؛ بــأّن طالبهــم ينكشــفون عــىل 
عــامل الديانــة اليهوديــة مــن مدخلهــا الطقــيس، وليــس الثقــايف كــام هــو واجــب العمــل بــه 

يف املــدارس العلامنيــة.

وأشــارت تحقيقــات وبحــوث املنتــدى إىل غيــاب، أو باألحــرى، انحســار عــدد النصــوص غــري • 
اليهوديــة يف املــرشوع التعليمــي املشــار إليــه أعــاله.

وأشــارت هــذه التحقيقــات إىل الخلــط الحاصــل بــني القيــم اإلنســانية والطقــوس والفلكلور، • 
. وعــدم التمييــز فيــام بينهــا، بكــون كل منهــا حقــالً معرفيــاً منفصالً

يّدعــي منتقــدو هــذا املــرشوع أو الربنامــج التعليمــي، أّن مضامينــه تتطــرق إىل الجوانــب • 
ــا.  ــي فيه ــة الت ــب املظلم ــور والجوان ــرض الص ــة، دون ع ــة يف اليهودي ــة والجميل اإليجابي

ــاز ظاهــر إىل جانــب معــني دون اآلخــر. مبعنــى آخــر، انحي
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ــل.  وهــذا •  ــة للمجتمــع يف إرسائي ــات أخــرى جامع ــة1 عــىل هوي ــة اليهودي ــل الهوي تفضي
بحــد ذاتــه موضــوع للنقــاش، حيــث إّن التوجــه يف أوســاط التيــار الدينــي نحــو طريــق أو 
منهــج أحــادي، يف حــني أّن التيــار العلــامين يقبــل، بــل ينــادي، بتوجهــات متعــددة ومنوعــة 
كاإلرسائيليــة، واليهوديــة، والعلامنيــة، والصهيونيــة، والغربيــة، والــرشق أوســطية ... وعــدم 

حــرص الربنامــج يف قطــاع مــا.

يّدعــي العلامنيــون يف معــرض نقدهــم لهــذا املــرشوع، وطبعــاً لغــريه، أّن الــوزارة يف • 
طروحاتهــا األخــرية، مــن خــالل املناهــج والكتــب التعليميــة، متيــل إىل تشــويه اإلرسائيليــة 
التــي كونتهــا الدولــة يف ســنواتها األوىل كـــ «أتــون صهــر» للمجتمــع يف إرسائيــل.  والهــدف 
مــن أتــون الصهــر تكويــن اإلرسائيــيل الواحــد.  لكــن، وعــىل مــا يبــدو، يف الحــد األدىن مــن 
خــالل هــذا النقــاش هنــاك رشخ واســع داخــل املجتمــع يف إرسائيــل.  فهــذا األتــون مل يعــد 

مقبــوالً، أو باألحــرى بــنّي فشــله وتراجعــه عــن جــذوره وعــن املبتغــى مــن ورائــه.2

1  هذا ما يطرحه «قانون القومية» الذي رشّعه الكنيست اإلرسائييل يف 19 متوز 2018.
2  أفرات يونغر، مصدر سابق.
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العلمانيون يف مواجهة التدين

مواجهــة التيــار العلــامين لظاهــرة التديــن ليســت جديــدة، لكنهــا بــدأت تأخــذ يف اآلونــة األخرية 
منحــى آخــر مختلفــاً نوعــاً مــا عــاّم كان يف املــايض جــرّاء تغلغــل كبــري للتيــارات الدينيــة يف وزارة 
التعليــم يف إرسائيــل، وتأثريهــا الفعــيل عــىل مناهــج وكتــب التعليــم، إضافــة إىل تأثريهــا الواســع 
ــة واملرفقــة مــع املناهــج املعتمــدة  ــة الالمنهجي ــات واألنشــطة والربامــج التعليمي عــىل الفعالي

مــن قبــل الــوزارة.

ــىل  ــادق ع ــن يص ــي أو م ــاج التعليم ــة املنه ــع صياغ ــن يض ــو أّن م ــون ه ــده العلامني ــا يري م
الكتــب التعليميــة أالّ يكــون ذا ميــول دينيــة أو مقربــاً مــن التيــارات الدينيــة بشــكل أو بآخــر.  
مبعنــى آخــر، إّن التوجــه الــذي يريــده العلامنيــون هــو الــذي يأخــذ بعــني االعتبــار تطلعاتهــم 
ــىل  ــة ع ــارصة ومنفتح ــة مع ــارات تعليمي ــابهم مه ــم، وإكس ــة أبنائه ــون تربي ــكل ومضم إىل ش
حضــارات وثقافــات أخــرى، وغــري محصــورة يف دوائــر الديانــة اليهوديــة وكتبهــا الدينيــة، وعــىل 

رأســها التــوراة.

لكــن هــذا األمــر فيــه مرونــة مــا، أو كونــه مطاطيــاً.  فحــني يكــون الوزيــر مــن تيــار أو حــزب 
صهيــوين علــامين كــام كان يــويس ســاريد، فــإّن املضامــني والربامــج متيــل إىل العلامنيــة أكــرث بكثــري 
ــة  ــايل بينيــت يف الحكوم ــن كنفت ــر متدي ــوزارة وزي ــوىل ال ــا يت مــن أن تكــون وســطية.  وعندم
الحاليــة، فــإّن الــوزارة تنحــو نحــو مزيــد مــن األســس الدينيــة يف برامجهــا ومناهجهــا وحتــى يف 

كتبهــا، كــام ســرنى منــاذج لذلــك يف البنــد الرابــع عــرش مــن هــذه الورقــة.

