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 * مؤرخ ومحاضر في اجلامعة املفتوحة في إسرائيل. ترجمة عن اإلنكليزية.

يبدو أن هناك توافقا عاليا في الرأي داخل الفئة الناقدة من الباحثني 
اإلسرائيليني، فيما يتعلق بكون التعايش السلمي، هو بالتأكيد، احلّل 
التنويري الوحيد للصراع اإلسرائيلّي- الفلسطيني. على أية حال، ال 
يستطيع اإلنسان أن يكون واثقا من أال يكون هذا التوافق سوى توافق 
مجامالت يخاطب أسماع التيار اإلسرائيلي العام. ما أقوله هو أن 
تعليما تعايشّيا ليس سوى عجز في أحسن األحوال، أو تخليد للوضع 
اإلسرائيلي في أسوأها، ألنه يقبل، في آخر األمر، بوعي أو دون 
وعي، األسس التي تقف وراء األيديولوجيا الصهيونية السائدة، وهو 
ما يعني الوطنية اليهودية اخلاصة وغير القابلة للتسوية، التي تفصل 
التيار الرئيسي لإلسرائيليني عن الفلسطينيني، وتضعهم بالتالي على 

مسافة منهم، وهي املسافة التي تثير القوة وجوهر الصراع. 

د. أودي أديب *

التربية السياسّية في مقابل تعايش التعليم

 حالة فلسطني/ إسرائيل

ضد  قاسية  حربا  تعلن  السياسية  التربية  فإن  ذلك،  من  بالعكس 
يثير  ال  األم���ور،  تبدو  وكما  لذلك،  التقليدية.  اليهودية  الوطنية 
استغراب أّي صاحب عقل سليم، أن يكون اهتماما بسيطا هو الذي 
وجه  على  السياسية  وللتربية  الراديكالي،  السياسي  للمنظور  أعير 

التحديد، داخل جهاز التعليم اإلسرائيلي. 
من  دراسية،  كحالة  اإلسرائيلي  التعليم  جهاز  الورقة  هذه  تقدم 
يسميه  فيما  للتعليم،  سياسية  منظورات  واق��ت��راح  الفحص  أج��ل 
التوجه  بتطبيقات  أهتّم  سوف  اإلف��راط«.  »عصر  هوبسباوم  أري��ك 
السياسي الراديكالي مقابل التعليم التعايشّي احلاسم، مناقشا كيف 
وإلى أي مدى يحاول كالهما حتدي رسالة األيديولوجيا الصهيونية 
جلهاز التعليم. بذلك آمل أن أوسع مزايا الفكرة السياسية للمبادئ 
اجلمهورية التي تتعلق بالتعليم عموما وجهاز التعليم اإلسرائيلي على 

وجه اخلصوص.
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للقومية  مشايعته  بــدرجــة  فقط  يــعــرف  أن  ميكن  ال  إســرائــيــل  فــي  التعليم 
اإلسرائيلية اخلالصة. هناك، على سبيل املثال، شبكة من »املدارس الدميقراطية« 
عبر البالد. حتى اآلن، هناك نحو ثالثني مدرسة من هذا النوع، اثنتان منها 
املــدارس تعلن أن تعليمها اإلبداعي  لغتهما األولى هي العربية. ومع أن هذه 
اإلعالن  إلى  استنادا  الناس  احترام  ومن  نظر دميقراطية،  ينطلق من وجهة 
الذي  أنها تعمل وتتصّرف ضمن اجلهاز احلالي  إال  اإلنسان،  العاملي حلقوق 

يفصل بني املتحدثني بالعربية والعبرية.

جهاز التعليم اإلسرائيلي
خلقت التطورات التاريخية حالة فريدة ومعقدة في البالد. لذلك 
فإن أبلغ األحداث )طرد 700000 فلسطينّي خالل حرب 1948 
وتدمير أكثر من 400 من قراهم(، خلق عالقة عدائية بني األمتني 
)سبيرسكي وآخرون، 2007(. وهذا هو لّب العالقة بني األكثرية 
واألقلية، التي تلعب دورا واضحا في جهاز التعليم، وفي الروح.

هناك مجتمعان لهما توجهات سياسية وثقافية مختلفة، يعيشان في 
الدولة نفسها. هذان املجتمعان هما املجتمع الصهيوني- اإلسرائيلي 
األم  لغته  تكون  ال  ق��د  أنها  م��ع  العبرية،  يتحدث  ال��ذي  املهاجر، 
بالضرورة، واملجتمع الفلسطيني احمللي، ولغته األم هي العربية، 

مع أن معظم أفراده يتحّدثون العبرية أيضا. 
متعددة،  فئات  اإلسرائيلي  املجتمع  إلى  انضمت  الوقت،  مبرور 
العالقات  من  منظومة  فإن  وهكذا  مختلفة.  وخلفياتها  األم  لغاتها 
املهاجرون   � إسرائيل  ف��ي  الرئيسيني  املجتمعني  ب��ني  تعيش  املعقدة 
يعيشان  املجتمعان  وه����ذان  ال��ع��رب��ي��ة:  م��ت��ح��ّدث��ي  م��ن  واألص��ل��ي��ون 
منفصلني، ومعا، في الوقت نفسه. هناك مدن منفصلة، وبلدات 
سكانها  ولكن  الطرفني،  تضم  فقط  قليلة  مدن  جتمع.  لكل  وق��رى 
يعيشون في جوار منفصل، وحياة اجتماعية منفصلة، تضّم مدارس 
في  يتواجهان  املجتمعني  ك��ون  ع��ن  النظر  وب��غ��ّض  أي��ض��ا.  منفصلة 
املساحات نفسها � في العمل، وفي املؤسسات العامة )املستشفيات، 
املكاتب احلكومية، ستادات كرة القدم، اجلامعات، وغير ذلك(، 
 � السياسية في بعض األحيان  النشاطات  أو  الثقافية،  املناسبات  في 

