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نظام التعليم يف إسرائيل يف ضوء التعليم القائم

على نظام األبارتهايد يف جنوب أفريقيا

أيمن ك. اغبارية 
)aagbaria@edu.haifa.ac.il(، كلية الرتبية، جامعة حيفا 

مقدمة 
تتمثل إحدى اخلصائص البارزة التي َتِسم السياسة اإلرسائيلية الراهنة يف تزايد قوة اليمني 
املتطرف وتعاُظم تأثريه )Mustafa & Ghanem, 2010(. وعىل وجه العموم، ال تعمل 
األجندة السياسية لليمني املتطرف عىل إخضاع الديموقراطية وإتباعها للطابع اليهودي للدولة 
فحسب، بل حلركة االستيطان الصهيوين التي تكمن مصلحتها األيديولوجية والسياسية يف 
تعزيز العمل عىل هتويد فلسطني التارخيية وتوسيع نطاق اإلجراءات التي تستهدف استعامر 

الضفة الغربية والقدس الرشقية أيًضا. 
ويشري أوري رام )Ram, 2000( إىل أن اجندة التيار  القومي االستعامري، النيو-صهيوين، 
لغالبية األحزاب اليمينية املتطرفة، بمن فيها أقطاب رئيسية يف حزب الليكود، ممن  تتشارك 
يف االعتقاد بأن »أرض إرسائيل التوراتية« تشكل الغاية السامية )بل هي الغاية اإلهلية بالنسبة 
إىل البعض منهم(، تتفوق هذه األجندة يف أمهيتها عىل املبادئ الديموقراطية التي تقوم عليها 
دولة إرسائيل بالنسبة إىل الشعب اليهودي، الذي ُينظر إليه باعتباره جمتمًعا فريًدا من الناحيتني 
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الروحية واإلثنية. وجيد هذا املجتمع مصدر إهلامه يف الثيولوجيا القومية-الدينية التي يعتنقها 
اليهود يف إرسائيل والتي تشدد عىل قداسة دولة إرسائيل وترى أن احلركة القومية اليهودية 
كانت بمثابة وسيط إهلي وخطوة عىل الدرب الذي خطه الرب نحو اخلالص، وذلك حسبام 
يرد يف مؤلفات احلاخام أبراهام يتسحاك هاكوهني كوك، وهو أول حاخام أكرب أشكنازي 
ُعني يف عهد االنتداب الربيطاين يف فلسطني ومؤسس مدرسة »مركاز هراف كوك« الدينية 
اليهودية يف القدس، وابنه احلاخام تسفي هيودا كوك. ويؤمن أتباع هذه الثيولوجيا املسيانية 
اخلالصية بأن اخلالص التام لن يتحقق إال بعد أن يأيت مجيع أبناء شعب إرسائيل ويعيشوا 
يف أرض إرسائيل يف ظل السيادة اليهودية احلرصية، ويؤمنوا بوصايا اهلاالخاه التقليدية التي 
تنص عىل غزو األرض والسكن فيها )لالستزادة حول الوسط القومي-الديني يف إرسائيل 
 Gross, 2011; Herman et al., 2014; Hotam, والثيولوجيا السياسية التي يعتنقها، انظر

 .)2013; Ohana, 2009

ومع هذه الثيولوجيا السياسية، باتت قوى اليمني املتطرف يف إرسائيل، والتي كانت 
عىل اهلامش قبل عرشين عاًما فقط، تشكل جزًءا أصياًل وال يتجزأ من إمجاع إرسائييل 
جديد، ُيعاد تعريفه عىل أرض الواقع عىل نحو يعيد رسم »حدود املواطنة يف إرسائيل 
 Rouhana &( غريهم«  دون  اليهود  للمواطنني  املعنى   ذات  املواطنة  تتيح  بطريقة 
التي ترمي إىل تعظيم  القوى مساعيها  Sultany, 2003, p. 19(. وقد واصلت هذه 

روح اجلامعة القومية-اإلثنية وتضخيمها وتوطيد عرى الشخصية اليهودية التي تكتسيها 
والسلطات  احلكومية  املؤسسات  يف  هلا  قدم  موطئ  املساعي  هذه  ووجدت  الدولة. 
الرسمية، بام فيها اجليش وجهاز التعليم. فعىل سبيل املثال، أعد اجليش اإلرسائييل يف 
العام 2004 خطة اسرتاتيجية، عنواهنا »ييعود ييحود« )الرسالة والتفرد(، من أجل بناء 
اهلوية الصهيونية-اليهودية وغرسها يف نفوس جنوده )لالستزادة حول نرش القيم الدينية 
يف أوساط اجليش واملجتمع يف إرسائيل، انظر Gal, 2013(، مع تطعيم التدريب الذي 
خيضعون له بجرعات زائدة من العنارص الدينية يف الوقت نفسه. ويرى ياغيل ليفي، 
الذي يدرس العالقة القائمة بني اجليش واملجتمع والسياسة، يف سياق ترسيخ العنارص 
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الدينية يف اجليش وتعزيزها، أن »هرم القيادة )يف اجليش اإلرسائييل( ينظر إىل اجلندي 
 .)Ben-Simhon, 2014( »املتدين باعتباره اجلندي املثايل

وفيام يتصل بنظام التعليم، فعىل الرغم من أن منهاج الرتبية املدنية بات مع مرور الزمن 
 Ichilov, Salomon( يبدي قدًرا أكرب من مراعاة لغة حقوق اإلنسان واحلريات الشخصية
Inbar, 2005 &(، يبدو أن املساعي املتواصلة التي ترمي إىل نرش األيديولوجيا القومية-

اإلثنية الفوقية وذات النزعة اخلصوصية يف نظام التعليم اإلرسائييل والفصل التام بني اليهود 
والفلسطينيني يف املدارس قد تسببت يف تقويض املشاعر الليربالية والديموقراطية يف أوساط 
التعليم يف  فيها  ه  يوجَّ التي  الطريقة  )Gordon, 2012، ولالستزادة حول  اليهود  الشباب 
Al-Haj, 1995; Dror, 2008(. وللتدليل عىل  إرسائيل خلدمة املرشوع الصهيوين، انظر 
مدى انتشار فكرة التفوق اليهودي وشيوعها، يكفي أن نشري إىل املسح الذي أجراه املعهد 
اإلرسائييل للديمقراطية، والذي يبني مثاًل أن »ما يقرب من نصف املستطلعة آراؤهم من 
اليهود يتفقون مع املقولة التي ترى أن اليهود ينبغي أن يتمتعوا بحقوق تفوق تلك التي حيظى 

 .)Herman et al., 2013, p. 106( »غري اليهود هبا
وعىل مستوى املدارس، ُيرتجم التفوق اليهودي إىل خطاب مسترٍش ينضح بالكراهية. ويف 
هذا السياق، يؤكد أور كاشتي )Kashti, 2014a(، وهو صحفي استقصائي متخصص يف 
شؤون التعليم يف جريدة »هآرتس«، عىل أن »الفتية الذين هيتفون ’املوت للعرب‘ يثبتون املَواطن 
التي نجح نظام التعليم فيها عىل نحو يفوق املواضع التي قرّص وفشل فيها«. فمن وجهة نظر 
كاشتي، يتامشى نظام التعليم يف إرسائيل مع استبطان نظرة عامة تتسم بالعدوانية جتاه العرب 
وتوطينها فيه. وتنعكس هذه النظرة العامة يف كتاب عيدان يارون ويورام هارباز »لقطات من 
 Idan Yaron and Yoram Harpaz, (Snapshots from( )2015( »حياة مدرسة ثانوية
واملحادثات  التفاعل  أوجه  يدرس  الذي   ،the Life of a Secondary School (2015(
واحلياة الروتينية يف مدرسة ثانوية نمطية وعلامنية عمرها ست سنوات من زاوية أنثروبولوجية، 
ويستعرض هذا الكتاب مقتطفات الفتة تثبت الفرضية التي تقول بوجوب اعتبار العنرصية 
حمصلة طبيعية لنظام التعليم اإلرسائييل، دون اعتبارها حصيلة غري مرغوبة )انظر مقتطفات 
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املثال، تقول طالبة من الصف  Idan, 2013(. فعىل سبيل  تنطوي عىل نامذج هلذه احلالة يف 
العارش بمدرسة تقع يف وسط البالد يف درس من دروس التوراة: 

بالنسبة إيل، شخصًيا، العرب هم يشء ال أستطيع أن أنظر إليه وال أستطيع أن أحتمله ... 
أنا عنرصية إىل حد بعيد. وأنا أنحدر من أرسة عنرصية. ولو سنحت يل الفرصة يف اجليش 
ألطلق النار عىل أحدهم، فلن أتردد يف ذلك. وأنا مستعدة لقتل شخص ما بيدّي هاتني، 
عىل أن يكون هذا الشخص عربًيا. لقد تعلمت يف مسرييت التعليمية أن ... تعليمهم يصنع 
منهم إرهابيني، وأهنم ال ينعمون باإليامن. أنا أعيش يف منطقة يقطنها العرب، وأرى يف كل 
صباح هؤالء اإلسامعيليني، الذين يمرون بجانب حمطة ]احلافلة[ وهم يصفرون. أمتنى املوت 

 .)Kashti, 2014b هلم. )مرتجم يف

كتاب  من  النفس  يف  القلق  يبعث  ما  فإن   ،)Kashti, 2014b( كاشتي  يراه  وحسبام 
يارون وهارباز يكمن يف العادية والطبيعية، التي بات فيها نظام التعليم يستوعب ويترشب 
الكراهية وحالة العداوة العنرصية جتاه العرب باعتبارمها أمرين مرشوعني ومقبولني يف 
أوساط تالمذة املدارس. واألهم من ذلك أنه جيري ربط العنرصية بحمّية دينية والتزام 
ساٍم برفض القيم الليربالية واملامرسات الديموقراطية. ويبدو أن اجلذور التي يرضب فيها 
التعليم اإلرسائييل متأصلة ومتشابكة  اليهودي يف نظام  بالتفوق  العنرصي  التشبث  هذا 
عىل  الورقة  هذه  تركز  تقدم،  ما  ضوء  ويف  والتمحيص.  الدراسة  من  املزيد  وتستدعي 
يعتمدها  التي  التعليم  أنظمة  إىل  فحواها  يف  تتطرق  ال  وهي  إرسائيل،  يف  التعليم  نظام 
الفلسطينيون واملستوطنون يف األرض املحتلة. فغني عن القول إن نظام األبارهتايد الذي 
يف  وحمصورة  حمددة  مناطق  يف  إليها  حيتاجون  التي  التنمية  ومشاريع  الفلسطينيني  حيرص 
األرض الفلسطينية املحتلة )التي ما تفتأ تتقلص بفعل املامرسات االستعامرية التي ال هيدأ 
هلا أوار( يتجىل عىل نحو أبلغ، مع أنه يستدعي إجراء املزيد من األبحاث حوله، وخاصة 
أوجهه.  وتعدد  بتشعبه  يتسم  والذي  املستوطنون  يطبقه  الذي  التعليم  بنظام  يتصل  فيام 
وعىل وجه التحديد، فنحن ال نعرف سوى النزر اليسري عن بنية نظام التعليم السائد بني 
املستوطنني وكيفية متويله وطبيعة حمتواه وأصول التدريس )البيداغوجيا( املطبقة فيه، ناهيك 
عن الطريقة التي جيري فيها تأطري ذلك املحتوى والبيداغوجيا والتعبري عنهام يف هذا النظام. 
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تسعى هذه الورقة، وعىل وجه اخلصوص، إىل الرتكيز عىل ثالثة أسس أيديولوجية تستند 
الفلسطينيني  التي تتصل بتعليم  إليها، وال سيام يف احلاالت  التعليمي  النظام  عنرصية هذا 
العرب يف إرسائيل )مناطق 1948(. وهذه األسس األيديولوجية الثالث هي: )أ( الفصل 
بني الفلسطينيني واليهود يف إرسائيل وعزهلم عن أي تواصل ذي معزى فيام بينهم، )ب( 
وترسيخ تفوق اهلوية اليهودية من خالل تكريس روح اجلامعة والروايات اإلثنية-الدينية 
امُلحكمة، )ج( والعمل الدؤوب عىل تشكيل نظام التعليم املخصص للفلسطينيني وإخراجه 
يف صورة نظام موحد ال سياق له وخيلو من األيديولوجيا والسياسة )التي ُينظر إليها عىل أهنا 