وال بــّد مــن اإلشــارة، هنــا، إىل غيــاب توّجــه موحــد بالتــامم للربامــج التعليميــة، وكذلــك الكتــب 
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التعليميــة، وهــذا مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً باملشــهدية السياســية والحزبيــة التــي تكــون إرسائيــل.  
وبالتــايل، فــإّن جهــاز التعليــم يف إرسائيــل ليــس حياديــاً، إمّنــا منحــاز للتوجهــات السياســية التــي 

تُشــكل الحكومــة مــن خــالل ائتالفهــا الحــزيب.1

ومــن جهــة أخــرى، فــإّن توجهــات الدولــة نحــو مســايرة املتدينــني تخلــق واقعــاً تعليميــاً تنتــرش 
فيــه مركبــات ومكونــات دينيــة.  وتظهــر هــذه يف مناهــج التعليــم والكتــب التعليميــة والربامــج 

املرفقــة داخــل أطــر الــوزارة.

فالتحــرّك الــذي يُــرشف عليــه املنتــدى العلــامين مدعومــاً مــن رشائــح واســعة مــن العلامنيــني 
ونــواب برملــان، يهــدف إىل إعــادة بنــاء بوصلــة واضحــة لتعليــم عــدد مــن املواضيــع وضمــن 

ســياقات ثقافيــة وليســت دينيــة باملــرة.

وعقــد املنتــدى مؤمتــره األول يف نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين 2016، ُمطلِقــاً مســرية املواجهــة بينــه 
وبــني الــوزارة وأطــراف أخــرى ذات تأثــري عــىل جهــاز التعليــم.  ومــن بــني أشــهر املطالــب التــي 
طرحهــا املنتــدى، املطالبــة بتأســيس منظومــة تعليــم علامنيــة مســتقلة بالكامــل عــن الــوزارة؛ 
ــا القاطــع ال توافــق  ــة.  وهــذا باعتقادن أي الدعــوة إىل شــكل مــن أشــكال االســتقاللية الثقافي
عليــه أي حكومــة يف املنظــور القريــب، ألّن جهــاز التعليــم يف إرسائيــل هــو قنــاة أيديولوجيــة 
ــا أو  ــوم به ــي تق ــات الت ــج والفعالي ــب والربام ــن خــالل املناهــج والكت ــة م ــا الدول تتحكــم به
تُصــاِدق عليهــا، مــا يعنــي، بالتــايل، اســتمرار إخضــاع الجهــاز ألســس الرقابــة غــري املعلــن عنهــا 
وغــري املبــارشة.  وبرأينــا أيضــاً، أّن جهــاز التعليــم هــو عبــارة عــن أداة ميكــن بواســطتها للدولــة 

بســط هيمنتهــا الفكريــة وتوجيــه الــرأي العــام لخطوطهــا وتوجهاتهــا السياســية.

ــا، أيضــاً، أّن مؤســيس املنتــدى يعلمــون بالتــامم أّن اســتقاللية ثقافيــة بهــذا الشــكل  وباعتقادن
لــن تحــدث، لكنهــم يف الحــد األدىن يطالبــون بإلغــاء مجموعــة مــن الكتــب التعليميــة، وينــادون 

بإعــادة النظــر مــن جديــد باملناهــج والربامــج املُصــادق عليهــا مــن قبــل الــوزارة.

باملقابــل، فــإّن الــوزارة متنــح مديــري املــدارس نوعــاً مــن االســتقاللية يف اإلدارة املاليــة يف عــدد 
ســة عــىل العــرض والطلــب.  وهذا مــا يدفــع باملديرين  مــن املــدارس، عــىل قاعــدة الســوق املؤسَّ

1  شموئيل روزنر، مصدر سابق. 
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إىل اختيــار هــذه الجمعيــة دون غريهــا وفقــاً ملــا تقدمــه مــن عــروض بيــع لفعالياتهــا ونشــاطاتها 
الرتبويــة، والتــي أرشنــا إىل عــدد منهــا يف بنــود ســابقة مــن هــذه الورقــة.

ويتوجــب التنويــه هنــا إىل أّن املنتــدى العلــامين ال يرفــض قطعيــاً مســألة تعليــم اليهوديــة، إمّنــا 
ســة عــىل الثقافــة التــي أنتجتهــا اليهودية  ليــس اليهوديــة الدينيــة، بــل اليهوديــة العلامنيــة املؤسَّ
ــا  ــا، متأثــرة بطبيعــة الحــال باملتغــريات التــي اجتاحــت أوروب عــرب األزمــان، وبخاصــة يف أوروب
يف القــرن التاســع عــرش عــىل وجــه الخصــوص، وحولــت مجتمعاتهــا تدريجيــاً إىل علامنيــة، مــع 

اإلبقــاء عــىل الديــن املســيحي بحســب الكاثوليكيــة مســاراً دينيــاً منفصــالً عــن الدولــة.

وال بــّد مــن اإلشــارة هنــا إىل توجهــات العلامنيــني نحــو فصــل قاطــع بــني اليهوديــة الليرباليــة 
ــة يف  ــة الفعلي ــس باملامرس ــة لي ــن اليهودي ــم ع ــون التعلي ــة؛ أي أن يك ــة الديني ــني اليهودي وب
أحضــان املدرســة، عــىل أن تكــون املامرســة يف الكنيــس خــارج املدرســة.  يف حــني أّن التيــارات 
الدينيــة متــارس تعليــم اليهوديــة الدينيــة يف املدرســة، وأيضــاً متــارس طقوســها الدينيــة يف املــكان 

ذاتــه.1

الطــرح الــذي تقّدمــه رينــا ليفانــون مــن مؤســيس موقــع «بينــا – لتعليــم اليهوديــة االجتامعية»، 
مييــل إىل الفصــل بــني التعليــم الثقــايف والتعليــم الدينــي لليهوديــة.  واملنطلــق أّن هنــاك أحيــازاً 
واســعة لتعليــم اليهوديــة بتيــارات فكريــة مختلفــة، دون فــرض تيــار أحــادي االتجــاه، كالتيــار 

. الدينــي مثــالً

ــة هــي بوضــع مناهــج لتعليــم  ــأّن املطالب ــذي أّسســه فرومــان، ب وهــذا مــا يوجــه املنتــدى ال
اليهوديــة بعيــداً عــن التديـّـن، ومضامــني الكتــب التعليميــة، ونــوع الجمعيــات واملنظــامت التــي 