إال أن القاعدة األساسية هي الفصل. 
تدار  وامل��دارس  أساسّي،  بشكل  ع��اّم  إسرائيل  في  التعليم  جهاز 
من قبل وزارة التربية والتعليم. وحتت هذه اإلدارة واإلشراف هناك 
جهازان منفصالن � واحد للمتحدثني بالعربية، واآلخر للمتحدثني 

للمتحدثني  اخلاصة  امل��دارس  من  جدا  قليل  عدد  وهناك  بالعبرية. 
من  العادة  في  تنشأ  فهي  بالعربية،  املتحدثني  مدارس  أما  بالعبرية. 
قبل الكنائس، وتكون ملحقة بها. وهذا يعني أن مواطني إسرائيل 
الفلسطينيني والطالب اإلسرائيليني يدرسون في مدارس منفصلة، 
قليل  عدد  وهناك  اللغوي.  وتراثه  وديانته  اخلاصة  ثقافته  منها  لكل 
من العائالت الفلسطينية التي تختار أن ترسل أطفالها إلى املدارس 
العبرية )ويبدو أن ذلك يتزايد(، لكن العكس لم يسمع به. على أية 
حال، ليس هناك إحصاء رسمي يخّص هذه الظاهرة )مور � سمرفيلد 

وآخرون، 2007(.
وهناك أيضا خليط من التيارات واالنقسامات في كّل قطاع رئيسي. 
االنقسام الرئيسي في القطاع اإلسرائيلي )العبري( يتمثل في التيارين: 
العلماني )احلكومي( والدينّي، كما أن املدارس الدينية منقسمة بني 
فتقسيماتها  الفلسطينية  امل��دارس  أما  احلكومية.  والدينية  األصولية 
القطاع  فالدروز والبدو مفصولون عن  هي على طريقة فّرق تسد: 
العربي العام. يضاف إلى ذلك أن املعلمني العرب، واملربني، ظّلوا 
لسنوات طويلة، يستجوبون من قبل أجهزة األمن اإلسرائيلية حول 
مواقفهم السياسية ونشاطاتهم قبل أن يسمح لهم بالتعليم في اجلهاز 
املعلمني  على  أيضا  ينسحب  الفصل  أن  الواضح  ومن  احلكومي. 
بتدريب  ال��دورات اخلاصة  امل��دارس، وميس  واآلب��اء والعاملني في 

املعلمني في الكليات.
التعليم في إسرائيل ال ميكن أن يعرف فقط بدرجة مشايعته للقومية 
اإلسرائيلية اخلالصة. هناك، على سبيل املثال، شبكة من »املدارس 
الدميقراطية« عبر البالد. حتى اآلن، هناك نحو ثالثني مدرسة من 
هذه  أن  وم��ع  العربية.  هي  األول��ى  لغتهما  منها  اثنتان  النوع،  ه��ذا 
املدارس تعلن أن تعليمها اإلبداعي ينطلق من وجهة نظر دميقراطية، 
ومن احترام الناس استنادا إلى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إال 
أنها تعمل وتتصّرف ضمن اجلهاز احلالي الذي يفصل بني املتحدثني 
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على  يسيطر  الهويات  حسب  الفصل  مفهوم  إن  والعبرية.  بالعربية 
التعليم. واحلدود، على أية حال، يتم اجتيازها في بعض األوقات، 

لذلك فإن هذا التقسيم ليس جامدا بشكل مطلق.

املناهج املدرسية: أيديولوجيا الصهيونية

إن السياسات التعليمية واملناهج في إسرائيل، مستمّدة من األصول 
الصهيونية لدولة إسرائيل، وهذا أمر ينطبق على القطاعات جميعا. 
لذلك فإن املناهج املدرسية اإلسرائيلية حتّدد الصهيونية ودولة إسرائيل 
باعتبارهما الغاية النهائية »telos«« للتاريخ اليهودي، وهو ما يعني أن 
التاريخ اإلسرائيلي يقرأ »أيديولوجيًا«، أي كعملية طولية، بدال من 
قراءته من األسفل إلى األعلى، كعملية تاريخية ميكن تفسيرها بشكل 
مختلف. تكمن صلة هذا املوضوع، وأهميته أساسا في سياق التيار 
الرئيسي للتعليم اإلسرائيلي، الذي حدد الشعب اليهودي من خالله، 
بضيق أفق، التاريخ الصهيوني، وأسس بالتالي دولة إسرائيل. ولعّل 

دراسة صغيرة حول كتابة التاريخ والكتب التعليمية تكشف أنهم ادعوا 
للصهيونية ما أسماه هوبسباوم )1989( »حالة الدولة املسبقة«، أو ما 
عّرفه سميث )1991( بأنه »مجتمع هبوط عام«. لذلك مّت تصنيف 
دولة إسرائيل بأنها إحياء تلقائي للشعب القدمي، بنفسها ولنفسها، من 
دون اعتبار للظروف االجتماعية والسياسية للنصف األول من القرن 
العشرين. تبعا لذلك، تقدم إسرائيل كإحياء قومي منبثق من الظروف 
اليهودية في شرق أوروبا مع بداية القرن. وباستخدام تصنيف ماكس 
فيبر، يعّرف تأسيس دولة إسرائيل بأنه »فعل قيمّي - منطقي«، أي 
أنه مدفوع بقناعة حول نهاية مطلقة »بغّض النظر عن الثمن« )فيبر، 
بأنهم  اإلسرائيليون  املستوطنون  وص��ف  ل��ذل��ك،  طبقا   .)1995
اليهودية،  القومية  »رّواد« أساسا ألنهم تصّرفوا من خالل قناعتهم 
ما هو أسوأ،  أو  يدفعوه،  أن  الثمن احملتمل  النظر عن ذلك  بغض 