ليست مهمة لغايات املواطنة الصاحلة(. 
 Agbaria, forthcoming; Pinson & Agbaria,( أخرى  مؤلفات  يف  تناولنا  وقد 
Agbaria & Mahajnah, 2009 ;2015 وبإسهاب الطريقة املعتمدة يف حتويل السياسات 

جمموعات،  إىل  التالميذ  وتقسيم  واالختيار،  املنافسة،  قبيل  من  النيوليربالية،  واملامرسات 
وتصنيفهم حسب قدراهتم، وحتديد املقاييس املعيارية واالختبارات، إىل تدابري مهنية وآليات 
حمايدة تستهدف االرتقاء بنظام التعليم وحتسينه، وكيف ختفي هذه التدابري واآلليات يف واقع 
احلال األبعاد األخالقية والسياسية واالجتامعية التي ينطوي التعليم عليها. فتحت شعار 
الكفاءة والعمالنية، تعمل السياسات واملامرسات النيوليربالية عىل إنتاج خطاب جديد يقوم 
عىل اهليمنة التي تتدفق بكل حرية من سياسة املساواة يف الفرص، ودالالت االختالف الثقايف 
وأخالقيات املساواة. ونحن نفرتض أنه بات من املمكن اآلن، ويف ظل هذا اخلطاب، إحكام 
السيطرة عىل نظام التعليم العريب من داخله عىل نحو أيرس وأسهل من ذي قبل، حيث أنه 
يتيح الئتالفات جديدة من األطراف الفلسطينية املحلية والقوى التابعة للسلطات الرسمية 
اإلرسائيلية أن تعمل مًعا لإلمساك بزمام نظام التعليم الذي يستهدف العرب حتت شعار 

»املهنية« و»التقدم«. 
التي  العنرصي واملستجدات  الفصل  إال عىل  الورقة  تركز هذه  تقدم، ال  ما  وبناًء عىل 
طرأت عىل املناهج مؤخًرا والتي تركز تركيًزا منقطع النظري عىل القومية اإلثنية-الدينية التي 
َتِسم اهلوية اليهودية، واملحاور الدينية التي تؤلفها وتشكلها. وبذلك، يرد ما يتبقى من هذه 
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الورقة ضمن فصلني وخامتة تستعرض األفكار املستقاة منها. يستعرض الفصل األول من 
الورقة أفكاًرا يستلهمها الكاتب من واقع جتربة نظام األبارهتايد يف جنوب أفريقيا، حيث 
يركز فيه عىل األدوار التي اضطلع هبا الفصل العنرصي والدين يف إقامة نظام تسويغي يرشعن 
التفوق العرقي باسم ما ُزعم أنه رسالة نرش احلضارة. ونعرج يف الفصل الثاين عىل الطريقة 
التي يشكل فيها الفصل العنرصي والقومية اإلثنية-الدينية واقًعا يشبه واقع األبارهتايد يف 

إرسائيل / فلسطني. ونستعرض بعض األفكار اخلتامية يف هناية هذه املقالة. 

أنــظــمــة التعليم الــعــنــصــريــة الــقــائــمــة عــلــى الــفــصــل الــعــنــصــري: أفــكــار 
مستلهمة من حقبة نظام األبارتهايد يف جنوب أفريقيا 

األنظمة  تغذهيا  التي  التسويغية  األنظمة  حول  العنرصية  أشكال  مجيع  تتمحور 
االجتامعية-السياسية والتعليمية وتستوعبها وحتتضنها. وتصنع هذه األنظمة وتضخم 
االختالفات اإلثنية والثقافية، التي تنبع من اللغة والعادات وصالت القرابة بني اجلامعات 
باعتبارها اختالفات فطرية ودائمة. وبذلك، تنتج األنظمة املذكورة وتنرش الروايات 
اجلامعية التي تصور هيمنة مجاعة عىل أخرى كام لو كانت حتمية، بل مستحقة من ناحية 
أخالقية. وجيري إلغاء االختالفات اإلثنية والثقافية يف هذه الروايات باسم مجاعة متخيَّلة 
العرق األبيض واجلنس اآلري  تفوق  أو األصل، كام هو احلال يف  اللون  عىل أساس 
)Fredrickson, 2009(. كام يستحرض النظر إىل هذه اجلامعة باعتبارها مجاعة متفوقة 
ومقدسة، نقاء اجلامعة نفسها وبقاءها، ورسالتها التارخيية يف بعض األحيان، بغية إجياد 
األسباب التي تسوغ املواقف واألعامل العدوانية التي تتبناها جتاه مجاعات إثنية بعينها. 
فقد استحرضت أملانيا النازية النظريات العنرصية من أجل تسويغ أعامل اإلبادة اجلامعية 
التي استهدفت هيود أوروبا، مثلام فعلت ذلك اجلامعات التي تعتقد بتفوق العرق األبيض 
يف اجلنوب األمريكي، حيث سوغت الرضورة التي استدعت اعتامد قوانني جيم كرو 
)Jim Crow laws( وإنفاذها من أجل اإلبقاء عىل الفصل بني البيض والسود ومنع 

املساواة بينهم )املصدر السابق(. 



127

يستند  األفارقة  استعباد  اعتمد تسويغ  الذي  النظام  ويف حالة اجلنوب األمريكي، كان 
إىل نظرة تراتبية هرمية للبرش، حيث كان البيض بموجب هذه النظرة يتفوقون عىل هؤالء 
األفارقة. ويف هذا اخلصوص، كان التوجه الذي يؤيد العبودية جيد ما يسوغ له وجهة نظره، 
سفر  من  )املستقاة  الشهرية  الفقرات  فيه  بام  املقدس،  الكتاب  توظيف  يف  أمور،  مجلة  من 
التكوين، اإلصحاح التاسع، اآليات 18-27(، حيث ألقى نوح لعنته عىل حام )الذي ُيعتقد 
بأنه كان أسود البرشة( وحكم عليه بأن يكون عبًدا ليافث )الذي ُيعتقد بأنه كان ذا برشة 
بيضاء( )Illouz, 2014(. وتضفي رواية الكتاب املقدس هذه هالة من القداسة واحلتمية 
عىل العبودية )املصدر السابق(. وقد عكست األيديولوجيا العنرصية التي سادت يف أملانيا 
النازية، يف أقسى حاالهتا تطرًفا، استرشاء أدوات التكنولوجيا احلديثة التي تتطفل عىل حياة 
األفراد وتتدخل فيها يف أوروبا احلديثة، حيث اشتملت عىل فرض الرقابة عىل هؤالء األفراد 
وسجنهم وإبادهتم. ويفرتض زيغمونت باومان )Bauman, 2000( أن ظهور احلداثة كان 
يتناسب مع إضفاء صفة رشعية عىل هذه األدوات التكنولوجية وتسويغ قبوهلا. فمن وجهة 
نظره، فإن ما جعل تنفيذ خطة اإلبادة النازية ممكًنا كان يكمن يف توليد أشكال جديدة من 
العنف العنرصي، وهي أشكال مل تتميز بنطاقها بقدر ما متيزت بانتباهها للتفاصيل وسعيها 

إىل بلوغ درجة الكامل. 
ويشكل نظام األبارهتايد يف جنوب أفريقيا أحد الشواهد اجللية عىل األنظمة العنرصية، 
حيث قام هذا النظام يف العام 1948 بعدما جرى سنه وتقنينه بصورة رسمية. وقد أحيى 
نظام األبارهتايد القوانني العنرصية والتمييزية، بام فيها قانون تسجيل السكان الذي سجل 
مجيع أفراد السكان حسب اجلامعات العرقية التي ينحدرون منها، وقانون املرافق املختلطة 
الذي قنن الفصل العنرصي يف املرافق العامة، وقانون املناطق اجلامعية الذي نص عىل عزل 
الضواحي، وقانون اإلخالل باآلداب العامة الذي حرم الزواج بني البيض والسود، وإنشاء 
ما ُعرف بالبانتوستانات أو َمواطن السكان األصالنيني، التي جرى فيها حرص نسبة كبرية من 
السكان السود وعزهلم فيها. ومع ذلك، فقد سبق قيام نظام األبارهتايد سن قوانني األرايض 
يف العامني 1913 و1936، حيث حرصت هذه القوانني مساحات األرايض التي كانت 
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متاحة للمزارعني السود وقلصتها إىل ما نسبته 13% )لالستزادة حول هذا املوضوع، انظر 
 .)Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 2013, p. 14-15

وقد عمل نظام األبارهتاد، وهي كلمة تعني ’الفصل ‘يف اللغة األفريقانية، عىل تشكيل 
تراتبية هرمية عنرصية كان حيق للبيض بموجبها التمتع بمواطنة من الدرجة األوىل. ويف 
األصالنيون  واألفارقة  الثانية  الدرجة  من  مواطنني  و»اهلنود«  »امللونون«  شكل  املقابل، 
قوانني  نصت  التصنيف،  هذا  عىل  وبناًء  النظام.  هذا  حسب  الثالثة  الدرجة  من  مواطنني 
السكانية«  »اجلامعات  بني  اجلنسية  والعالقات  الزواج  حاالت  مجيع  منع  عىل  األبارهتايد 
املختلفة، وإقامة مناطق سكنية ومرافق عامة منفصلة للجامعات العرقية املختلفة يف مجيع 

 .)Price & Rosberg, 1980( مؤسسات املجتمع، بام فيها املدارس
يرفض  بات  )اهلولوكوست(  املحرقة  أعقاب  يف  العاملي  العام  الرأي  أن  إىل  وبالنظر 
األيديولوجيات التي تنادي بـ»النقاء العرقي«، سعى النظام الذي يسوغ اعتامد األبارهتايد 
إىل تفادي الدعوة املبارشة إىل العنرصية البيولوجية. وعوًضا عن ذلك، أقام هذا النظام حجته 
بشأن »الفصل يف تنمية اجلامعات السكانية« املختلفة عىل أساس االختالفات الثقافية، دون 
االختالفات املادية، بصورة رئيسية )Fredrickson, 2009(. كام حاول هذا النظام التسويغي 
الغموض  يشوبه  استقالل  منح  خالل  من  االستعامر  تفكيك  عرص  مع  نفسه  يكيف  أن 
وااللتباس للمحميات العنرصية املخصصة للسود وتقديمها هلم حتت مسمى »األوطان«، 
والتي خرج منها األفارقة األصالنيون بصفتهم مهاجرين لكي يعملوا لفرتات حمدودة يف 
املناجم واملصانع التي كانت متتد عىل تسعة أعشار مساحة البالد ومتلكها أقلية بيضاء شكلت 