تشــارك يف العمليــة التعليميــة يف املــدارس وفقــاً الحتياجــات املدرســة.

goo. .2016/11/27 ،«1  رينــا ليفانــون، أي نــوع مــن اليهوديــة يواجــه الطــالب يف املدرســة؟، موقــع «بينــا – لتعليــم اليهوديــة االجتامعيــة
gl/CHUr97





65

التديُّن يف مناهج وكتب التعليم يف إرسائيل

مناذج من التديني يف كتب التعليم
واألنشطة املرفقة

ــا مــن قبــل وزارة  ــاً عليه ــاً ُمصادق ــاً تعليمي ــام املنتــدى العلــامين مبراجعــة أكــرث مــن 80 كتاب ق
ــم  ــة يف التعلي ــة االبتدائي ــا ُمعــّدة للمرحل ــت مراجعته ــي متّ ــل.  والكتــب الت ــم يف إرسائي التعلي
الرســمي يف املواضيــع كافــة التــي تبلــور الهويــة لــدى الطالــب اليهــودي.  واطلعنــا بدورنــا عــىل 
عــدد كبــري مــن هــذه الكتــب لغــرض إمتــام إعــداد هــذه الورقــة.  وتبــنّي أّن الكتــب التــي متـّـت 
ــري  ــي تش ــرات الت ــارات والفق ــراج كل العب ــّم إخ ــا إذا ت ــم يف معظمه ــدة للتعلي ــا جي مراجعته

ــاد، وطريقــة االحتفــال الدينــي بهــا.1 برصيــح العبــارة إىل الديــن كمســألة الســبت، واألعي

ــوراة،  ــة واألدب، والت ــة فهــي: اللغــة العربي ــور الهوي ــي تبل ــع الت ــح، بالنســبة للمواضي وللتوضي
ــرتاث. ــا، وكتــب ال ــخ والجغرافي ــات واملوطــن، والتاري ــوم، واملدني والعل

أّمــا مــا تــّم فحصــه، فــكان محصــوراً يف أمريــن اثنــني، وهــام: األول: هــل هنــاك مركبات/مكونات 
دينيــة مقصــودة؟ الثــاين: هــل الكتــاب مناســب/مالئم لتعليــم الطــالب العلامنيــني فيه؟

مــن نتائــج الفحــص والتدقيــق لهــذه املجموعــة الكبــرية مــن الكتــب، تبــنّي أّن هنــاك تكــرارا 
مســتمراً يف الكتــب يف عمليــة االنتقــال مــن صــف إىل آخــر لكيفيــة االحتفــال بالطقــوس الدينية، 
إضافــة إىل نصــوص مــن مصــادر يهوديــة ذات صبغــة دينيــة رصفــة.  فمثــالً، يف تعليــم اللغــة 
ــوي  ــابقة تحت ــور س ــن عص ــة م ــادر يهودي ــن مص ــتمرة م ــهادات مس ــاك استش ــة، هن العربي
عــىل مكونــات دينيــة.  واالدعــاء لــدى فاحــيص الكتــب أنّــه ميكــن االســتعانة مبصــادر حديثــة 

goo.gl/5ycpeh .2017/7/22 ،1  أوسنات سربون، يف أعقاب فحص الكتب التعليمية: استنتاجات وتوصيات، يف موقع املنتدى العلامين
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ومعــارصة متنــح الطالــب املعرفــة ذاتهــا، دون الحاجــة إىل مشــاهد دينيــة أو تلميحــات دينيــة 
مبــارشة أو غــري مبــارشة.

ومــن بــني النتائــج األخــرى التــي توّصــل إليهــا فاحصــو الكتــب مــن أعضــاء املنتــدى العلــامين، أّن 
إقحــام نصــوص أو تلميحــات دينيــة ليســت مســألة عابــرة يف كتــاب تعليمــي معــني، أو يف فصــل 
مــن كتــاب، إمّنــا املســألة منهجيــة ومســتندة إىل أيديولوجيــا أساســية تهــدف وفقــاً ملــا يعتقــده 
املنتــدى العلــامين إىل إعــادة بلــورة وصقــل معرفــة الطــالب يف التعليــم الرســمي العلــامين عــىل 
أســس أّن العــامل اليهــودي مبنــي عــىل األرثوذكســية اليهوديــة املنتــرشة يف مواقــع كثــرية، ومنهــا: 
النصــوص، الصــور والرســوم التوضيحيــة، والعبــارات املألوفــة واملقتبســة مــن املصــادر العربيــة 

الدينيــة ... .

ولنوضــح املوضــوع مــن خــالل عناويــن توّصلــت إليهــا عمليــة الفحــص أعــاله، فمســألة الرؤيــا 
الوطنيــة – اليهوديــة األرثوذكســية، باعتبارهــا القــوة الوحيــدة التــي تحــرّك العــامل، مبنيــة عــىل 
قصــص عجائــب ومعجــزات لــكل مــن يحافــظ عــىل قدســية الســبت، وأكــرث مــن ذلــك، لــكل 
مــن يقــوم بتأديــة مجموعــة مــن الصلــوات لــرب العاملــني.  وانتشــار مجموعــة مــن العبــارات 
والجمــل الدينيــة يف نصــوص كتــب لتعليــم الجغرافيــا والعلــوم والرياضيــات.  ومــن بــني هــذه 
الجمــل والعبــارات: «نحــن مأمــورون»، و«علينــا أن نســلك هــذا الطريــق فقــط»، و«َصلـّـوا مــن 
ــور  ــة تبل ــيهات لغوي ــالل كليش ــن خ ــذه م ــات كه ــك يف أّن توجه ــة».  ال ش ــة يهودي ــل دول أج
ــق  ــة.  وتتعّم ــة اإلرسائيلي ــني القومي ــة وب ــة اليهودي ــني الديان ــة ب ــارشة وقوي ــة مب ــود عالق وج
العقيــدة حتــى يف كتــب تعليــم التــوراة وتفســريها، مــن حيــث ربطهــا بــني الدينــي والقومــي 

دون توفــري رشح تاريخــي، مثــالً، يســاعد الطالــب عــىل مناقشــة النصــوص والحــوار بشــأنها.