أن يدفعه آخرون.
أحد الكتب الدراسية املبكرة التي قدمت وجهة النظر الصهيونية 
األيديولوجية )تاريخ الصهيونية � حركة اإلحياء والتحرير في إسرائيل( 
صدر العام 1940. الكاتب، باروخ بن � يهودا، كان شخصية بارزة 
العام 1947 - 1948،  ترأس  الصهيوني. وقد  التعليم  في جهاز 
ل��وزارة  مدير  أول  أصبح  ثم  الوطني(،  )املجلس  في  التعليم  دائ��رة 
وكنشيط  كباحث  يهودا،   � بن  إن  الواقع،  وفي  والثقافة.  املعارف 
سياسي معا، لعب دورا كبيرا فيما يسميه هوبسباوم )1989( وغيلنر 
)1983( »اختراع« القومية اليهودية، أي املذهب القومّي للدولة. 
وكان، ككاتب، واحدا من الذين أوجدوا األيديولوجيا القومية، كما 
مارس ونشر هذا االختراع العقائدي كتربوي، وكمدير مدرسة ومدير 
جلهاز التعليم الصهيوني � اإلسرائيلي. لذلك فإن دراساته متثل التوجه 
القومي األيديولوجي جلهاز التعليم اإلسرائيلي، وتشكيل وجهة النظر 

اليهودية القومية لأجيال التالية للباحثني اإلسرائيليني.
ومن أمثلة ذلك كتابا ديفيد فيتال »أصول الصهيونية« )1975(، 
و »الصهيونية، سنوات التشكيل« )1982(. وقد خّلصت دراسات 
فيتال منوذج »القيمة - املنطق« في الكتابة التاريخية للكتب الدراسية 
األول  فصله  ك��ان  اليهودي.  للماضي  وف��اء  الصهيونية  تعتبر  التي 
حول »املنفى، العودة والتحرير«. وينظر فيتال إلى الصهيونية مبعايير 
املسيحانّية اليهودية، من عودة اليهود بعد سنوات املنفى، وما يتبعها 
من حترير. وهو يتتبع أصول الصهيونية في التاريخ اليهودي أكثر من 
السياق التاريخي للحركة نفسها. ويرى في مقدمته »أن تاريخ الشعب 
اليهودي طويل ومعقد، وال يطرح نفسه للنقاش مبعايير اإلقناع التي  التربية على »القوة« تتجلى في حروب اسرائيلية »دورية«.
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بعد حرب 1948، جرت محاوالت حثيثة من قبل تيار الكّتاب الرئيسّي، 
الوقت نفسه،  وفي  بنائها،  وإعادة  القدمية  الصهيونية  القيم  إلحياء 
من قبل الكتاب النقديني، إلعالء شأن هذه القيم. كانت تلك محاولة 
حاسمة إلعادة تعريف الهوية اإلسرائيلية كما أصبحت بعد 1967 في 
مواجهة الفلسطينيني. وهكذا أثارت حرب 1967 خالفًا داخليا قّسم 

النخبة اإلسرائيلية منذ ذلك الوقت.

تقبلها تواريخ األمم األخرى، مهما كانت قدمية«. يعير فيتال اهتمامه 
بالتالي يغفل املشاركة املستقلة للحركة  اليهودي فقط، وهو  ملاضي 
الصهيونية نفسها. بكلمات أخرى، يتّم متجيد التاريخ اإلسرائيلي 
في جهاز التعليم اإلسرائيلي كإحياء قومي ليهودية أوروبا الشرقية. 
من  بدال  إلسرائيل،  اليهودية  األص��ول  هو  موضوعه  يكون  لذلك 

إسرائيل/ فلسطني كمجتمع سياسي معاصر.
االخ��ت��راع  ف��ي  تكمن  الكتب  ه��ذه  تطرحه  م��ا  ف��ي  الصعوبة  لكن 
املعاصر إلسرائيل، كغاية ميتافيزيقية للتاريخ اليهودي. كان اهتمام 
الصهيونية يتركز على إعادة بناء الوالية شبه اإلقطاعية وغير املركزية 
قومية.  مركزية  عصرية  دول��ة  إل��ى  وحتويلها  العثمانية  فلسطني  في 
واملاضي التاريخي، بقدر ما يحدد احلاضر، يقوم احلاضر بتحديده 
في الوقت نفسه. لذلك، وكظاهرة سياسية، تكون إسرائيل بشكل 
حتمّي املاضي اليهودي التاريخي، مرتبطا، ومعادا ارتباطه، مبعايير 
السياق التاريخي لفلسطني العثمانية واالنتدابية في النصف األول من 
القرن العشرين. بعد فوات األوان، من الواضح، في الواقع، أنه 
كان من األفضل تعريف توجه املستوطنني الصهيونيني مبعايير »الوسيلة 
املنطقية«، وهي منط من الفعل يتوافق مع املجتمع الرأسمالي املعاصر، 

أكثر من كونه مجتمعا يهوديا قدميا � حديثا.
يكمن زيف التصنيف هنا في محاولة تفسير املجتمع اإلسرائيلي 
مبعايير الهوية اإلثنية اليهودية واملاضي التاريخي التوراتي. على أية 
حال، ومن وجهة نظر حاسمة، من الواضح أن القيادة الصهيونية 
التاريخية  ال��ظ��روف  ف��ي  ت��س��ود  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املتصلبة،  العسكرية 
قوات  تصارع  كانت  التي  هي  الثانية،  العاملية  للحرب  االستثنائية 
احلركة الوطنية الفلسطينية، كما تصارع التيارات الصهيونية املتنورة 