ما يقل عن سدس إمجايل السكان )املصدر السابق(. 
ويف حقل التعليم، كان التعليم العام الذي يقوم عىل أساس التفرقة العنرصية قد ظهر قبل 
ظهور نظام األبارهتايد يف جنوب أفريقيا. ويعود التعليم العام يف تارخيه إىل العام 1905، حيث 
جرى تقديمه للبيض بصورة تدرجيية يف هذا البلد )Chisholm, 2012(. ويركز فوييسيل 
مسيال )Msila, 2007(، يف سياق تعليقه عىل التعليم التبشريي يف جنوب أفريقيا، عىل الطابع 
االستعامري للتعليم فيها، حيث يذّكرنا بأن الربيطانيني أسسوا يف هذا البلد نظاًما تعليمًيا كان 
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مصماًم، مثله مثل النظام الذي كان قائاًم يف املستعمرات الربيطانية يف بقاع أخرى من أفريقيا، 
لغتهم  السود األصالنيني، ونرش  السكان  اهليمنة االجتامعية عىل  تتيح هلم فرض  كوسيلة 
وتقاليدهم. ويف هذا اخلصوص، كان التعليم التبشريي »موجًها لتأمني خضوع األفريقيني 
 .)Msila, 2007, p.148( املسيحية«  الفلسفة  توظيف  طريق  عن  وترويضهم  وإذعاهنم 
وتظهر أهداف هذا النوع من أنواع التعليم بجالء يف ترصيح صدر عىل لسان السري جورج 

غراي )Sir George Grey(، حاكم مقاطعة الكاب، يف العام 1855: 
لو تركنا السكان األصالنيني املوجودين خارج حدودنا عىل ما هم عليه من الرببرية واجلهل، 
فسوف يظلون عرًقا من اللصوص الذين يثريون املشاكل. ينبغي لنا أن نحاول أن نجعلهم جزًءا 
من أنفسنا، بحيث يتقاسمون معنا ديننا ومصاحلنا، ويشكلون خدًما يعودون علينا بالفائدة، 
نبذل جهوًدا حثيثة  أن  فأنا أقرتح  إيراداتنا. ولذلك،  ويستهلكون بضائعنا ويسهمون يف رفد 
ترمي إىل تربية السكان األصالنيني يف كنف املسيحية واحلضارة، من خالل إنشاء بعثات بني 
ظهرانيهم وربطها بمدارس صناعية. فلن ُتْقدم األعراق األصالنية التي تقطن خارج حدودنا، 
والتي يتأثر أبناؤها بفعل بعثاتنا التبشريية ويتعلمون يف مدارسنا ويستفيدون من جتارتنا، عىل 

شن احلروب عىل ختومنا )ورد يف املصدر السابق، ص. 148(. 

وقد أفرز التعليم التبشريي أثره عىل السكان األصالنيني. كام رشع أبناء األقلية البيضاء 
يف جنوب أفريقيا يف صياغة نظام تعليمي يقترص عليهم وحدهم يف الوقت الذي كان فيه 
السكان األصالنيون يكتسبون الطابع اإلنجليزي. ويف هذا اإلطار، عمل أبناء األقلية البيضاء 
يف جنوب أفريقيا عىل تشييد مدارسهم يف الواليات التي أقامها املستوطنون اهلولنديون، مثل 
والية أورانج فري وترانسفال. وقد شهدت هذه الواليات نشأة التعليم القائم عىل نظام 
األبارهتايد )لالستزادة حول هذا املوضوع، انظر تاريخ نظام التعليم القائم عىل األبارهتايد 

 .)Christie, 1985; Kallaway, 2002 يف
لسنة  البانتو  تعليم  قانون  »نص  األبارهتايد،  نظام  حقبة  وإبان   ،1948 العام  وبعد 
1953 عىل الفصل العنرصي يف نظام التعليم، وهيأ الظروف املواتية التي يرست للدولة 
ممارسة رقابتها التامة عىل املدارس التبشريية شبه اخلاصة التي كانت قائمة يف ذلك احلني« 
)Chisholm, 2012, p. 85(. وتعني كلمة »بانتو« »الناس« يف عدة لغات أصالنية بام فيها 
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لغة الزولو، وهي لغة تتحدث أغلبية السود هبا. وقد أتاح قانون تعليم البانتو لسنة 1953، 
والذي أرسى القاعدة لقيام نظام تعليمي دويّن، الظروف التي يرست للدولة إنفاذ السيطرة 
ُينظر إىل السود باعتبارهم عىل قدر هائل من التخلف بام  التامة عىل املدارس، حيث كان 
ال يمكنهم من حتديد املناهج التي يتعلموهنا. وجرى اإلبقاء عىل نظام التعليم القائم عىل 
الفصل العنرصي عىل الصعيد املؤسيس من خالل اعتامد إدارة خمتلفة للتعليم يف كل مجاعة 
 Nel &( )من اجلامعات العرقية واإلثنية األربع )وهي السود، واهلنود، وامللونون والبيض
الذين  السود،  تتألف من  التي  األغلبية  Binns, 1999(. ومن بني هذه اجلامعات، كانت 

جرى تصنيفهم إىل فصائل وقبائل إثنية كذلك، حيتلون أدنى منزلة يف هذا النظام الرتاتبي 
اهلرمي. ويصف تسواليدي دانييل ثوبيجاين )Thobejane, 2013( طريقة عمل نظام الفصل 

العنرصي عىل النحو التايل: 
تعزهلم  ثم  »البانتو«،  مسمى  حتت  مًعا  السود  األفارقة  جتمع  القومية  احلكومة  كانت 
والسوثوس  والتسواناس  والبيديس  الزولو  إثنيات  قبيل  من  إثنية،  أسس  عىل  وتفصلهم 
والشانغان والفيندا والنديبييل. ويف املقابل، كانت هذه احلكومة القومية تسبغ تسمية »اهلنود« 
عىل األشخاص الذين ينحدرون من أصول هندية وآسيوية، كام كانت تصنف األفراد الذين 
ينحدرون من أصول خمتلطة، كاألفارقة واألوروبيني واملالويني، حتت مسمى »امللونني«. 
خمتلطة  وأعراق  وآسيوية  هندية  أعراق  إىل  ينتمون  الذين  األفراد  كان  ذلك،  عن  وفضاًل 
)امللونني( يتلقون تعلياًم رديًئا نوًعا ما باملقارنة مع تعليم البيض، غري أن هذا التعليم كان 

أفضل بشوط بعيد من نظام تعليم البانتو الذي كان خمصًصا للسود )ص. 2(. 
وترى ليندا شيشومل )Chisholm, 2012, p. 85(، يف سياق تعليقها عىل هذا النظام، أن 
»أهداف التعليم كانت تسعى وبصورة رصحية ال مواربة فيها إىل اإلبقاء عىل تفوق البيض 
 Nel( وهيمنتهم عىل االقتصاد والدولة«. وعىل وجه التحديد، يوّصف إيتيني نيل وتوين بينز
Binns, 1999, p. 120 &( السياسة التوجيهية التي ُطبقت يف نظام التعليم باعتبارها »نظاًما 

مركزًيا وتسلطًيا ويقوم عىل االستظهار والوالء األعمى لأليديولوجيات القومية الكالفينية، 
التي تؤمن هبا حكومة احلزب الوطني التي ينحدر أعضاؤها من األقلية البيضاء«. وكانت 
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هذه السياسة تستند إىل سياسة »التعليم القومي املسيحي«، التي طرحها احلزب الوطني الذي 
وصل إىل سدة احلكم يف العام 1948. وتبني املادة )15( من سياسة التعليم القومي املسيحي 

لسنة 1948 األساس الذي يقوم التعليم املرتكز عىل األبارهتايد عليه: 
نحن نؤمن بأن الدعوة التي حتتضنها جنوب أفريقيا البيضاء ومهمتها فيام يتصل باألصالين تكمن 
يف تنصريه ومساعدته عىل الصعيد الثقايف، وقد وجدت هذه الدعوة واملهمة مناط الرتكيز األقرب 
هلا يف مبادئ الوصاية، وعدم املساواة والفصل العنرصي. ونحن نؤمن، باإلضافة إىل ذلك، بأن 
أي نظام لتدريس السكان األصالنيني وتعليمهم ينبغي أن يستند إىل املبدأ نفسه. وبام يتوافق 
مع هذه املبادئ، فنحن نؤمن بأن تدريس األصالين وتعليمه جيب أن يقوم يف أساسه عىل حياة 
البيض ونظرهتم إىل العامل، وال سيام تلك التي يعتنقها شعب البوير باعتبارهم األوصياء البيض 

 .)Msila, 2007, p. 149 الذي يتسامون عىل السكان األصالنيني ... )ورد يف

التعليم  لسياسة   )Le Grange, 2008( غرانج  يل  يوجزه  الذي  التوصيف  وحسب 
السود وإدارته، وال جيوز  تنظيم إجراءات تعليم  البيض  يتوىل  القومي املسيحي، جيب أن 
متويل تعليمهم عىل حساب تعليم البيض، وال جيوز أن هييئ هذا التعليم السود للمشاركة 
يف احلياة االقتصادية واالجتامعية عىل قدم املساواة مع البيض. ومع ذلك، ينبغي أن يكون 
التعليم باللغة األم التي ينطق هبا السود وأن حيافظ عىل ’اهلوية الثقافية‘ التي متيز جمتمعهم. 

ويتوسع إينسلني )Enslin, 1984( يف هذه اخلاصية األخرية ويتناوهلا بإسهاب يف قوله: 

تعكس النقطة األخرية عنرًصا أبوًيا مهاًم يف هذه السياسة. ويتجىل هذا العنرص عىل نحو خاص يف 

املادتني )14( و)15(، اللتني تردان حتت العنوان ’تدريس امللونني وتعليمهم ’والعنوان ’تدريس 

األفارقة )البانتو( وتعليمهم‘. وتتوىل ’جنوب أفريقيا البيضاء‘، أو - عىل وجه أخص - ’شعب 

’ثقافته يف  باعتباره الويص األبيض السامي عىل السكان األصالنيني‘ والذي ما تزال  البوير 

مهدها‘، املسؤولية عن تعليم السود. ويكمن ’جزء ثانوي من وظيفة أفراد األقلية البيضاء يف 

جنوب أفريقيا ومهمتهم‘ يف ’تنصري األعراق غري البيضاء يف أرض آبائنا‘. ويتمحور ’الواجب 

املقدس‘ امللقى عىل عاتق هؤالء األفراد حول إقامة تعليم السود عىل أساس املبادئ القومية 

’أننا نؤمن بأن اإلنسان امللون لن يملك القدرة  املسيحية. ولذلك، فمام ال يدع جمااًل للشك 
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عىل أن حيظى باألمان من وثنيته ومن مجيع أنواع األيديولوجيات األجنبية التي تعده بسعادة 
زائفة، والتي جتعل منه إنساًنا ساخًطا وتعيًسا عىل املدى البعيد، إال عندما يتحول إىل املسيحية. 