وتبــني مــن الفحــص املشــار إليــه أعــاله، أّن كل كتــب تدريــس اللغــة تحتــوي عــىل توجهــات 
ومضامــني تتعلــق باألعيــاد والســبت، وذلــك مــن خــالل اقتبــاس نصــوص وإحــاالت مــن التــوراة، 
وكتــب حكــامء اليهــود القدامــى.  ويف عــدد مــن االقتباســات، تضــاف نصــوص أدبيــة مســتندة 
إىل خرافــات وقصــص وحكايــات قدميــة لتوضــح للطالــب أقدميــة النصــوص واملواضيــع.  يف حــني 
أّن اّدعــاء املنتــدى العلــامين، أنـّـه باإلمــكان االســتعانة مبصــادر ونصــوص معــارصة تعالــج قضايــا 
مطروحــة مبنظــار آخــر بعيــداً عــن املؤثــرات الدينيــة التــي يســتنتجها الطالــب.  والقصــد، هنــا، 
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نقــل رســائل عقائديــة تســتويل عــىل أدمغــة الطــالب وتؤثــر عليهــم وعــىل ســلوكهم.

وبالتــوازي مــع هــذا االّدعــاء أو الطــرح، فــإّن مخــاوف األهــايل وأعضــاء املنتــدى العلــامين مــن 
ــاً  ــن النصــوص موجه ــوع م ــذا الن ــة املســتندة إىل ه ــذه الطريق ــم به ــون التعلي ــم، أّن يك بينه
نحــو غطرســة وعليائيــة يف أوســاط الطــالب، وبالتــايل إىل تعميــق العنرصيــة يف رؤيتهــم للحيــاة 
ودوائــر الســكان املحيطــة بالطــالب، وبخاصــة املغايريــن لهــم يف الديانــة أو القوميــة.  أضــف 
إىل ذلــك أّن مثــل هــذه االقتباســات واإلحــاالت ال تُتيــُح املجــال ملســاحات مــن النقــاش والحــوار 

واالختــالف واالتفــاق.

واألصعــب مــن هــذا، وفقــاً للفحــص الــذي قــام بــه املنتــدى العلــامين للكتــب التعليميــة، أّن 
توّجــه اللغــة يف نصــوص الكتــب نحــو اســتمالك القيــم اإلنســانية وكأنهــا ِحكــراً عــىل اليهوديــة 
ــه يف  ــر، أنّ ــى آخ ــامل.  مبعن ــرى يف الع ــعوب األخ ــات والش ــارات والديان ــن الحض ــا م دون غريه
التعليــم الرســمي العلــامين املطلــوب طــرح القيمــة األخالقيــة العامليــة أوالً، ومــن ثــّم اإلشــارة إىل 
وجودهــا يف اليهوديــة.  أي مــن املاكــرو = العــامل، إىل امليكــرو= اليهوديــة.  يف حــني أّن التوّجــه يف 
الكتــب التعليميــة هــو عكــس ذلــك.  وبالتــايل يتــّم عــرض اليونانيــني والفــرس والرومــان بكونهــم 

أرشاراً وســيئني ومنحطــني لكونهــم ال ميلكــون القيــم اليهوديــة نفســها.

ــات  ــة وصــور لشــباب وفتي ــات رســومات توضيحي ــم الرياضي وتظهــر يف عــدد مــن كتــب تعلي
منفصلــني عــن بعضهــم البعــض؛ أي الفتيــات وحدهــن والشــباب وحدهــم.  هــذا توّجــه متزمت 
مُييّــز التيــارات الدينيــة.  وتــّم الكشــف عــن وجــود نصــوص ورســوم توضيحيــة منطيــة، بحيــث 

يَُصــّور األب يعمــل يف قطاعــات معينــة، يف حــني أّن األم تقــوم بأعــامل منزليــة.

ال بــّد مــن قــراءة هــذه الكتــب بهــذه الســياقات؛ أي مــا بــني العلــامين والدينــي مــن منطلــق 
التأثــري الــذي ترتكــه عــىل القــارئ، ويف حالتنــا الطالــب املــدريس.

ــم.  وهــذا، ال ميكــن  ــرب هــو للمعل ــر األك ــراً، لكــن األث ــرتك أث ــب ت ــه أّن الكت ــاّم ال شــك في وم
ــارات  ــتخدام أي عب ــرشح واس ــتفاضة يف ال ــه االس ــني.  إذ مُيكن ــه مع ــري توجي ــت تأث ــه تح وضع
ــارز يف نقــل األفــكار بصيــغ  ــة.  للمعلــم دور ب ــة املتزمت ــالً، أو القومي ــة مث ــه الديني تؤكــد ميول
تتجــاوب مــع رؤاه السياســية والدينيــة واالجتامعيــة، حتــى يف التعليــم الرســمي العلــامين.  ففــي 
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ــة التدريســية يف التعليــم الرســمي  ــم ذا توجــه غــري علــامين، ويقــوم بالعملي ــة كــون املعل حال
العلــامين، فمــام ال شــك فيــه أّن طريقــة اســتعامل اللغــة ســتكون مختلفــة، وأكــرث تطابقــاً مــع 
اللغــة الدينيــة الــواردة يف النصــوص الدينيــة.  حتــى لــو افرتضنــا أّن هــذا املعلــم يقــوم بتعليــم 

الرياضيــات.