يقرأ  أن  يجب  اإلسرائيلي  التاريخ  فإن  لذلك  املعاصرة.  واملعتدلة 
العملية  »وح��دة   )1991( غرامشي  يدعوه  ال��ذي  باملعنى  سياسيا، 
التاريخية«، بدال من أن يقرأ أيديولوجيا، مبعايير اخلطاب اليهودي 
القومية  الصهيونية فكرة  بالطبع، استلهم مؤسسو  السائد.  القومي 
اليهودية، لكّن الهوية القومية اليهودية، »مثل كّل شيء تاريخي«، 
يجب أن تفّسر، وأن يعاد تفسيرها، مبوضوعية، أي مبعايير حتققها 

في فلسطني االنتدابية، ال من خالل فكرة أّولية ذاتية.
بعد حرب 1948، جرت محاوالت حثيثة من قبل تيار الكّتاب 
الرئيسّي، إلحياء القيم الصهيونية القدمية وإعادة بنائها، وفي الوقت 
كانت  القيم.  هذه  شأن  إلعالء  النقديني،  الكتاب  قبل  من  نفسه، 
تلك محاولة حاسمة إلعادة تعريف الهوية اإلسرائيلية كما أصبحت 
بعد 1967 في مواجهة الفلسطينيني. وهكذا أثارت حرب 1967 
يزال  وال  الوقت.  ذلك  منذ  اإلسرائيلية  النخبة  قّسم  داخليا  خالفًا 
التيار الرئيسي يحدد دولة إسرائيل باملعايير الروحية للماضي اليهودي 
التاريخّي، بينما يراه اآلخرون في االجتاه اآلخر، أي أنهم يفسرون 
الهوية اإلسرائيلية على ضوء االحتالل العسكري اجلديد الذي نتج 

عن حرب 1967.

املقاربات النقدية للتعليم اإلسرائيلي 
منذ بداية ثمانينيات القرن املاضي، جرت مناقشة مقاربات نقدية 
املقاومة،  أو  النقدية  التربية  التربية اإلنسانية،   � للتعليم في إسرائيل 
ألوني  )أمثال  والتربويني  الباحثني  بعض  قبل  من   � الثقافية  التعددية 
يلي  وفيما  وآخرين(.   1998 يونا   ،1999 زئيف   � غور  1997؛ 

نتابع هذه املقاربات.
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عبر  كحزمة  اإلنسانية  الفكرة  يقترح  أن   )1997( ألوني  يحاول 
اإلسرائيلي.  للتعليم  يوتوبّي  هدف  أو  و/  جتاوزية  وغاية  تاريخية 
يبدو كمنظور نقدي دون شك. وهو  العالي  املعياري  هذا املستوي 
بالتأكيد يقف في مواجهة مع جتسيد املذهب النفعّي اإليجابّي لليبرالية 
اجلديدة، مثلما يقف ضد الذاتية غير الوسطية في التعددية الثقافية. 
على أية حال، وبطريقة أو بأخرى، يفشل ألوني في مالحظة أن النقد 
يجب أن يوجه أيضا وأساسا نحو الفكرة القيادية الصهيونية، كنمط 
آخر للمظهر غير الوسطي للقومية. بدال من ذلك، فهو يجادل ضد 
غياب حّب احلكمة، وبالتالي، التخصصية غير الوسطية في مدرسة 
الفالسفة  بجميع  يشيد  ألوني  ف��إن  ذل��ك،  وف��وق  احل��داث��ة.  بعد  ما 
املعضلة  يتجاوز  ذل���ك،  م��ع  وأرس��ط��و.  أف��الط��ون  منذ  اإلنسانيني 
األساسية للفالسفة منذ أيام سقراط، في مواجهة العالم الواقعي. 
كما أن فكرته اإلنسانية ليست انعكاسية مبا يكفي، وهي تطرح بكثير 

من العمومية والسذاجة.
على أية حال، فإن املشكلة الرئيسية بقيت � بعد أكثر من 60 عاما 
من استمرار إسرائيل في كونها دولة حرب وصراع � كما سأل أفالطون 
ذات مرة: من الذي سيعّلم الناس؟ من املؤكد أن أحدا ال يستطيع أن 

يؤنسن املجتمع اإلسرائيلي وينّوره منفردا. ويبدو أنه بدال من وصف 
املنظور اإلنساني باعتباره »واجب« و«ضرورة« التعليم اإلسرائيلّي أو 
هدفه، فإن أفضل ما ميكن عمله هو حتليل »كينونة« الظروف السياسية 
اإلسرائيلية، وتفسيرها، تلك الظروف التي حتدد التعليم ومتنعه من 

حتقيق النموذج اإلنساني.  
»التربية املقاِومة« أو التربية النقدية تقدم كنوع من النقد الراديكالي 
للحالة احلاضرة للشؤون اإلسرائيلية. وعلى خطى أدورنو )1970(، 
ينتقد غور زئيف )1997( السلوك السياسي اإلسرائيلي من منطلق 
نظري. معنى ذلك أنه يرى الوجود األصلي للتعليم كبيان ألسبقية 
النظرية على السياسة، وبالتالي كنقيض للظروف اإلسرائيلية احلالية. 
على أية حال، علينا أن نتذكر أن »جدليات سلبية« ألدورنو )1990(، 
التي تقترح النقد ملجرد النقد، وكغاية في حّد ذاته، أوصلت سقراط 
وخصوصا  السياسة،  بسبب  وبالتحديد  منها،  مفّر  ال  مأساة  إل��ى 

السياسة اجلمهورياتية، قد تكون ذات شأن. 
ويقترح يونا التعددية الثقافية لتحدي هيمنة األيديولوجيا الصهيونية 
زئيف  وغور  ألوني  يحاول   .)1998 )يونا  للشرق  الثقافية  بالهوية 
إلى  للوصول  أسلوبه  باستخدام  سقراط  دور  يلعبا  أن  األق��ل  على 

اسرائيل بعد 60 عامًا: دولة حرب وصراع.
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الصعوبة األساسية في مفهوم »الرواية اجلمعية« هي بالتأكيد محاولة 
تعريفها منفصلة عن »اجلانب السوسيو سياسي« للصراع، وكأن ما هو 
بذاته  باملواقف،  والتسامي  واملشاعر  األفكار  إصالح  على  قادر  جمعي 

ولذاته فقط، مستقال عن »اجلوانب السوسيو سياسية«.