ومل يزل االدعاء القائل بأن التعليم يسعى إىل نقل السود إىل »مصاف احلضارة« وحتسني 
وضعهم يشكل جانًبا من التسويغات التي ساقها نظام األبارهتايد عىل مدى عقود طويلة. 
 W. W. M.( وقد افرتض التقرير الصادر عن مفوضية التعليم، التي ترأسها د. إيسيلني
Eisselen(، يف العام 1953 بأن نظام التعليم مل يكن عنرصًيا، بل كان عبارة عن وسيلة 

يمكن من خالهلا نقل غالبية السود يف جنوب أفريقيا إىل »مصاف احلضارة«. وفضاًل عن 
ادعاء »نرش احلضارة«، حيث أعاد  الوطني لسنة 1967 عىل  التعليم  ذلك، شدد قانون 
التأكيد عىل وجوب تعليم البانتو يف مناطقهم األصالنية ألن »التواصل بني البيض والسود 
ومنح السود امتياز احلقوق املتساوية »يعرض وجود احلضارة والثقافة الغربية للخطر« 

 .)Thobejane, 2013, p. 4(
يف  األبارهتايد  عىل  قامت  التي  التعليمية  السياسة  وسمت  التي  األخرى  املالمح  ومن 
ظل احلزب احلاكم أهنا كانت تتبنى أصول التدريس وفن التعليم عىل نحو صارم، حيث 
 Le Grange,( تعد »املنهجية العلمية« بموجبها املنهجية الوحيدة التي تصلح لفهم التعليم
موضوعًيا  علمًيا  عماًل  باعتباره  التعليم  يكون  أن  جيوز  ال  األساس،  هذا  وعىل   .)2008

امليتافيزيقا،  من  كذلك  خيلو  أن  جيب  بل  ومنهجًيا،  ومنطقًيا  للتحقق  وقاباًل  وشمولًيا 
والدوغامتية واأليديولوجيا والقيم واألهداف الدخيلة. وعىل وجه اإلمجال، يعني النظر إىل 
التعليم باعتباره هنًجا علمًيا وجوب استبعاد املعتقدات والسياسة وإقصائها منه. ويف هذا 

املضامر، يفرتض بيني إينسلني )Enslin, 1990(( أن: 
أفريقيا.  جنوب  يف  املدرسني  تعليم  يف  السائد  النظري  اخلطاب  التدريس  أصول  متثل 
فهي ال تقدم سوى النزر اليسري من املعلومات حول املنظومة االجتامعية والتعليمية احلالية 
أو البدائل املمكنة لتلك املنظومة أو الطريقة التي يمكن أن يسهم فيها املدرسون يف إفراز 
التحول. ومن خالل استبعاد السياسة باعتبارها بعًدا مرشوًعا يف اخلطاب النظري، ال تقدم 

أصول التدريس لغة للنقد وال لغة لالحتامل )ص. 78(. 
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وعىل وجه اإلمجال، كان نظام التعليم القائم عىل األبارهتايد يشكل أداة مهمة من أدوات 
السيطرة التي ُعنيت بحامية تفوق البيض واالمتيازات التي حيظون هبا يف االقتصاد والدولة. 
وعىل وجه اخلصوص، تعكس حالة نظام األبارهتايد الطريقة التي اعُتمدت يف فصل التعليم 
وسلخه عن حمتواه وسياقه السيايس املحيل وتضمينه حمتوى دينًيا عمل عىل تشجيع اجلوهرانية 
الثقافية التي أسهمت يف املحافظة عىل عالقة القوة بني األفارقة والبيض، وتقديم ما يسوغ 

املامرسات التعليمية التسلطية. 

الفصل العنصري والقومية اإلثنية الدينية يف نظام التعليم اإلسرائيلي 

الفصل العنرصي 
ينقسم نظام التعليم اإلرسائييل إىل أربعة أنظمة فرعية يكتسب كل نظام منها طابًعا رسمًيا: 
)1( نظام التعليم احلكومي العام الذي خيدم السكان العلامنيني اليهود بصورة رئيسية، )2( 
ونظام التعليم احلكومي الديني الذي يلبي احتياجات السكان املتدينني اليهود-الوطنيني، 
أنظمة تعليمية فرعية  ينقسم بدوره إىل  التعليمي املخصص للعرب )والذي  )3( والنظام 
خمصصة للعرب والدروز والبدو( ويستهدف األقلية العربية، )4( والنظام املدريس الديني 
املتشدد املستقل )Svirsky & Dagan- Bozaglo, 2009(. وبناًء عىل ذلك، فللمرء أن 
التعليم احلكومي،  بنظام  املدارس يلتحقون  الرغم من أن غالبية تالمذة  بأنه عىل  يفرتض 
فإن هذا النظام خيضع للفصل والتفرقة عىل أسس اجلنسية والديانة ودرجة التدين، حيث 
اليهود والعرب واليهود العلامنيني واملتدينني بمدارس خمتلفة  يلتحق تالمذة املدارس من 

 .)Abu-Asba, 2007(
فمن جانب، غالًبا ما يرتبط إنشاء مدارس منفصلة بعقيدة »منفصلون لكن متساوون«، 
التي ُوظفت من أجل تسويغ الفصل العنرصي يف الواليات املتحدة عىل مدى عقود طويلة. 
وغني عن القول أن املحكمة العليا األمريكية اعتربت أن هذا املبدأ يتسم بانعدام املساواة يف 
قضية »براون ضد جملس التعليم« الشهرية )Brown vs. Board of Education( يف العام 
Karayanni, 2012( 1954(. ومن جانب آخر، قد يرى البعض أن نزعة اجلور والظلم 
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تقل مستوياهتا يف املدارس املنفصلة يف السياقات االجتامعية-السياسية، التي يرفع فيها أبناء 
 Jabareen( األقليات مطالباهتم اإلسرتاتيجية بفصلهم لغايات التمكني واالستقاللية الثقافية
Agbaria, 2014 &(. وبناًء عىل ذلك، قد ُينظر إىل فصل نظام التعليم العريب عن نظريه 

اليهودي باعتباره استجابة للمطالب التي تسوقها األقلية العربية وباعتباره خيدم احتياجاهتا. 
ومع ذلك، فحسبام يفرتضه مرعي )Mari, 1978(، ُيَعد الفصل بني النظامني التعليميني 
املخصصني للعرب واليهود فصاًل متييزًيا يف املقام األول ألنه يرتك نظام تعليم العرب خارج 
دائرة اإلمجاع ليعاين من إمهال دائم. ويف هذا السياق، يشري زريق )Zureik, 1979( إىل »تنفيذ 
نظام فعال ينطوي عىل االستيعاب والسيطرة، حيث يفصل بني املجتمع العريب املنقسم يف 
أصله« )Zureik, 1979, p. 200(. ومن وجهة نظر زريق، »تتوسع دائرة العالقة الالمتامثلة 
بني السكان العرب واليهود من خالل املحافظة عىل انغالق تام يف املرافق التعليمية والثقافية 
 .)Zureik, 1979, p. 29( »والسكنية التابعة جلامعة املستوطنني مقابل السكان األصالنيني
تنطبق  عىل دراسة  أهنا  التي يرى زريق  املستوطنني  التي تسم جمتمعات  املالمح  ومن بني 
األقلية العربية يف إرسائيل، يشري إىل »تشكيل أيديولوجيا تسويغية تقوم عىل أساس نزع الصفة 
اإلنسانية عن ثقافة السكان األصالنيني وأسلوب حياهتم« )Zureik, 1979, p. 29(، بام 
يشمله ذلك من التحكم يف الرموز الثقافية والوطنية التي تسم العرب وتارخيهم. ويف هذا 
اخلصوص، يفرتض سامي مرعي بأن الدولة صممت نظام التعليم الذي خصصته للعرب 
من أجل »غرس الشعور باحتقار الذات والدونية يف نفوس الشباب العرب، وسلخهم عن 
انتامئهم الوطني، واألهم من ذلك نزع ارتباطهم بفلسطني وتعليمهم متجيد تاريخ األغلبية 

 .)Mari, 1978, p. 37( اليهودية وثقافتها وإنجازاهتا
يعرتف  العريب، كام  التعليم  نظام  احلكومي )1953( عىل فصل  التعليم  قانون  وينص 
هذا القانون بوجود أنظمة تعليمية منفصلة ومستقلة للمدارس احلكومية العلامنية والدينية. 
وال يرد يف هذا القانون، الذي حيدد املحاور البنيوية التي تؤلف منظومة التعليم احلكومي 
وأهدافها، أي اعرتاف رسمي بنظام التعليم العريب، الذي يعمل يف واقع األمر باعتباره جهاًزا 
منفصاًل ومهمًشا ضمن منظومة التعليم احلكومي. ويرد املوضع الوحيد الذي يشتمل عىل 
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اعرتاف ترشيعي بالتعليم »غري اليهودي« يف املادة الرابعة من قانون التعليم احلكومي، والتي 
الظروف  يتواءم مع  بام  اليهودية  التعليمية غري  املؤسسات  املنهاج يف  ل  أن »يعدَّ تنص عىل 
اخلاصة هبذه املؤسسات«. وعىل وجه اخلصوص، ينص القانون املذكور عىل أن يصدر وزير 
املعارف األنظمة الالزمة ملواءمة أحكام القانون مع احتياجات الطلبة الذين يدرسون يف 

تلك املؤسسات. 
وقد جرى تعديل هذا القانون يف العام 2000 بعد جتاُهله وجود العرب عىل مدى عقود. 
وتنص املادة 2)11( من القانون املعدل عىل أن التعليم، يرمي يف مجلة أهدافه وغاياته، إىل 
تعلم »لغة السكان العرب واجلامعات السكانية األخرى يف إرسائيل وثقافتها وتارخيها وتراثها 
وتقاليدها الفريدة، واالعرتاف باحلقوق املتساوية الواجبة جلميع مواطني إرسائيل«. ومع 
ذلك، فقد ُنظر إىل هذا التطور اإلجيايب عىل أنه ليس ذا بال وجاء متأخًرا جًدا، وذلك ألن 
التعديل املذكور مل يمنح أي درجة من االستقاللية لنظام التعليم العريب ومل ينص عىل أن 
اهلدف املتوخى منه يكمن يف إنفاذه عىل املنهاج التعليمي. ومن اجلدير بالذكر أن األهداف 
التي يوردها قانون التعليم احلكومي املعدل لسنة 2000 تشمل »تدريس توراة إرسائيل، 
اليهودية«. وفضاًل عن ذلك، تنص  والتقاليد  اليهودي، وتراث إرسائيل  الشعب  وتاريخ 
التعليم يتمحور حول  املنشود من  الرئييس  املعدل عىل أن اهلدف  القانون  الثانية من  املادة 
املحافظة عىل الطابع اليهودي للدولة من خالل تدريس تارخيها وثقافتها ولغتها وغري ذلك 
 Jabareen & انظر  إرسائيل،  يف  العريب  التعليم  لنظام  القانوين  الوضع  حول  )لالستزادة 