ويف مراجعتنــا لكتــاب «مفاتيــح لضــامن متبــادل» للصــف الرابــع االبتــدايئ يف التعليــم الرســمي، 
وهــو ُمخّصــص لتدريــس األعيــاد واملواســم اليهوديــة والعــادات والتقاليــد املرافقــة لهــا، تبــنّي 
ــاء اليهوديــة األوائــل.  ويتطــرّق  أّن الكتــاب مــيلء باآليــات التوراتيــة وأقــوال مقتبســة مــن آب
ــم اإلنســانية كاالحــرتام واملســؤولية والكرامــة وغريهــا.   ــاج، إىل القي ــاب، كــام وارد يف املنه الكت
ولكــن مــع بدايــة كل فصــل هنــاك اقتباســات مــن التــوراة.  هنــا يســتنتج الطالــب، مهــام كان 
ــة  ــم اليهودي ــوراة، أي مــن القي ــم ُمســتقاة مــن الت ــي أو ذكاؤه، أّن هــذه القي مســتواه التعلّم

وليــس العامليــة كــام يريــد التعليــم الرســمي العلــامين.1

ــا  ــوات عــىل مــدار محــور زمنــي يومــي، وهــو م ــاب عــىل مجموعــة مــن الصل ــوي الكت ويحت
ــوات إال  ــص لصل ــراد أي ن ــدم إي ــر، ع ــى آخ ــن.  مبعن ــن الزم ــود م ــذ عق ــة من ــه العلامني رفضت
بســياقات ثقافيــة وليــس تعليــامً دينيــاً.  ولكــن هــذا الكتــاب فيــه منــاٍح تدينيــة كثــرية، كــام 

ــة أعــاله. ــه النقدي ــان يف مقالت ــك فورم يشــري إىل ذل

وأيضــاً يحتــوي هــذا الكتــاب عــىل عبــارات ترمــز إىل توجهــات تدينيــة مثــل: «إن التــوراة تنبــأت 
بحــدوث املحرقــة».  ومثــال آخــر «إن اللــه قــد خلــق العــامل والطبيعــة ألنـّـه، أي اللــه، خلقهــام 

مــن أجــل اإلنســان».2

ويف كراســة «تحقيقــات حــول البــالد» لتعليــم الجغرافيــا للصــف الســادس االبتــدايئ يف التعليــم 
الرســمي العلــامين، تــّم التطــرق إىل أّن األمطــار تنهمــر يف اليــوم الثامــن مــن أيــام عيــد املظــال 
(ســوكوت بالعربيــة)، واعتــاد اليهــود عــىل رفــع صــالة خاصــة هــي «صــالة املطــر».  هــذا منــوذج 
واضــح وصــارخ إلقحــام الديــن يف موضــوع الجغرافيــا الــذي يعتمــد عــىل حقائــق طبيعيــة دون 

goo.gl/jg2e4F .2017/9/17 ،1  رام فرومان، مراجعة كتب «مفاتيح لتضامن متبادل» للصف الرابع، موقع املنتدى العلامين
2  يف الكتاب املذكور ص 189، وص 171.
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التديُّن يف مناهج وكتب التعليم يف إرسائيل

أي عالقــة بالديــن.1

ــم الرســمي  ــدايئ يف التعلي ــة للصــف الثالــث االبت ــم البيئ ــم موضــوع عل ــاب آخــر لتعلي ويف كت
العلــامين، تــّم اقتبــاس آيــات مــن ســفر األناشــيد لســليامن امللــك مــن التــوراة بقولــه: إن اللــه 
ــاظ  ــؤولية الحف ــل مس ــأن يتحم ــه ب ــه، وكلف ــش في ــه ليعي ــذي خلق ــامل ال ــان الع ــى اإلنس أعط
ــاً يف املــدارس.  لكــن،  ــدرس علمي ــة التــي ت ــا بالبيئ ــة له ــة ال صل ــارة الديني ــه».  هــذه العب علي
وبــدون أدىن شــك، هــذا منــط وتوجــه التديــن يف الكتــب التعليميــة يف هــذا النــوع مــن املــدارس.  

وهــو نفســه قائــم يف التعليــم الرســمي الدينــي.

ــف  ــّم وص ــرش، ت ــادي ع ــف الح ــاء للص ــم الكيمي ــاب تعلي ــي كت ــة، فف ــة الثانوي ــا يف املرحل أّم
تشــابه جــزيئ بــني الجزيئيــات وبــني الــزواج اليهــودي، مــن خــالل هــذا املثــل: «ملــا يكــون يف 
ــن أن  ــط)، ميك ــرتون دون تراب ــد (زوج إلك ــس واح ــني) وعري ــس (هيدروج ــة عرائ ــة ثالث الغرف
يحــدث زواج يهــودي حســب الرشيعــة.  يف حــني أنـّـه عنــد وجــود ثالثــة عرســان (أزواج إلكــرتون 
غــري مرتابطــني) وعــروس واحــدة (هيدروجــني)، ميكــن أن يحــدث زواج واحــد.  وعندمــا تكــون 
يف الغرفــة عروســتان (هيدروجــني) وعروســان (أزواج إلكــرتون غــري مرتابــط) يؤلفــون عريشــتني 
لعرســني وفقــاً للرشيعــة اليهوديــة».  هــذا كاف لفهــم اســتخدام الديــن يف تشــبيه تفاعــالت أو 

حــاالت كيميائيــة.

ويُشــري املنتــدى العلــامين يف فحصــه لكتــاب «عالقــات مســاواة يف الرتبيــة» للصــف التاســع يف 
املرحلــة اإلعداديــة، إىل أّن النصــوص الــواردة فيــه هــي دينيــة بامتيــاز، إىل جانــب نصــوص قليلــة 

مــن األدب العاملــي أللبــري كامــي ومارتــن لوثــر كينــغ.