نهاية القومية غير القابلة للتسوية، والسعادة البسيطة املزيفة للشعب 
ب��دور  نفسه  يربط  ال  النقيض،  على  فهو  ي��ون��ا،  أم��ا  اإلس��رائ��ي��ل��ي. 
اليهود  يدعو  سبيفاك،  وغياتري  سعيد  خطى  وعلى  الفيلسوف، 
الشرقيني ببساطة أن ميثلوا أنفسهم، متفقا مع سبيفاك )1988( الذي 
يتساءل: »هل يستطيع الثانوي أن يتكلم«؟ في تشابه مع استشراقه، 
أو مع إدوارد سعيد )1978( الذي ينتقد ماركس ألنه لم يهتّم بقدرة 

»الثانويني« على متثيل أنفسهم.
الصعوبة الرئيسية في هذا التوجه تكمن في غياب البعد الفلسفي 
كمستوى حيادي ميّكن اإلنسان من تقييم »الكالم الثانوي«. لذلك، 
وبالرغم عن بعض النغمات الراديكالية، فإن يونا يقوم فقط باستبدال 
من  آخر  كنمط  اليهودي،  باالستشراق  املهيمنة،  اليهودية  القومية 
يقدم وكأن استبداد  اليهودية. وفي هذا متييز بسيط  الثقافية  القومية 
أيديولوجيا الدولة يأتي من أعلى، بينما تأتي أصالة الهوية اليهودية 

الشرقية األصيلة التي ال تخضع للتسوية من أسفل.  

التعليم التعايشّي
عبر عديد من السنوات، وخصوصا بعد اتفاقية أوسلو 1993، 
حدثت نشاطات جمعية ولقاءات بني شباب إسرائيلي وفلسطيني، 
من مواطني دولة إسرائيل )1(. وميكن القول بكل ثقة إن هذه اللقاءات 
والنشاطات اجلمعية عكست التغيرات السياسية خالل هذه الفترة. 
ويبدو أنها كانت محاوالت إلعادة بناء رسالة السالم السياسية، أو 
الشعبني.  بني  تعايش  منوذج  خلق  بهدف  التعليم  حقل  إلى  حلملها 
وفي الوقت نفسه راحت النشاطات التعليمية تتطور وتوسع أبحاثها 
النظرية في حقل تعليم السالم. )سموحا، 2004؛ وايت ستيفان، 

هيرتز � الزارفيتز، زيلينغر و ج. ستيفان، 2004؛ بار � تال، 2004؛ 
سالومون، 2004؛ حلبي وسوننشاين، 2004(. 

تكمن  الصراع  ج��ذور  ف��إن  واألكادمييني،  الباحثني  لهؤالء  طبقا 
اليهودي  الشعبان  هما  مختلفتني،  قوميتني  مجموعتني  وج��ود  في 
نتيجة  ذات��ه��ا.  األرض  قطعة  على  وتعيشان  تتجمعان  وال��ع��رب��ي، 
لذلك، وعلى ضوء هذه الفرضية، فهم يحاولون اقتراح منوذجهم 
للتعايش، الذي ميكنه أن يساعد الشعبني على احلياة معا إلى درجة 

االنسجام والسالم املثاليني.
الذي  الرئيسي  الباحث  أنه  يبدو  سامي سموحة من جامعة حيفا 
وأوصى  التعايشي  التعليم  لفكرة  السوسيولوجية  اخللفية  بناء  أعاد 
بها. نقطة البداية، والفرضية األساس ملقاالته العديدة وكتبه، هي 
و»أقلية  سائدة،  يهودية«  »أكثرية  ذات  دولة  بأنها  إسرائيل  تعريف 
عربية« صغيرة عنيدة. واملشكلة، كما يراها، هي »أن العرب واليهود 
يطالبون باحلقوق اخلاصة في شريط األرض ذاته« )2(. على أية حال، 
فاحلّل الذي يقترحه هو الذي يسميه »الدميقراطية اإلثنية«. معنى ذلك 
أن إسرائيل ما زالت تعّرف من قبله كدولة دميقراطية حتسب حسابا 
التعايش  وبالتالي تضمن   ،)3( إسرائيل«  في  العربية  األقلية  »لوضع 

السلمي بني الشعبني.
الصعوبة الرئيسية في »حّل« سموحة هي أنه يكرر التعريف الرسمي 
إلسرائيل »كدولة يهودية«. وهذا هو التعريف القومي ذاته، الذي 
الصراع،  على  الواقع،  هذا  وبحكم  احلقيقي،  الواقع  في  ح��ّرض 
ويستمّر في حتّمله منذ ذلك الوقت. وفوق ذلك، ومن ناحية نظرية، 
خارج  الكالمي«  »الفعل  منط  من  معينة  حالة  سموحة  تعريف  فإن 
أنه  مبعنى  التواصلي«،  »الفعل  هابرماس  يسميه  مما  أكثر  التسوية، 
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منط من الفعل املستقل املتفق عليه، الذي ميكن من خالله االتصال 
بالفلسطينيني وحّل الصراع بالتالي مبعايير أخالقية كونية. بكلمات 
مع  للدولة،  اخل��اص  الصهيوني  تعريفه  من  يبدأ  سموحة  أخ��رى، 
ذلك، يبدو أنه ال يالحظ األمر الرئيسي، وهو ضرورة اختبار تعريفه 
وجها لوجه مع الفلسطينيني، بدال من أن يعلنه لذاته فقط. ويفشل 
سموحا بالتأكيد في توفير دالئل لتعريفه عن طريق »فعل تواصلّي«، 
وهو بالتالي، كسوسيولوجي إيجابي، يؤيده بحقائق مخبرية. ويبدو 
مألوفا لدى سموحة، مرة أخرى، ما قاله إدوارد ه�. كار حول احلقائق 
التاريخية، وأن املؤرخ »هو الذي يقرر أية حقائق مينحها أرضية، وفي 
أي نظام وسياق« )4(. ومن الواضح أن سموحة مينح أرضية للحقائق 
املهيمنة، بدال من النقدية واملستترة. إضافة إلى ذلك، ما هي بالضبط 
احلقيقة السوسيو سياسية؟ إنها بالتأكيد ليست ما يسمعه سموحة، 