 .)Agbaria, 2014

العرب  وجود  نفي  عن  إرسائيل  يف  واليهود  العرب  بني  البنيوي  الفصل  متخض  وقد 
بصورة تامة تقريًبا من املدارس اليهودية. فعىل سبيل املثال، أخفقت خطة ُأطلقت مؤخًرا 
وُعممت عىل نطاق واسع لتوظيف 500 مدرس عريب يف املدارس عىل مدى مخس سنوات 
يف حتقيق هذه الغاية إىل حد كبري. فقد أشار تقرير صدر مؤخًرا إىل أن وزارة الرتبية والتعليم 
مل توظف سوى 50 مدرًسا عربًيا عىل مدى سنتني، وأهنا ما تزال تعمل عىل توظيف 25 
مدرًسا آخر )Skop, 2014a(. ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذه اخلطة لن توظف املدرسني 



136

العرب يف املدارس الدينية اليهودية )Skop, 2014b(. وتعكس الصعوبات التي تقف يف 
طريق توظيف املدرسني العرب يف املدارس اليهودية طبيعة الفصل العنرصي الذي يسم نظام 
التعليم احلكومي يف إرسائيل، حيث أن العرب ال وجود هلم يف املدارس اليهودية فحسب بل 
ال وجود هلم يف املناهج والكتب املدرسية كذلك )Peled-Elhanan, 2012(. ويف هذا املقام، 
رصحت الربوفسور نوريت بيليد-إحلنان جلريدة »هآرتس« بأن »العرب باتوا خيتفون شيًئا 
فشيًئا من الكتب املدرسية« )Kasthi, 2014c(. وتضيف بيليد-إحلنان أن الكتب املدرسية 
نزعة االعتداد باألصل اإلثني وتعامل  تعلم  العنرصي ... حيث  التعليم  »تستويف معايري 
الفلسطينيني كام لو كانوا مجاعة جمهولة أو باعتبارهم أنواًعا تعكس املشكالت التي ينبغي 
إجياد حل هلا. وليس هناك ما يشري إليهم عىل أهنم برش أسوياء، مثلنا. وترشعن هذا التصاوير 
إقصاء السكان العرب وهتميشهم ... لقد أحرز هذا املرشوع قدًرا كبرًيا من النجاح، ولواله 
مل يكن لُيكتب الوجود للعنرصية التي نشهدها يف الشارع« )Kashti, 2014c(. ويف هذا 
 The Arab( »اخلصوص، تنبئ التواريخ الواردة يف كتاب »املواطنون العرب يف إرسائيل
Citizens of Israel( عن الكثري يف مضامينها. ففي العام 2008، كلفت الوزارة، التي كان 

يرأسها يف ذلك الوقت يائيل »يويل« تامري من حزب العمل، مركز تكنولوجيا التعليم بتأليف 
س يف املدارس الثانوية ويتناول السكان العرب يف مضمونه.  كتاب للرتبية املدنية لكي يدرَّ
ع عىل املدارس عىل اإلطالق  وقد ُأنجز هذا الكتاب يف منتصف العام 2012، غري  أنه مل يوزَّ

 .)Kashti, 2013a(
وُيَعّد غياب الفلسطينيني، بوصفهم أناًسا ينعمون باملساواة ومجاعة وطنية، سمة دائبة من 
سامت ’العقلية العامة‘ أو ’اإلدراك االجتامعي‘ يف أوساط الطلبة اليهود. فمن وجهة نظر 
فان دايك )Van Dijik, 1993, p. 257(، يضم اإلدراك االجتامعي بني جنباته »متثيالت 
مشرتكة للرتتيبات واجلامعات والعالقات املجتمعية، والعمليات الذهنية من قبيل التفسري 
عزل  املتواصل عىل  العمل  يشكل  وبالتايل،  والتعلم«.  واالستقراء  واالفرتاض،  والتفكري 
العرب وإقصائهم من احليز الرمزي اخلاص بالطلبة اليهود جزًءا ال يتجزأ من نظام التعليم 
ترتيًبا  التعليم«  »نظام  يمثل   ،)Manzer 2003, p. 3-4( مانزير  يراه  اإلرسائييل. وحسبام 
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مستقًرا للمبادئ السياسية والسلطة العامة من أجل حوكمة التعليم ... وهو يقوم يف أساسه 
عىل مادة من األفكار السياسية التي يمكن أن ُتستمد من األيديولوجيا السياسية السائدة«. 
 Yonah & Shenhav,( شينهاف  وهيودا  يونه  يويس  يفرتض  اإلرسائيلية،  احلالة  ويف 
2005( أن التعليم احلكومي يف إرسائيل شهد تطوًرا باعتباره الوعاء الرئييس الذي حيمل 

األيديولوجيا الصهيونية، يف ذات الوقت الذي أسقط فيه الرواية الفلسطينية حول الصدمة 
اجلامعية التي حولت الفلسطينيني إىل أقلية يف إرسائيل. وتنفي هذه األيديولوجيا االستيطانية-
االستعامرية وجود اجلامعة الوطنية الفلسطينية األصالنية وتنظر إليها باعتبارها مجاعة أجنبية 
هتددها وباعتبارها خطًرا دامًها حييق بوجودها وهويتها )Veracini, 2006(. ومما ال يثري 
احلدود«  عىل  »احلياة  رواية   2015 العام  يف  منعت  والتعليم  الرتبية  وزارة  أن  املرء  دهشة 
)Borderlife( ملؤلفتها دوريت رابينيان، وهي قصة حب تؤرخ العالقة التي نشأت بني امرأة 
هيودية ورجل فلسطيني، واستبعدهتا من قائمة مواد القراءة املقررة للطلبة الذين حيرضون 
مسؤولو  أبداها  التي  األسباب  بني  ومن   .)Kashti, 2015a( العامة  الثانوية  المتحانات 
وزارة املعارف حول إقصاء هذا الكتاب رضورة املحافظة عىل »هوية الطلبة وتراثهم يف كل 

قطاع،« واالعتقاد بأن »العالقات احلميمية بني اليهود وغري اليهود هتدد اهلوية املنفصلة«. 
اإلرسائيلية  والدولة  الصهيونية،  »احلركة  بأن   )Rouhana, 2015( روحانا  ويفرتض 
وجتسيدها فيام بعد، اعتمدت عىل آليات إنتاج املعرفة التي تصور الشعب الفلسطيني عىل 
أنه شعب دويّن أو ينتهج العنف أو تنعدم قدرته عىل حكم نفسه وممارسة السيادة عىل ترابه« 
أعاله،  افرتضنا  وحسبام  فلسطني.  عىل  احلرصية  سيادهتا  عىل  التأكيد  أجل  من   )8 )ص. 
واستهالك  وتعميم  إنتاج  آليات  فيه  تعمل  رئيسًيا  موقًعا  اإلرسائييل  التعليم  نظام  يشكل 
 Agbaria, forthcoming;( املعرفة التي تنظر إىل الفلسطينيني عىل نحو يزدرهيم وحيتقرهم
Al-Haj, 1995; Mari, 1978; Zureik, 1979(. وقد اعتمد التعليم اإلرسائييل، باعتباره 

نظاًما يسوغ استعامر فلسطني، اعتامًدا كبرًيا عىل نفي وجود الفلسطينيني بوصفهم سكاًنا يف 
وطنهم - مثلام هو احلال يف سياقات استيطانية-استعامرية مماثلة. ويف هذا املضامر، يشري لويد 
وبوليدو )Lloyd and Pulido, 2010( إىل أن » يسهم االستمرار يف اإلعالن عن دونية 
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القابعني حتت نري االستعامر، من ناحية أيديولوجية، يف تسويغ الواقع الذي يقول إنه حتى 
أكثر املستعِمرين املعتدلني حيتلون موقًعا من التفوق البنيوي« )ص. 801(. 

خاًصا  انتباًها  أولت  العريب  التعليم  نظام  تتناول  التي  الدراسات  أن  النظر  يلفت  ومما 
إلقصاء املحتوى الفلسطيني من املناهج والكتب املدرسية التي تتناول مواضيع ُتعرف عىل 
أهنا تشكل مصادر إلدراك اهلوية القومية عىل مستوى املدارس، وذلك من قبيل دراسة اللغات 
س يف  والتاريخ واملواطنة. فعىل سبيل املثال، جرى تطوير موضوع الرتبية املدنية الذي يدرَّ
املدارس، أو املدنيات حسب تسميتها الشائعة يف املدارس العربية - وهي تسمية ترِبز التأكيد 
وفًيا  املواطن مواطًنا  الرضورية لكي يكون  املدنية  الفضائل  اآلداب واكتساب  عىل صقل 
ومتعاوًنا - باعتباره وعاًء رئيسًيا حيمل التأريخ الصهيوين، ويويل قدًرا معترًبا من الرتكيز 

 .)Pedatzur & Perliger 2004( عىل روح اجلامعة الصهيونية واهلوية اليهودية للدولة
ومن األمثلة األخرى الواردة يف هذا الصدد دراسة التعليم الديني اإلسالمي يف املدارس 
س النصوص اليهودية، من قبيل العهد القديم إىل جانب التاريخ اليهودي  العربية. فبينام تدرَّ
والعطالت اليهودية، يف جمموعة متنوعة من املستويات واملواضيع يف غالبية املدارس اليهودية، 
برصف النظر عن توجهها الديني )Maoz, 2007(، ال حيظى الطلبة يف املدارس العربية باهتامم 
ضئيل عىل صعيد تدريس التاريخ واألدب والثقافة الفلسطينية فحسب، بل إهنم يضطرون 
إىل قضاء وقت أطول يف تعلم العهد القديم والنصوص اليهودية األخرى مما يقضونه يف 
دراسة القرآن أو النصوص اإلسالمية أو العهد اجلديد. وعىل وجه التحديد، ال تندرج دراسة 
الديانة اإلسالمية أو الديانة املسيحية باعتبارها مقرًرا إجبارًيا يف امتحانات الشهادة الثانوية 
)البجروت( التي يقدمها الطلبة بعد إهناء مرحلة دراستهم الثانوية. وعىل النقيض من ذلك، 
ُيشرتط عىل الطلبة الفلسطينيني العرب أن يدرسوا يف حصة اللغة العربية النصوص الدينية 
اليهودية، بام فيها مؤلفات املفكرين اليهود املختصني يف دراسة التوراة اليهودية والتلمود 
اليهودي. وعالوًة عىل ذلك، ُتعترب دراسة التوراة اليهودية إجبارية عىل الطلبة العرب، وال 
يمكن قبوهلم يف اجلامعات دون اختبارهم فيها )Agbaria 2012(. وعىل وجه اخلصوص، 
يرد التعليم اإلسالمي يف الكتب املدرسية املقررة يف املدارس الثانوية العربية باعتباره نسخة 
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من تنشئة الشخصية، حيث يركز عىل القواعد الدينية والفضائل املدنية واخلصائص الشخصية 
املطلوبة لكي يكون الطالب مواطًنا يتحىل بالوالء للدولة وااللتزام بتعاليمها. وهلذه الغاية، 
ُيعرض اإلسالم كام لو كان ديًنا يتسم بسمة فردية وخارًجا عن السياق وال تاريخ له، يف 
ذات الوقت الذي جيري فيه نزع الصفة السياسية عنه ورفض أي صلة حمددة جتمعه بتاريخ 
الفلسطينيني وأماكنهم املقدسة. وللتمثيل عىل ذلك، ال يملك املرء إال أن يالحظ أن املناهج 
 .)Agbaria 2012( والكتب املدرسية ال تشمل أي آية قرآنية أو حديث نبوي يتصل بالقدس