ويزعــم أعضــاء هــذا املنتــدى أّن النقــاش الــذي يوجهــه الكتــاب حــول قضايــا الســاعة، يجــري 
التمثيــل لــه مــن نصــوص توراتيــة أو تفســريية مــن التلمــود واملشــناه، وليــس مــن نصــوص آنيــة 

ومعــارصة تُحــايك الحــدث واحتياجــات الطــالب.2

أّمــا كتــاب: «ُســبل الثقافــة» للصــف الســابع االبتــدايئ يف التعليــم الرســمي العلــامين، فهــو بنظــر 

goo.gl/xJM3DL .2017/2/6 ،1  سفي كروبسيك، صلوات يف كراسة لتعليم الجغرافيا، موقع كالكاليست
goo.gl/SdjS3n .2017/8/9 ،2  رام فرومان، مراجعة كتب «عالقات مساواة يف التعليم»، موقع املنتدى العلامين
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املنتــدى العلــامين، كتــاب علــامين جيــد للتعليــم، مــا عــدا عــدد مــن الصفحــات التــي تتطــرّق إىل 
أحــداث ذات صلــة بنقاشــات دينيــة وقعــت بــني تياريــن يف اليهوديــة معروفــني بهــذا املجــال، 
وهــام «بيــت شــامي» و«بيــت هيلــل»، وأيضــاً مــا لــه صلــة بيــوم الســبت ... قــد يكــون رضــا 
ــذه  ــه، أو أّن ه ــن في ــاذج التدي ــة من ــن قل ــامً م ــاب ناج ــذا الكت ــن ه ــدى ع ــذا املنت ــاء ه أعض
النــامذج لــن تؤثــر فكريــاً وحياتيــاً وســلوكياً عــىل الطالــب اليهــودي العلــامين وفــق تصورهــم.  
لكــن، وعــىل الرغــم مــن هــذا، فــإّن النــامذج هــذه تؤكــد تغلغــل الدينــي يف معظــم الكتــب 

التعليميــة، أحيانــاً بجرعــات ثقيلــة، وأحيانــاً أخــرى بصــورة أخــف أو أقــل.1

ــن،  ــاذج التدي ــة من ــان إىل ضآل ــارة فروم ــن إش ــم م ــىل الرغ ــاب، وع ــذا الكت ــا يف ه ويف تدقيقن
ــة عــن طريــق  ــاب، يتعّمــق يف عــرض خلــق العــامل بوجهــة نظــر عقائدي ــه، أي الكت ــا أنّ وجدن

ــام. ــل بينه ــني بوضــوح حــدود الفص ــة ال تب ــا نصــوص علامني ــة ومقابله عــرض نصــوص ديني

ويُخّصــص الكتــاب، أيضــاً، فصــالً عــن مقتــل إســحاق رابــني، رئيــس حكومــة إرسائيــل األســبق يف 
1995، بتجاهــل كــون القاتــل متدينــاً قــام بتنفيــذ فعلتــه بدوافــع دينيــة متزمتــة، ويف مقدمتهــا 
ــام  ــهادته أم ــه لش ــني يف تقدمي ــل راب ــري قات ــآل عم ــه يغ ــا ّرصح ب ــذا م ــاً (ه ــراً إلهي ــه أم تلقي

املحكمــة).  والقصــد بهــذا األمــر دفعــه مــن قبــل رجــال ديــن ربانيــني للقيــام بالقتــل.

عمليــاً، إدخــال النصــوص الدينيــة بهــذا الشــكل يف كتــاب علــامين مقصــود منــه التخفيــف مــن 
خلفيــات القاتــل، وتلميــع صفحتــه، وبالتــايل تلميــع صفحــة التيــارات الدينيــة املتزمتــة التــي 

أشــري إليهــا باألصابــع بكونهــا متورطــة يف مقتــل رابــني.

مــن هنــا نــدرك قــوة النــص التعليمــي يف وضــع صــورة مغايــرة للحقيقــة التاريخيــة املتعلقــة 
بالحالــة هــذه، وهــي مقتــل رابــني.  وألّن وزارة التعليــم خاضعــة يف الســنوات األخــرية لتيــارات 
ــة نــص تاريخــي  ــر يف النصــوص مــن منطلــق إعــادة كتاب ــا تقــوم بتحوي ــة، فإنّه ــة متدين حزبي
ــا، وحرصهــا يف  ــا جامعــة م ــك محــو أخطــاء ارتكبته ــة، ألّن يف ذل ــع والحقيق أفضــل مــن الواق

شــخص معــني، هــو القاتــل.

ويف تحولنــا إىل منــوذج آخــر لتعليــم املهــارات الحياتيــة، نصــادف كتابــاً بعنــوان «نتعلــم لننجح»؛ 

goo.gl/PCW6yS .2017/10/4 ،1  رام فرومان، مراجعة كتب «سبل الثقافة» للصف السابع، موقع املنتدى العلامين
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وهــو ُمخّصــص للصــف الثالــث االبتــدايئ يف التعليــم الرســمي العلــامين.  يتطــرّق هــذا الكتــاب، 
ــاً جيــداً.  وكيــف ميكنــه أن يحافــظ عــىل نفســه،  يف جوهــره، إىل كيــف يكــون الطالــب يهودي

وذلــك مــن خــالل إميانــه ومتســكه بالســبت.1

ويف موضــوع تعليــم الحــذر عــىل الطــرق، يتصــدر الكتــاب التعليمــي لهــذا املوضــوع «صــالة 
الســفر».  وال يقتــرص األمــر عندهــا، بــل هنــاك فعاليــة تعليميــة حولهــا يقــوم الطالــب بالتــدرب 
ــم  ــل للتعلي ــم يف إرسائي ــل وزارة التعلي ــن قب ــه م ــادق علي ــدٌّ ومص ــاب ُمَع ــذا الكت ــا.  وه عليه

الرســمي العلــامين.2

وكيــف تصــل ظاهــرة التديــن إىل درجــات مرتفعــة يف العلــوم نراهــا يف أوراق العمــل املختــربي 
للصــف الســادس يف موضــوع علــم األحيــاء (البيولوجيــا)، حيــث أشــري «إىل أّن اللــه هــو عــامل 

النبــات األول».3

وال تخــرج كتــب تعليــم املوســيقى مــن دائــرة التديــني أو تأثــري حــاالت ومظاهــر التديــن فيهــا.  
ــن  ــامن، لك ــوزي حيت ــم ع ــامين باس ــان عل ــة لفن ــص أغني ــيقى ن ــيد واملوس ــاب لألناش ــي كت فف
تفســرياً ورد حــول نّصهــا باإلشــارة إىل والــد حيتــامن بكونــه متدينــاً، وقــد اشــغل وظيفــة ُمرنـّـم 
ــه عــىل  ــع أرست ــه حافــظ م ــة، أي األب، فإنّ ــة ديني ــالً لوظيف ــه حام ــايل بكون ــس، وبالت يف الكني
الشــعائر والعقائــد الدينيــة اليهوديــة.  وتــّم تعريــف الفنــان العلــامين بأنــه محافــظ عــىل بعــض 

العــادات والتقاليــد.4

هنــا، ميكــن مالحظــة تغليــب التديـّـن عــىل نهــج الحيــاة العلــامين، واعتبــاره –أي التديــن- حالــة 
ــمي  ــم الرس ــيقى للتعلي ــيد وموس ــاب أناش ــذا يف كت ــة.  وه ــن العلامني ــل م ــهدية أفض أو مش

العلــامين.