ارجتاال من 500 شخص أجرى معهم مقابالت حول هويتهم.
في ضوء تعريف سموحة، بدأ وايت ستيفان وهيرتز � الزارافيتز 
وزيلينكر وج. ستيفان أيضا سرد »تاريخ مختصر« للصراع، باحلقائق 
التاريخية، ال بتحليل انعكاسي خلطابهم الصهيوني األيديولوجي. 
وهكذا فهم مبعايير مرجعيتهم يصفون حرب 48 باعتبارها »الصدام 
 .)5( العربية«  والقومية  الصهيونية،  القوميتني:  بني  األول  املسلح 
وفي مكان آخر، يتعلق بالالجئني الفلسطينيني، يرون أن »عديدا من 
العرب قد أجبروا على ترك بيوتهم وأرضهم أو اختاروا ذلك« )6(. 
وفي تعريف الشعب الفلسطيني في إسرائيل، »نحن نسميهم العرب 
اإلسرائيليني لنمّيزهم عن الفلسطينيني اآلخرين في املنطقة )َك( شركاء 

لليهود اإلسرائيليني في اجلهود العربية � اليهودية للتعايش«. 
وليست هناك حاجة للقول إن ال شيء مما سبق هو حقائق تاريخية 
خالصة ميكن أن تكون نقطة مرجعية عام، أو مقدمة لتعايش حقيقّي 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني. على العكس من ذلك، هي مجرد 
وصف تلخيصي للخطاب اإلسرائيلي القيادي خارج التسوية، وهو 
اجلذر الرئيسي للصراع، وجوهره. وال يستطيع الكتاب بالتأكيد جتاوز 

الصراع مبعايير مرجعيتها اجلانب اإلسرائيلي املهيمن.
� تال من جامعة تل أبيب أكادميي آخر معروف جدا،  دانيئيل بار 
يعمل بكّل قوة من أجل التعايش التعليمي. وهو يبدأ بتعريف مفهوم 
خارج  تدريجية  كطريقة  تربوية،  وك��أداة  نظري  كنموذج  التعايش 
الصراع. وطبقا لتعريفه، يتطلب التعايش أساسًا »االعتراف باملساواة 
تاريخ  بعد  بأنه  يقّر  فهو  األخ��رى«. مع ذلك،  للجماعات  الكاملة 
التعايش  سيكون  والتمييز،  واالستغالل  الدماء،  سفك  من  طويل 

مجرد حالة ضرورية، ومرحلة مهمة في عملية مستمرة نحو التصالح 
بني اجلماعات املتصارعة. وكمحصلة لنموذجه النظري للتعايش، 
فإنه يعود إلى واقع الصراع العربي اإلسرائيلي. وهكذا يشير إلى أنه 
في ذروة الصراع، »ال اليهود اإلسرائيليون وال الفلسطينيون يعترفون 
بتحديد اآلخرين ألنفسهم« )7(. لذلك يكون التحدي أمام التعليم من 
أجل التعايش هو أن يرتفع بأعضاء املجتمع في اجلماعتني نحو مراحل 

أعلى، »تتوافق في اخلطوط مع أفكار التعايش«.
� تال أيضا ال يزال يرى الصراع بشكل  ومن الواضح متاما أن بار 
متوافق مع التيار اإلسرائيلي الرئيسي، أساسا ألنه يبدو معتادا على 
مختلفتني  أساسيتني  قوميتني  مجموعتني  حول  الصهيوني  اخلطاب 
تصادف أنهما تعيشان في األرض نفسها. لهذا السبب فإن »أفكاره 
التعايش« ال تبدو مناسبة لواقع الصراع، وغير تاريخية على  حول 
اإلطالق، فهو في الوقت نفسه ال يخبرنا عن الكيفية أو الطريقة التي 
ستقوم بها هاتان املجموعتان القوميتان املتخاصمتان بالتسامي على 
التاريخي واجلغرافي دون التخّلي عن وجودهما ذاته، أو  عدائهما 
االستخفاف به، كجماعتني قوميتني مختلفتني جذريا تعيش الواحدة 
منهما على أرض األخرى )8(. إضافة إلى ذلك، ال يبدو أنه يالحظ 
التعايش واملصاحلة  ال��ت��اري��خ، وأن  ب��داي��ة  ف��ي  ك��ان هناك ص��راع  أن��ه 
جاءت دائما في نهاية النهار. وبطريقة مماثلة، فإن األكادميي الهيغلي 
املاركسي الشهير ألكسندر كوييف يشير إلى أنه »في دولته الناشئة، ال 
يكون اإلنسان ببساطة مجرد إنسان. هو على الدوام، بالضرورة، 
وبشكل أساسي، سيد أو عبد«. لذلك، وتاريخيا، فإنه من خالل 
جدلية السيد والعبد فقط، يستطيع اإلنسان، عن طريق النتائج، أن 
يتجاوز وضعه األولّي، إما كسيد أو كعبد، ويصبح »واعيا للذات، 