القومية اإلثنية الدينية 
ناحية  من  ليس  ’األمة‘  إىل  بنظرهتا  العادية  القومية  عن  اإلثنية‘  ’القومية  تتميز  ببساطة، 
املواطنة بل من ناحية اإلثنية التي تستند يف حاالت ليست بالقليلة إىل نسب الشخص إىل أسالف 
مشرتكني. وهبذا املعنى، ُيشرتط لالنتساب إىل عضوية األمة حتقق االنتامء ملجتمع إثني حمدد ُينظر 
إليه عىل أنه يستحق احلصول عىل سلطة مطلقة عىل شؤون الدولة. ونحن نرى أن القومية اإلثنية 
تدل عىل شكل من أشكال التطرف يف القيم أو السياسة الوطنية التي تتمخض عن العنف الذي 
ه نحو اهلوية الوطنية األخرى )لالستزادة حول هذا املفهوم، انظر Travis, 2013(. وبناًء  يوجَّ
عىل ذلك، متثل القومية اإلثنية الدينية شكاًل أكثر حتديًدا من القومية اإلثنية، حيث تتميز بأهنا 
تستند إىل جمموعة سامية من امُلثل والقواعد التي تضفي هالة من القداسة واحلتمية عىل القيم 
والسياسة واهلويات القومية اإلثنية. وهي عبارة عن أيديولوجيا جامعة تضفي احلامسة والصفة 
املطلقة والتسويغات التارخيية عىل اهلويات الوطنية حتت شعار مجاعة متخيلة ُينظر إليها يف الغالب 
عىل أهنا مجاعة متفوقة ومقدسة ونقية وحتمل رسالة تارخيية أصيلة. ويف املقابل، يتشكل املنطق 
القومي اإلثني يف احلركات التي تطلقها األقلية األصالنية، والتي تشكل سياسة اهلوية املناِهضة 
التي ختدم مصاحلها يف بلوغ املساواة االعرتاف اللذين ُينظر إليهام عىل أهنام ال حيظيان بالرعاية 
يف ظل الرتتيبات السياسية الراهنة )Jamal, 2007, 2008؛ ولالستزادة حول القومية املنسوبة 

 .)Haklai, 2011; Rouhana, 2015 إىل الوطن واملقاومة الفلسطينية يف إرسائيل، انظر
وقد شهد العقد املنرصم عدة شواهد عىل التوجه القومي-اإلثني املتطرف الذي 
بات يرتسخ ويفرض نفسه يف منظومة التعليم اإلرسائيلية. وتكمن ثالثة أمثلة رئيسية 
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تدل عىل هذا التوجه يف املحاولة الفاشلة التي أطلقتها وزارة الرتبية والتعليم لفرض 
العريب-الفلسطيني يف إرسائيل: )أ( »100 مفهوم  التعليم  رواية صهيونية عىل نظام 
يف الرتاث والصهيونية والديموقراطية« )Ministry of Education, 2003( )بحث 
اغبارية وآخرون هذا الكتاب يف Agbaria et al., 2014(، )ب( واخلطة اإلسرتاتيجية 
التي أعدهتا وزارة الرتبية والتعليم بعنوان »حكومة إرسائيل تؤمن بالتعليم«، وهي خطة 
استهدفت »النهوض بتعليم القيم الصهيونية واليهودية والديموقراطية واالجتامعية« 
)Ministry of Education 2009, p. 7(، )ج( واملرشوع احلايل الذي تنفذه وزارة 
الرتبية والتعليم لغايات مراجعة، وحتى إعادة كتابة، كتاب الرتبية املدنية املستخدم عىل 
 Ministry of( »نطاق واسع »أن تكون مواطًنا يف إرسائيل: دولة هيودية وديموقراطية
Education, 2000(. ويستحق هذا املثال األخري استعراضه يف نقاش مستفيض، ألنه 

يبني مدى نفوذ سياسة اليمني املتطرف. 
يميني  خربة  بيت  وهو  الصهيونية،  اإلسرتاتيجيات  معهد  أصدر   ،2009 العام  ففي 
تقريًرا  إرسائيل،  والليربالية يف  اليسارية  التوجهات  لغايات جماهبة   2005 العام  ُأسس يف 
فريًدا من تأليف يتسحاك كايغر )Gaiger, 2010(، حيث يرى أن تعليم املواطنة ال يتسم 
بقدر واٍف من الروح الوطنية ألنه متأثر بدرجة كبرية بمفاهيم املواطنة ما بعد الصهيونية وما 
بعد احلداثية والنقدية. وعىل وجه التحديد، يويص هذا التقرير بتحديث املنهاج والكتاب 
املدريس الذي تعتمده وزارة املعارف نفسها. ومن اجلدير بالذكر، يف هذا املقام، أن هالييل 
بينسون )Pinson, 2007a, 2007b( تصف هذا الكتاب املدريس باعتباره يعكس منهاًجا 
يتمركز حول اإلثنية التي متجد مفهوم الدولة اليهودية وهيمش اهلدف السامي الذي يرى يف 
إرسائيل دولة جلميع مواطنيها. ومع ذلك، نظر املتشددون إىل هذا املنهاج عىل أنه ليربايل إىل 
حد بعيد. ويف إطار الرد عىل التقرير الذي أعده كايغر، رصح زيفولون أورليف، رئيس جلنة 
املعارف يف الكنيست، يف نقاش برملاين جرى يف شهر ترشين الثاين 2009 بأن »األطفال يف 
إرسائيل يتلقون تعليمهم عىل نحو غري الئق ... يف دراسات الديموقراطية ... )وأن( هناك 

 .)Orlev, 2010( »حتوال نحو اليسار والليربالية والشمولية يف تعليم املدنيات
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الرتبية  وزارة  يف  الرتبية  سكرتاريا  رئيس  زامرييت،  د.تسفي  أصدر  ذلك،  عىل  وبناًء 
-أكرب  الليكود  حزب  من  والتعليم  الرتبية  وزير  ساعار،  جدعون  عينه  والذي  والتعليم، 
األحزاب اليمينية وأبرزها-، تعليامته إىل جلنة املناهج ملراجعة املنهاج واعتامد هذه املراجعة 
أساًسا إلعادة تأليف الكتاب املدريس الرسمي. وكان زامرييت قد اعرتض عىل هذا الكتاب 
ألنه »ينطوي عىل الكثري من االنتقادات للدولة«. وكان ما أزعجه بوجه خاص يكمن يف مجلة 
ظهرت يف الكتاب ونصها: »لقد اعتمدت دولة إرسائيل، منذ تأسيسها، سياسة تقوم عىل 
التمييز ضد املواطنني العرب« )Kashti, 2010(. ولغايات تسهيل عملية املراجعة، استبدل 
الربوفسور آرش كوهني، الذي ينتسب إىل معهد اإلسرتاتيجية الصهيونية، رئيس جلنة منهاج 
الرتبية املدنية، وهو الربوفسور يديديا شترين. ورصح الربوفسور كوهني جلريدة »هآرتس« 
أن تعيينه »يشكل جانًبا من حترك أيديولوجي« )Shtull-Trauring, 2013(. ويبدو أن هذا 
التحرك انطوى عىل تعيني د. أفياد باكيش، الذي يعمل لدى معهد اإلسرتاتيجيات الصهيونية 
أيًضا، بصفته املستشار العلمي لوزارة الرتبية والتعليم والذي يرشف عىل الفصول املعدلة 
مجيع  استقال  املوظفني،  طالت  التي  التغيريات  هذه  مع  وبالتوازي  املذكور.  الكتاب  من 
األعضاء العرب يف اللجنة، كام أقالت الوزارة منسق الدراسات املدنية الذي هامجه التيار 

 .)Nesher, 2012( اليميني
وقد درست بينسون )Pinson, 2014( ثامنية فصول خضعت للمراجعة والتنقيح دراسة 
متأنية وخلصت إىل أن التغيريات التي طالت هذه الفصول تعكس حتواًل واضًحا من املحاولة 
التي ترمي إىل التخفيف من حدة الرصاع بني اخلصائص اليهودية والديموقراطية التي تسم 
الدولة والتشبث بروح اجلامعة القومية-اإلثنية التي تويل األولوية للمالمح اليهودية التي 
متيز الدولة وتعقد التوازن بينها، يف ذات الوقت الذي ترسخ فيه رواية صهيونية جديدة تنظر 
إىل هيودية الدولة باعتبارها حتدًيا دائاًم يتخطى احلدود الديموقراطية. وفضاًل عن ذلك، تشري 
بينسون )Pinson, 2014( إىل تقويض مكانة املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل من خالل 
تصويرهم عىل أهنم فئة وأفراًدا جمّمعني، يف ذات الوقت الذي تنكر فيه الفصول املذكورة 

روايتهم وهويتهم اجلامعية. 
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اهلوية  أركان  توطيد  أجل  من  األخرية  اآلونة  يف  ُأطلقت  التي  املساعي  تتميز  وال 
اليهودية القومية اإلثنية يف نظام التعليم باستثامرها يف استعادة قوة روح اجلامعة اجلمهورية 
التي تتمتع هبا إرسائيل عن طريق إعادة تشكيل السياسة اإلرسائيلية للذاكرة الوطنية 
فحسب، بل برتكيزها الكبري عىل الديانة اليهودية. ويف هذا اخلصوص، يشري أودي ليبيل 
)Lebel, 2007( إىل اجلهود املتواصلة التي ُتبذل يف سبيل تبّني روح اجلامعة القومية 
للحركة الصهيونية التصحيحية، وإدراج متثيالت اجلامعات الرسية املتطرفة، من قبيل 
املنظمة العسكرية القومية يف إرسائيل )التي ُتعرف اختصاًرا بمسمى »إيتسل«( ومنظمة 
»املقاتلون من أجل حرية إرسائيل )ليحي( اللتني حتملتا املسؤولية عن بعض أكثر املجازر 
املقيتة التي ارُتكبت بحق الفلسطينيني يف أثناء النكبة، يف السجل القومي للرواية القومية 

اإلرسائيلية الرسمية، بام يشمل حقل التعليم. 
وفيام يتصل باملكانة املتعاظمة التي حيتلها الدين يف نظام التعليم اإلرسائييل، فقد طغت 
جمموعة من املبادرات اجلديدة عىل هذا النظام يف اآلونة األخرية، وبام يشمل الشق العلامين 
اليهودية يف نفوس األطفال والشباب يف  اهلوية والقيم  املبادرات بغرس  منه. وُتعنى هذه 
إرسائيل. وحسبام تقدم ذكره، ينقسم التعليم العربي العام يف إرسائيل )والذي ُيعرف أيًضا 
بمسمى نظام التعليم احلكومي( إىل نظام التعليم احلكومي العام، الذي خيدم مجاعة العلامنيني 
يلبي  الذي  الديني،  التعليم احلكومي  الفئة األكرب والغالبة، ونظام  الذين يشكلون  اليهود 
رغبات اجلامعة الدينية اليهودية-القومية. ومع ذلك، ُيعترب هذا التقسيم املؤسيس مضلاًل يف 
جانب منه أيًضا، ألنه يضمر املستويات اخلفية التي يتداخل فيها العلامين والديني يف نظام 
التعليم اإلرسائييل. وعىل وجه أكرب من التحديد، يضفي هذا التقسيم الغموض عىل مدى 
ب نظام التعليم العلامين يف إرسائيل بالرموز واخلرافات الدينية وتغلغلها فيه. ففي هذا  ترشُّ
السياق، يرى ريكي تيسلر )Tessler, 2005( أن عدد الطلبة الذين يتلقون تعليم املواطنة ال 