وتبّنــت وزارة التعليــم يف إرسائيــل مقابــل اّدعــاءات املنتــدى وتيــارات علامنيــة أخــرى منهجيــة 
إنــكار ورفــض.  ولكــن عندمــا اتســعت دوائــر الضغــط عــن طريــق املنتــدى ونــرش مراجعــات 

1  كروبسيك، مصدر سابق.
2  املصدر السابق.

3  ينيف مشياح، مصدر سابق.
4  املصدر السابق.
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ــام بفحــص الكتــب املصــادق  ــا القي ــوزارة عــن نيته ــة، أعلنــت ال ــة عــن الكتــب التعليمي نقدي
عليهــا مــن قبــل لجنــة مختصــة بهــذا املجــال.  وال بــّد هنــا مــن اإلشــارة إىل أّن املنتــدى وحــده 
قــام بفحــص 105 كتــب يف حقــول معرفيــة متنوعــة.  وهــذا يعنــي أّن املنتــدى العلــامين قــد 
ــوزارة يف مربــع ال ميكنهــا الخــروج منــه إالّ بتوفــري إجابــة واضحــة، واتخــاذ إجــراءات  وضــع ال

لتغيــري الكثــري مــن النصــوص الدينيــة، وتحويلهــا إىل ثقافيــة.

وقّدمــت وزارة التعليــم اإلرسائيليــة تقريــر لجنتهــا الفاحصــة للــرد عــىل االدعــاءات أعــاله.  وتبنّي 
ــا  أّن الــوزارة قامــت بفحــص 27 كتابــا، مــن أصــل الـــ 105 التــي يّدعــي املنتــدى العلــامين أنّه
تحتــوي عــىل نصــوص وإشــارات ودالالت دينيــة.  وتوّصلــت الــوزارة إىل أّن الكتــب ال تحتــوي 
عــىل تديّــن، إمّنــا احتــوى جوابهــا عــىل أّن عــدداً مــن هــذه الكتــب التعليميــة التــي تـُـدرّس يف 
نظامــي التعليــم يف إرسائيــل:1 التعليــم الرســمي العلــامين والتعليــم الرســمي الدينــي، تناســب 
البيئــات الطالبيــة التــي مــن أجلهــا وضعــت هــذه الكتــب.  يف حــني أّن الحقائــق التــي قّدمهــا 
املنتــدى العلــامين باالســتناد إىل إحصائيــات املكتــب املركــزي لإلحصــاء يف إرسائيــل، أّن 52 % مــن 
الطــالب يف إرسائيــل هــم يف التعليــم الرســمي العلــامين، يف حــني أّن 18 % فقــط مــن الطــالب 

منتســبون للتعليــم الرســمي الدينــي، وهــذا مــا يدحــض اّدعــاءات الــوزارة.

ــدد  ــوص يف ع ــات يف النص ــل أو خروق ــد أي خل ــوزارة مل تج ــر أّن ال ــر ورد يف التقري ويف رد آخ
ــه.   ــادق علي ــم املص ــج التعلي ــع منه ــب م ــوص، تتناس ــا، أي النص ــة، ألنّه ــب التعليمي ــن الكت م
لكننــا نعلــم أّن هنــاك فرقــاً كبــرياً بــني املنهــاج وبــني النصــوص التعليميــة التــي مــن املفــروض 
أن تتناســب مــع املنهــاج روحــاً ونّصــاً.  لكــن يف النصــوص األدبيــة والتاريــخ والجغرافيــا ميكــن 
لواضعهــا أن يُطوعهــا لخدمــة غاياتــه الفكريــة أو الدينيــة أو السياســية.  ويف حالتنــا هــذه، فــإّن 
ــة كثــرية جــّداً، وموزعــة عــىل عــدد كبــري مــن الكتــب  ــدالالت واإلشــارات الديني النصــوص وال
التعليميــة، وعــىل املراحــل التعليميــة املختلفــة، حتــى تخــرتق تفكــري الطالــب وحياتــه يف كل 

ــة.2 ــة عمري موضــوع تعليمــي، ويف كل مرحل

مبعنــى آخــر، أنـّـه عــىل الرغــم مــن مراجعــات الكتــب التعليميــة التــي قــام بهــا املنتــدى العلامين 

goo.gl/3Vtui3 .2017/11/12 ،1  تقرير وزارة التعليم يف إرسائيل بخصوص الكتب التعليمية، موقع املنتدى العلامين
goo.gl/tdfzH4 .2017/10/31 ،2  يرون تسور وأور كشتي
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ــارات  ــوص واإلش ــبة للنص ــة بالنس ــزال متعنت ــوزارة ال ت ــإّن ال ــة، ف ــراف املعني ــن األط ــريه م وغ
الدينيــة يف هــذه الكتــب، وال تبــدي اســتعدادها للتغيــري أو التعديــل إالّ يف أمــور طفيفــة للغايــة.