َيعِرف اإلنسان اآلخر وُيعَرف من قبله« )9(. 
النظري  بوجهيه  للتعايش  ت��ال   � ب��ار  من��وذج  ف��ي  الصعوبة  تكمن 
للصراع  احلداثي  السياق  عن  قفز  بأنه  اإلحساس  في  والتاريخي، 
اإلسرائيلي العربي. معنى ذلك أن جذور الصراع ليست ببساطة كما 
وضعها بار � تال، سيطرة جماعة قومية على جماعة أخرى. الصراع 
مبجمله يجب أن ينظر إليه في سياق الكولونيالية األوروبية املعاصرة، 

أو كما يعبر عنه ر. إندن: 
أن تكون حداثيا يعني أن تتحّرر من قيود وموانع وأهواء واستغالل 
العصور الوسطى والتقليدية ]...[ املشكلة فيما يسمى بدول العالم 
الثالث هي أنها لم حتقق بعد التجاوز الثابت واملطلق الذي متلكه الدول 

»املتقدمة« )10(. 
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وبإعادة صياغة ر. إندن، فإن املشكلة املركزية للشعب الفلسطيني 
التجاوز احلداثي الذي كان  أنه لم يحقق ذلك  في ذلك الوقت هي 
املستوطنون الصهيونيون ميلكونه. وبالتالي، وكما هي احلال اليوم، 
التجاوز  من  احل��داث��ّي  املستوى  ذل��ك  يحققوا  أن  الفلسطينيني  على 
حقيقي  تعايش  أج��ل  من  عنه  غنى  ال  كشرط  السلمية،  بالوسائل 

ومصاحلة مع اإلسرائيليني.
غبرييل سالومون، رئيس مركز التعليم من أجل السالم، جامعة 
حيفا، مدافع آخر عن التعليم التعايشي. في مقالة بعنوان »رؤية من 
مفهوم  بشكل مسبق  اعتبر  التعايشي«،  التعليم  السرد حول  منطلق 
»الرواية اجلمعية«  أبرز عنصر تفسيري، مثلما هو قوة الدفع الرئيسية 
في الصراع. على أية حال، وفي الوقت نفسه، فهو يرى أنه بسبب 
ذلك ميكنه »أن يلعب دورا مركزيا مساويا في تيسير التعايش«)11(.   
أي  سياسي«،  السوسيو  »اجل��ان��ب  يسميه  ما  أيضا  ذك��ر  البداية  في 
واالستقالل  األرض  مثل  للصراع،  احلقيقية  التاريخية  األس��ب��اب 
والتفوق العسكري. مع ذلك، فهو في املجمل يعود غالبا إلى »اجلانب 
األيديولوجية  الذاتية  ال��دواف��ع  إل��ى  أي  سايكولوجي«،  السوسيو 
للصراع. وهو بذلك يبدو أنه يرى أن الصراع في املقام األول قضية 
الطريقة التي يفكر فيها الشعبان، وكيف يتصور كّل منهما اآلخر. 
اجلمعيتني  للهويتني  ذات��ي  إص��الح  هو  مرجتل،  فاحلل  لذلك  طبقا 

احملترمتني، واختيار تسامي مواقفهما جتاه بعضهما. 
الصعوبة األساسية في مفهوم »الرواية اجلمعية« هي بالتأكيد محاولة 
تعريفها منفصلة عن »اجلانب السوسيو سياسي« للصراع، وكأن ما 
هو جمعي قادر على إصالح األفكار واملشاعر والتسامي باملواقف، 
بذاته ولذاته فقط، مستقال عن »اجلوانب السوسيو سياسية«. وفي 
واحدة من كتاباته املبكرة، انتقد ماركس الشاب الهيغيليني اليمينيني 

بسبب جدال مثالي مشابه. لقد كتب:
في يوم من األيام، كانت لدى زميل جريء قناعة أن الناس يغرقون 
في املاء ألنهم كانوا ممسوسني بفكرة اجلاذبية. ولو أنهم استطاعوا أن 
يخرجوا هذه الفكرة من رؤوسهم، عن طريق اإلقرار بأنها خرافية، أو 

مفهوم ديني، لكانوا محميني بكل رفعة من أي خطر من املاء)12(.
ماركسيا  اإلنسان  يكون  أن  الضروري  من  ليس  ح��ال،  أية  على 
حتى يعرف الصعوبة التي تكمن في محاولة سالومون إعطاء »الرواية 
اجلمعية« أولوية على املوقف السياسي للمجموعة ذاتها. واحلل هو 

وضع اجلانبني جدليا معا، كعنصرين في كلٍّ سياسّي واحد )13(.
ويبدو حلبي وزوننشاين واعيني متاما من أن مجموعتهم املشتركة 

الصراع. مع ذلك فهما  تغير واقع  أن  في »أي س��الم!« ال تستطيع 
وعي  تغير  قد  املشتركة  اجلماعة  ح��وارات  »إن  القول  في  يستمران 

املشاركني بالواقع الذي يعيشون فيه« )14(.
مع ذلك فأنا أتساءل ما هي فائدة الوعي، بعد كّل شيء، إذا كان 
حلبي  أن  يبدو  فيه؟  يعيشون  ال��ذي  الواقع  بتغيير  للناس  يسمح  ال 
وزوننشتاين يقفزان عن مقولة ماركس الشهيرة جدا، املكتوبة على 
العالم  يفهموا  أن  حاولوا  الذين  الفالسفة  فيها  ينتقد  والتي  قبره، 