يكاد يذكر باملقارنة مع أولئك الذين يتلقون التعليم اليهودي. 
املنهاج  يف  مؤخًرا  ُأدرجت  التي  املواضيع   / الربامج  أحد  يستند  ذلك،  عىل  وللداللة 
املدريس، وهو برنامج »الثقافة اليهودية-اإلرسائيلية«، إىل عدد كبري من النصوص الدينية 
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واإلشارات إىل الرموز والطقوس الدينية. ويف هذا السياق، تشري جريدة »هآرتس«، التي 
ترجع إىل وثائق داخلية حصلت عليها من الوزارة، إىل أن هذا الربنامج يسعى إىل »تطوير 
الرتاث  جتاه  واملسؤولية  باالنتامء  شعور  و»خلق  وتشكيلها«  اليهودية-اإلرسائيلية  اهلوية 
اليهودي-اإلرسائييل عرب منهجية تعددية ومنفتحة ونقدية« من خالل دراسة قيم السبت 
والصلوات اليهودية واألساطري واحلكايات اليهودية مثاًل )Kashti & Skop, 2014(. ومما 
جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام أن هذا الربنامج خمصص للنظام التعليمي احلكومي العلامين. 
عنوان  حتت  والتعليم  الرتبية  وزارة  أطلقته  الذي  اجلديد  الربنامج  األخرى  األمثلة  ومن 
»قصتنا – فصل من التوراة كل يوم«، وهو برنامج يستهدف األفراد الذين ترتاوح أعامرهم 
من 25 إىل 40 سنة ويسعى إىل إفراز »تغيري يف الوعي بشأن مكانة كتاب الكتب«. وحسب 
التوصيف الذي تسوقه وزارة الرتبية والتعليم هلذا الربنامج، فهو يسعى إىل »ترسيخ مكانة 
التوراة باعتبارها تشكل اهلوية اليهودية-الصهيونية وباعتبارها أساًسا ثقافًيا قومًيا يوحد أبناء 
الشعب اليهودي بجميع أطيافه« من خالل »الوصول إىل الشباب والفتية وتقريبهم من هذا 

 .)Kashti, 2014d( »النص اجلوهري
ُيَعّد جزًءا ال يتجزأ من سلسلة أكرب من  الربناجمني  واألهم مما تقدم أن طرح هذين 
يف  األمثلة  من  املزيد  )انظر  اليهودي  التعليم  منظومة  تشملها  التي  واملشاريع  الربامج 
 )Kashti, 2015b( كاشتي  أور  يشري  اخلصوص،  هذا  ويف   .)Kashti, 2014e 2015

إىل استثامر ما جمموعه 56 مليون شيكل يف النشاطات املرتبطة بالتعليم اليهودي، يف حني 
جرى استثامر ما يرتاوح من 5 إىل 6 مليون شيكل فقط يف التعليم الذي يعني بإرساء دعائم 
الديموقراطية. ومن اجلدير بالتنويه يف هذا املقام أنه من مجلة مبلغ الـ56 مليون شيكل املذكور، 
فقد جرى استثامر 7.5 مليون شيكل يف تعزيز أوارص التعليم اليهودي يف النظام التعليمي 
العلامين و33.8 مليون شيكل يف املشاريع التعاونية مع املنظامت والصناديق اخلاصة، من 
قبيل شبكة »تايل« )وهي كلمة خمترصة للعبارة العربية »الدراسات اليهودية املركزة«(، التي 
 ،)TALI, 2015( ترعى إجراء الدراسات اليهودية التعددية يف 260 مدرسة علامنية عامة
والوكالة اليهودية ألجل إرسائيل ومنظمة مبرييشيت. ووفًقا ملا ورد يف تقرير ُنرش يف جريدة 
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»هآرتس«، هتدف آخر هذه املؤسسات، وهي منظمة مبرييشيت، إىل »نقل القيم األساسية 
قدمتها  التي  اإلفادة  والفتية«، وذلك حسب  األطفال  إىل  اليهودية  التقاليد  هبا  تزخر  التي 
هذه املنظمة ملسجل اجلمعيات اخلريية. وتقول املنظمة إن هذا اهلدف ينطوي عىل »ترسيخ 
معرفة األطفال واالرتقاء هبويتهم الوجدانية وارتباطهم بالشعب واألرض وتراث الشعب 

 .)Kashti, 2014e( »اليهودي
اليهودي،  التعليم  والتعليم يف  الرتبية  التي تضخها وزارة  االستثامرات  وبالتوازي مع 
يستقطب هذا احلقل املزيد من االستثامرات من خالل اإلدارة العامة للهوية اليهودية، التي 
تتبع وزارة اخلدمات الدينية. وقد ُأنشئت هذه اإلدارة العامة الوليدة بناًء عىل اتفاقية ائتالفية 
ُأبرمت بني حزب الليكود وحزب »هبايت هيهودي« )البيت اليهودي( اليميني املتشدد، يف 
 Ettinger,( 2013 مستهل عهد حكومة نتنياهو الثالثة. وقد ُشكلت هذه اإلدارة خالل العام
الغاية  منها، تكمن  2013(. وحسبام ورد يف وثيقة حصلت جريدة »هآرتس« عىل نسخة 

األساسية التي تسعى هذه اإلدارة، التي تزاول عملها يف املدارس الثانوية بصورة رئيسية، 
إىل إنجازها يف »خلق موجة من الوعي من أجل ترسيخ حمبة الوطن اليهودي، وحمبة الشعب 

  .)Kashti, 2013b( »اليهودي وحمبة التقاليد اليهودية
وفيام يتصل بنظام التعليم الديني احلكومي، يفرتض باراك )Barak, 2014( أن هذا النظام 
نطاق  يف  متشددة  يمينية  مواقف  متيل  التي  الدينية،  الصهيونية  األيديولوجيا  لتعزيز  م  مصمَّ
واسع من القضايا. فبموجب أحكام قانون التعليم احلكومي لسنة 1953، يتمتع هذا النظام 
باستقالل إداري وتربوي، وال سيام يف احلاالت التي تتعلق بمحتوى املناهج التعليمية اليهودية 
التي يشملها. ومع ذلك، فلم يطرأ أي تعديل عىل هذا القانون إال يف العام 1998، حيث نص 
يف هذا التعديل عىل أن الغاية املتوخاة من نظام التعليم الديني احلكومي تكمن يف تعليم روح 
الصهيونية الدينية )Barak, 2014(. ويف العام 2008، بينت وزارة الرتبية والتعليم ما الذي 
تعنيه هذه الروح عىل وجه التحديد - حيث رصحت بأن وجهة النظر الصهيونية الدينية »ترى 
 Barak, 2014,( »يف انبعاث الشعب اليهودي يف أرضه وإقامة دولة إرسائيل بداية اخلالص
p. 5(. ومنذ أواخر تسعينيات القرن املايض، وبعد االنسحاب األحادي اجلانب الذي نفذته 
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إرسائيل من قطاع غزة يف العام 2005 بالذات، بات نظام التعليم الديني احلكومي خيضع لعملية 
تضفي سمة راديكالية عليه، حيث دأبت سلطة الدولة عىل االعرتاض عىل قوانني اهلاالخاه 
وإثارة النقاش حوهلا، مع العلم بأن هذه القوانني ُتعترب عىل ذات القدر من األمهية التي تكتسبها 

 .)Saragossi, 2013( قوانني الدولة، بل تفوقها يف أمهيتها يف بعض األحيان
الدراسات  منهاج  عىل  الديني  للتعليم  العامة  اإلدارة  أرشفت  األخرية،  اآلونة  ويف 
االجتامعية اإللزامي يف املدارس االبتدائية احلكومية الدينية، والذي يشمل فصاًل عنوانه »حمبة 
األرض واهليكل«، وقدمت الدعم واملساندة هلذا املنهاج. ويتجاهل هذا الفصل جتاهاًل تاًما 
املعنى الديني الذي يوحيه جبل اهليكل )الذي حيمل اسم احلرم الرشيف عند املسلمني( وال 
يشري إىل وجود املسجد األقىص فيه. ويف هذا السياق، رصح أريئيل بيكارد، وهو زميل باحث 
يف معهد شالوم هارمتان يف القدس، جلريدة »هآرتس«: »أخشى أن يدفع هذا الرتكيز اهلائل 
عىل الشوق إىل اهليكل والدراسة املادية لعمله الطلبة املميزين إىل التفكري يف تدابري عملية 
أخرى«. وأضاف بيكارد قوله »يكفي لطالب أن يقرر أن األمر يستحق تفجري املساجد من 

 .)Kashti, 2015c أجل تعزيز العمل عىل بناء اهليكل الثالث« )ورد يف

أفكار ختامية 
يف  إرسائيل  اتبعتها  التي  الطريقة  تناول  الورقة  هذه  نطاق  ضمن  يقع  ال  الواقع،  يف 
إنشاء نموذج عنرصي يفوق نموذج األبارهتايد يف دقته، وحتى يف درجة تعقيده. ففي هذا 
النموذج، تعمل هيودية الدولة كام لو كانت وسيلة سياسية قرسية تكبح السياسات والسياسة 
يف إرسائيل، بام يشمل حيز التعليم الذي توظف الدولة فيه موارد قمعية بغية إجبار اليهود 
 Lentin, والفلسطينيني عىل التاميش مع أجندهتا االستيطانية-االستعامرية )لالستزادة، انظر
2008(. ولذلك، فقد أبدينا قدًرا أقل من االهتامم يف الفصل السابق يف تعريف إرسائيل عىل 

أهنا متثل حالة خالصة متثل دولة األبارهتايد )Marshall, 1995(. وعوًضا عن ذلك، فقد 
ع الطرق التي يتشابك فيها التفوق واإلحساس بالقداسة واملهمة  أولينا تركيًزا أكرب عىل تتبُّ
التي تعنى بنقل العرب إىل مصاف احلداثة واحلضارة، والتي تظهر بجالء يف نظام التعليم 
أفريقيا وألقينا  األبارهتايد يف جنوب  نظام  فقد استعرضنا جتربة  الغاية،  اإلرسائييل. وهلذه 
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الضوء عليها من أجل اخلروج بأفكار تبني لنا كيف يعمل الفصل العنرصي والقومية اإلثنية 
الدينية عىل ترسيخ نظام تسويغي يسمح بموضعة الفلسطينيني يف إرسائيل يف وضع تابع أو 

وسمهم كمواطنني من الدرجة الثانية، إن جاز لنا التعبري. 
ففي نظام األبارهتايد الذي كان سائًدا يف جنوب أفريقيا، كان التعليم مصماًم من أجل 
النظام عىل توطيد »النظرة  ’مصاف احلضارة‘، حيث عمل هذا  نقل األغلبية السوداء إىل 
الرتاتبية اهلرمية للمجتمع وتعزيز الوعي األيديولوجي الذي يقوم عىل بنية األسمى-األدنى، 
 Thobejane,( أفريقيا«  جنوب  يف  كافة  اجلامعات  بني  واحلاكم-املحكوم  والسيد-العبد 
p. 2 ,2013(. ويف احلالة اإلرسائيلية، يفرتض غولدبريغ )Goldberg, 2007( أن »الرؤية 

الصهيونية إلرسائيل«، حسب املالحظة التي تبدهيا ايال شوحاط )Shohat, 2003(، »متثل 
واجب التحديث يف منطقة ُينظر إليها عىل أهنا ما تزال تتسم بالتخلف التورايت الذي يسم 

 :)Goldberg, 2007( ووفًقا ملا يراه غولدبريغ .)سكاهنا العرب« )ص. 33
متثل إرسائيل احلداثة والتقدم والصناعة واالجتهاد، وهي تتطلع إىل املستقبل املرشق وحتمل 
الرسالة احلضارية األفضل التي خضعت للتمحيص ويمكن تعليمها. ومتثل فلسطني الزمن 
الغابر، واملساعي التي ُكتب هلا الفشل إن هي ُبذلت أصاًل، واألرض العتيقة التي ما تزال 
ُتفلح باليد، والقصور املستفحل يف احلكم، ومكاًنا ما يزال واقًعا يف قبضة زمنه الغابر الذي 

انقض )ص. 27(. 