لهــذا، فــإّن هــذا امليــدان أو الحقــل ســيبقى مفتوحــاً ملزيــد مــن الرصاعــات واألزمــات 
والتحديــات بــني التيــارات االجتامعيــة والفكريــة والعقائديــة والسياســية يف املجتمــع اإلرسائيــيل، 
ومــن املؤكــد بــل الثابــت أنّــه مــع اقــرتاب موعــد االنتخابــات الربملانيــة للكنيســت اإلرسائيــيل، 
فــإّن مثــل هــذه القضايــا ســتُطرح عــىل جــدول مشــاريع وبيانــات األحــزاب كجــزء مــن خطــة 

ــة. املكاســب السياســية واالنتخابي
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خالصة وتوصيات

ــدة الباحــث  ــة لفائ ــىل هــذه الدراس ــزة ع ــات املرتك ــن التوصي ــدد م ــن اســتخالص ع ــّد م ال بُ
والقــارئ وصانــع القــرار الفلســطيني وواضعــي مناهــج التعليم والكتب التدريســية يف فلســطني:

ــني، •  ــيل إىل اليم ــع اإلرسائي ــوح املجتم ــت جن ــم وتذوي ــة وفه ــطيني معرف ــىل الفلس ع
ــة؛ مــا ينــذر  ــاً، بــل يتــم العمــل عليــه يف املناهــج التعليميّ ــه ليــس طارئ أوالً عــىل أنّ
ــق  ــذي يخل ــر ال ــي املتزمــت، األم ــوح الدين ــد مــن الجن ــه املزي مبســتقبل ســيكون في
رضورة إىل إعــادة النظــر يف قــراءة املشــهد اإلرسائيــيل مــن خــالل جهــاز الرتبيــة 
والتعليــم الــذي يعــد الــذراع األول لرســم مالمــح املجتمــع مســتقبًال عــرب رســم مالمــح 

ــه.   ــال في الشــباب واألطف

أهميــة املبــادرة الفلســطينية إىل إعــادة النظــر يف مناهــج وكتــب التعليــم يف مواضيــع • 
مختلفــة لتكــون معــززة للحقــوق الفلســطينية يف فلســطني، وخصوصــاً الحــق يف 
ــتند إىل  ــية تس ــف مؤسس ــم وتثقي ــاريع تعلي ــق مش ــن طري ــزز ع ــذا يتع األرض.  وه

ــع االســتيطان.  ــة مســتمرة م مــرشوع ســيايس فلســطيني يف مواجه

إعــادة بنــاء منظومــة التعليــم الفلســطينية بحيــث تركــز جهودهــا عــىل تثبيــت الحــق • 
ــة الفلســطيني بتاريخــه املــكاين – الجغــرايف، مــن  ــز عالق التاريخــي يف األرض، وتعزي

خــالل النصــوص األدبيــة والتاريخيــة والجغرافيــة وســواها.

ــب •  ــج والكت ــىل املناه ــتمرة ع ــات مس ــالت وإضاف ــال تعدي ــل إدخ ــن أج ــعي م الس
ــس. ــاليب التدري ــم وأس ــق التعلي ــد يف طرائ ــار الجدي ــني االعتب ــن بع ــة، آخذي التعليمي
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إســقاطات املشــهدية املتدينــة يف إرسائيــل عــىل املــرشوع االســتيطاين، وخصوصــاً • 
ــارض  ــة يف الح ــوات تفاوضي ــىل أي خط ــوي ع ــا الق ــة ككل، وتأثريه ــة الغربي يف الضف
واملســتقبل؛ تســتدعي إعــادة نظــر فلســطينية معمقــة بتوجهــات املــرشوع االســتيطاين 
إىل رفــض االنســحاب مــن أي قطعــة أرض احتلتهــا إرسائيــل، خاصــة أن الديــن اليهودّي 
والرشعيّــة التوراتيّــة هــي اإلطــار األيديولوجــّي والفكــرّي املعبــئ للمــرشوع االســتيطايّن 

ــة، ورّوادهــا هــم ذاتهــم رّواد االســتيطان اليهــودّي يف الضّفــة.  يف الضّفــة الغربيّ

ــاز •  ــة جه ــق يف أروق ــا العمي ــالل تغلغله ــن خ ــززة م ــة املع ــة اليهودي ــلفية الديني الس
ــة يف املنطقــة ويف العــامل.   ــل ال تقــل خطــورة عــن أي ســلفية ديني ــم يف إرسائي التعلي
ويجــب التعامــل معهــا بالتســاوي.  مبعنــى آخــر، عــىل الفلســطيني أن يكــون حــارضاً 
ــادة  ــف، وإع ــدة الص ــالل وح ــن خ ــية م ــة – السياس ــلفية الديني ــذه الس ــة ه ملواجه
ــف  ــاً لكش ــاً وعاملي ــود محلي ــد الجه ــد، وتوحي ــن جدي ــطيني م ــت الفلس ــم البي ترمي

خطــورة هــذه الســلفية عــىل فلســطني والعــامل. 

ــد •  ــة وض ــي تحريضي ــطينية ه ــج الفلس ــأن املناه ــة ب ــاءات اإلرسائيلي ــة االّدع مواجه
إرسائيــل، وذلــك مــن خــالل متابعــة مســتمرة للكتــب التعليميــة املصــادق عليهــا مــن 
قبــل وزارة التعليــم الفلســطينية، وكشــف الحقيقــة التحريضيــة يف الكتــب التعليميــة 

ــان الحقيقــة والواقــع. ــة لتبي ــة، واللجــوء إىل اســتخدام أدوات مقارن اإلرسائيلي
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جوني منصور
مـؤرخ وباحـث فلسـطيني مقيـم فـي حيفا.  مختـص بتاريخ الشـرق األوسـط الحديـث والمعاصر، 
والصراع اإلسـرائيلي – العربي/الفلسـطيني.  له العديد من اإلصدارات في مجاله، منها: "االسـتيطان 
اإلسـرائيلي"، "الخـط الحديـدي الحجـازي"، "إسـرائيل األخـرى، نظـرة مـن الداخـل"، "مسـافة بيـن 

دولتيـن"، "معجـم األعـالم والمصطلحـات الصهيونية واإلسـرائيلية"، "مئوية تصريـح بلفور".
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