لقد صممت إرسائيل نظاًما تعليمًيا يتسم بالنزعة املركزية والتسلطية والفصل العنرصي 
والدينية  القومية  منه، وينطوي عىل والء أعمى لأليديولوجيات  بالبسيط  ليس  يف جانب 
العنرصية  أن   )Fredrickson, 2009( فريدريكسون  يفرتض  املقام،  هذا  ويف  العنرصية. 
تقوم يف أساسها عىل مبدأين: إثبات االختالف وممارسة القوة. وجيري تشكيل االختالف 
باعتباره ثغرة دائمة ال يمكن جرسها بني ما ُينظر إليه عىل أنه »نحن« و»هم«، بينام تتشكل 
القوة من أجل املحافظة عىل ثنائية تراتبية هرمية بني هذين القطبني. ويف احلالة اإلرسائيلية، 
تتعزز الثنائية بني الفلسطينيني واليهود، الذين ُيعتربون مًعا من مواطني إرسائيل، عىل الدوام 
من خالل الربامج التعليمية التي تركز تركيًزا هائاًل عىل اهلوية اليهودية. وبفعل هذه الربامج، 
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ال حيظى الفلسطينيون واليهود يف إرسائيل باملساواة يف احلصول عىل املوارد التعليمية التي 
تيرس االعرتاف باهلوية اجلامعية، وذلك ألن السلطات اإلرسائيلية توفر هذه املوارد للتالمذة 
هويتهم  ترسيخ  يف  الفلسطينيني  التالمذة  حق  ترفض  بينام  تقريًبا،  حرصية  بصورة  اليهود 
نظام  يف  العنرصي  الفصل  طريق  فعن  ذلك،  من  واألهم  فلسطينيني.  باعتبارهم  اجلامعية 
التعليم اإلرسائييل وترشيبه بجرعات زائدة من التعليم الذي يستهدف غرس القومية اإلثنية 
والسلطة الدينية )الثيوقراطية(، حيافظ هذا النظام عىل الثقافة السياسية املتعددة، والرتاتبية 
والتهميش  للتمييز  فيها  الفلسطينيون  خيضع  حيث  إرسائيل،  يف  نفسه،  الوقت  يف  اهلرمية 
يموضع  مواطنة  نظام  عىل  أساسها  يف  الثقافة  هذه  وتقوم   .)Shafir & Peled, 2002(
اجلامعات اإلثنية يف إرسائيل من زاوية حصوهلا عىل حقوق املواطنة واملزايا بناًء عىل انتامئها 
إىل اجلامعة القومية-اإلثنية اليهودية، وإسهامها املزعوم يف املرشوع الصهيوين )لالستزادة 
وبناًء   .)Shafir & Peled, 2002; Yiftachel, 2006 انظر  اإلرسائيلية،  املواطنة  حول 
عىل ذلك، يفرتض أمل مجال )Jamal, 2007( أنه »ُينظر إىل اإلرسائيليني اليهود بوصفهم 
جمتمًعا سياسًيا منغلًقا له مصلحته العامة املحددة، وليس للعرب أي دور يضطلعون به يف 

هذا املجتمع« )ص. 207(. 
ويف قطاع التعليم، ترتسخ الثنائية الرتاتبية اهلرمية بني »نحن« اليهود و»هم« الفلسطينيني 
عن طريق اإلبقاء عىل املحرمات الثالثة التي يمليها نظام التعليم اإلرسائييل، وهي: الديانة، 
واملحرقة واجليش. وقد ُذكرت هذه املحرمات بصورة رصحية يف بيان صدر عن وزير الرتبية 
والتعليم، شاي بريون، يف العام 2014، يف سياق رده عىل حوار عام حمتدم حول حرية التعبري 
عن الرأي ودور املدرسني يف تعليم املواطنة عىل إثر القضية التي واجه فيها أحد مدريس مادة 
الرتبية املدنية، وهو آدم فرييتي، الفصل من عمله ألنه وصف اجليش اإلرسائييل كجيش ال 
يتحىل باألخالق. وقد دعا البيان الذي أصدره بريون املدارس إىل تفادي التطرق إىل »األلغام 
الثقافية«. فحسب البيان املذكور، يتسبب اخلوض يف هذه املحرمات يف إهانة الدين، والتعدي 
عىل األفراد أو املجتمعات، وإنكار املحرقة وإثارة الشكوك حول الصفة الرشعية التي يكتسيها 
اجليش اإلرسائييل. ويف الواقع، فقد رسم هذا البيان حدود النقاش يف احلصص الدراسية، 
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حيث بني املحرمات الثالثة التي ال جيوز تناوهلا يف نظام التعليم اإلرسائييل، وهي: الديانة 
 .)Misgav, 2014( اليهودية، واملحرقة واجليش

منذ  اإلرسائيلية  التعليم  منظومة  يف  مركزًيا  موقًعا  الثالثة  املحرمات  هذه  تبوأت  وقد 
قيام دولة إرسائيل. ومع ذلك، فام يبدو جديًدا يف هذا اخلصوص يكمن يف »نقطة التحول 
الدينية« )Turner, 2011(، حيث بات التعليم بوصفه حيًزا عاًما يف إرسائيل يتسم وبقدر 
متزايد بسمة راديكالية ويكتيس »طابًعا دينًيا«. فام لدينا هنا هو عملية تنطوي عىل الكثري من 
املخاطر، حيث يوضع التعليم يف إرسائيل يف خدمة األيديولوجيا والثيولوجيا السياسية التي 
 .)Illouz, 2014( يؤمن هبا املستوطنون اإلرسائيليون املتشددون. فحسبام تراه إيفا إيلوز
يشبه املستوطنون اإلرسائيليون يف العديد من اجلوانب امُلاّلك املنارصين للعبودية يف اجلنوب 
األمريكي يف القرن التاسع عرش. ويف رأي إيلوز، يظهر هذا األمر عىل نحو خاص يف الطريقة 
التي يعتمدها هؤالء املستوطنون يف إجياد األسباب التي تسوغ تفوقهم بإضفاء هالة القداسة 
عىل األرض وعىل أنفسهم من خالل الروايات التوراتية، والتي ينظرون فيها إىل أنفسهم، 
مثلهم يف ذلك مثل املالك املنارصين للعبودية، كام لو كانوا ينفذون إرادة الرب. ويف هناية 
املطاف، يعكس تعزيز الوشائج الدينية يف نظام التعليم اليهودي القومي إيامًنا ثيوقراطًيا يرى 
أن إرسائيل دولة هيودية. وهذا اإليامن، أو الرؤية إن شئت، يتعارض مع الرؤية القومية اإلثنية 
التي تنظر إىل إرسائيل باعتبارها دولة »هيودية وديموقراطية«، حتى أنه يلغيها وحيل حملها. 
 Hotam,( التعليمي ثيولوجيا سياسية خالصية النظام  الديننة هذه، يكتيس  فبفعل عملية 
2013( متلك القوة التي تتيح هلا تفعيل الدوغامتية احلامسية والنزعة العدوانية والعنرصية 

الكامنة يف احلركة الصهيونية االستيطانية-االستعامرية. 
إن هذا اجلانب االستيطاين-االستعامري من جوانب احلركة الصهيونية هو نفسه ما 
التي  الطريقة  غرار  عىل  وذلك  الدوام،  عىل  مكتمل«  غري  »مرشوًعا  إرسائيل  من  جيعل 
متواصلة،  رسالة  باعتبارها  رسالتها  إىل  النظر  يف  األبارهتايد  نظام  أيديولوجيا  اعتمدهتا 
الل.  إرادة  وتنفيذ  و»التحديث«  احلضارة«  بـ»نرش  تعنى  وحركة  التنفيذ  قيد  ومرشوًعا 
و»هم«  املتفوقني  اليهود  »نحن«  بني  التقسيم  عىل  اإلبقاء  جيري  اإلرسائيلية،  احلالة  ويف 
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الفلسطينيني الدونيني من خالل ترويج رؤية دينية كربى تتكفل حركة املستوطنني اليهود 
غريهم،  عىل  لليهود  والديني  اإلثني  التفوق  الرؤية  هذه  وترشعن  الدوام.  عىل  بنرشها 
وتسوغ مصادرة األرايض عىل أساس االفرتاض القايض بأن الرب قطع الوعد بإعطائها 
للشعب اليهودي. ومن وجهة نظر إيلوز )Illouz, 2014(، جتمع هذه الرؤية يف جوهرها 
»... املايض واملستقبل، ومسألة السيادة القومية وغايتها، وتؤطر املايض واملستقبل مًعا عىل 
نحو مجاعي ساحر وأخاذ )’لقد اختارنا الرب‘؛ ’لقد أعطانا الرب هذه األرض‘؛ ’سوف 

نستعيد األرض ونحرض املسيح‘(« )الفقرة 15(. 
وبناًء عىل املالحظة التي يقول فيها حممود ممداين )Mamdani, 2015( إن »الدراسات 
قطبني  عىل  وأمريكا  أفريقيا  يف  املستوطنني  حاالت  تضع  االستيطانية-االستعامرية 
فُينظر  أمريكا  يف  أما  للهزيمة،  االستيطاين  االستعامر  تعرض  أفريقيا،  ففي  متناقضني: 
إليه عىل أنه أحرز االنتصار )ورد يف Rouhana, 2015, p. 1(. كام يفرتض روحانا بأن 
احلالة اإلرسائيلية تشكل مرشوًعا متواصاًل ما تزال حمصلته غري حمددة. ومل يتمخض 
هذا الوضع »املفتوح« عن الواقع الذي يشهد بأن الفلسطينيني مل يمنحوا الرشعية للدولة 
اليهودية وواصلوا مقاومتها فحسب، بل بسبب العنرص املسيحاين الذي يدخل يف تركيبة 

أيديولوجيا احلركة الصهيونية. 
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