وحسب، ال أن يغيروه.
وفوق ذلك، فإن فكرة التعليم التعايشي تنتمي، بطريقة أو بأخرى، 
وحّلها  الصراعات  إدارة  حول  األميركية  للنظريات  الرئيسي  للتيار 
والفرضية   .)1977 ليفارت،  1967؛  شيلينغ،  1965؛  )دال، 
األساسية لهذه النظرية، األميركية في الغالب، مأخوذة من فلسفة 
هوبس، التى ترى أن األفراد وحدهم، وبعض اجلماعات املعينة، 
كطبيعة معطاة، هم الذين يبذلون جهودا كبيرة لتحسني حظوظهم. 
من  سبيال  ذات��ه  الوقت  في  اقترح  نفسه  هوبس  فإن  ح��ال،  أية  على 
خارج هذا العالم الذئبّي. لذلك، ففي دولة »ليفياثان« )وحش طبريا 
� املترجم( يسود  التوراتي الذي حمل كتاب هوبس )1651( اسمه 
القانون والنظام، ويعيش الناس في سالم. بعكس ذلك، فحسب 
التيار األميركّي الرئيسي بني علماء السياسة، يكون مقّدرا على الناس 
أن يعيشوا في عالم ذئبّي. لذلك يعتبر دور الباحثني في األساس، 
في  أفضل  هو  ما  ولعمل  للتدّبر،  منطقية  بطرق  الناس  ي��زودوا  أن 
)15(. على العكس من ذلك،  العالم، بدال من طرق لتجاوزه  هذا 
التوجه لطرح حّل حقيقّي للصراع اإلسرائيلي العربي. حّل يتسامى 
أعلى  على  معا  سياسيا  ويضعهما  املنفصلتني،  اإلثنيتني  بالقوميتني 

املستويات، في حالة سياسية جتسد »الفكرة الطيبة«.
التعليم التعايشّي بالتأكيد تعبير عن النية الطيبة. ومع ذلك، وكما 
يعّلمنا كوييف، ففي البداية، وعلى األقل في األصل، يكون اإلنسان 
إما سيدا أو عبدا. لذلك، فإن السؤال األساسّي يبقى: كيف ميكن 
تعليم اإلنسان أن يبقى في الصّف مع املستوى األّولّي للنية الطيبة، 
ومن الذي يقوم بتعليمه؟ أو، كما يضع ماركس ذلك، في أطروحته 

الشهيرة، »من الذي سيعّلم املعّلمني؟«

التربية السياسية
اإلنسان حيوان سياسي، وفي الدولة احلديثة »polis«، هي العالم 

الذي يستطيع فيه التعبير عن إمكانياته ككائن حّي واع لذاته. 



137

الثقافة الشعبية واإلميان الديني ليرفعوا  تاريخيا، استخدم الناس 
يفسره  كما  الديني،  الوسيط  وك��ان  أعلى.  مستويات  إلى  أنفسهم 
أف���الط���ون ف��ي ب���روت���اغ���وراس، ه��و ال���ذي م��ك��ن ال��ن��اس م��ن جت��اوز 
فرديتهم الهوبسية للوصول إلى شيء من االكتفاء الذاتي في العالم 

السياسي.
على أية حال، حتّولت الديانة، مع مرور الوقت، كمجّرد »وعي 
زائف«، إلى ما يسميه هيغل »وعيا غير سعيد«، إي إلى نقص في 
الليفياثانية. وقد  الواقع، في ظّل الدولة  اإلدراك وتشييء، بحكم 
خّلص تاسيتوس ذلك بأن »العبودية جتلب اخلنوع دائما«، و»الديانة 

املدنية« )في بعض جتلياتها( مظهر للخنوع.
أح��رار؛  وكأنهم  الناس  يبدو  املاضي،  في  األم��ر  هو  كما  اآلن، 
واآلن فإن الثقافة بذاتها ولذاتها هي التي تأخذ دور الدين. اآلن، ال 
تكون »احلرية« املوهومة حول »أنا« ضد الدولة، عبر األهمية الكّلية 
األهمية  عبر  الدولة،  ضّد  املتخيلة  »أنا«  »حرية«  هناك  اآلن  لإلله؛ 
هيغل،  على  املعقبني  ألعظم  التالية  والكلمات  للثقافة.  الكّلية 
تصلح لنقد اخليار الثقافي لهذه األيام أيضا: في املاضي، كان الناس 
األفراد  بسبب كون  الغالب  في  ذواتهم«،  »داخل  يزالون واعني  ال 
ذاتيني و»حّرين« روحيا، وبالتالي غير معروفني كذلك )هيبوليت، 

 .)1971
وفي معارضة للذاتية الثقافية والدينية في املاضي واحلاضر، أنا أعتبر 
الفكرة القدمية � اجلديدة للجمهورياتية، وسيلة يتجاوز الناس بها »حّب 
الذات« الشخصّي، غير القابل للتسوية بالوعي السياسي املتحقق. 
الدولة القومية احلديثة، التي يسميها غيلنر )1983( »زواج السياسة 
والثقافة«، هي في الوقت نفسه، من ناحية فلسفية، الوحدة التاريخية 
االندماج  هي  السياسة  هيغل،  صياغة  وبإعادة  واملوضوع.  للذات 

احلقيقّي للوجود مع الفكر، احملدود مع الالمحدود.

نحو مقاربة سياسية للتعليم في إسرائيل
هذه القضية تقدم جهاز التعليم اإلسرائيلي كحالة دراسية لفحص 
األيديولوجيا  من  بدال  واقتراحه،  اجلمهورياتي  السياسي  املنظور 
الصهيونية، كطريق بديل وحيد لتجاوز السيطرة املضطهدة لليبرالية 
اجلديدة والعوملة. والتعليم، كما أراه، ميكنه أن يكون الوسيلة التي 
بواسطتها يستطيع التوجه اجلمهورياتي أن يكون، وال بّد أن يتّم له 

ذلك؛ وبالنسبة إلسرائيل، هذا التحول ملّح وحاسم.
وبتعبير واضح، فإن ما ينقص التعليم اإلسرائيلي، والعالم على 
اتساعه، هو املنظور اجلمهورياتي السياسي كتحقيق »للفكرة الطيبة«. 

حروب اسرائيل: األصل في النظرية التربوية
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التعليم  � العربي، كخطاب سائد في  وهكذا فإن االنقسام اليهودي 
اإلسرائيلي، هو في الواقع محّدد وخالفّي إذا ما قورن مباكدونالد 
وتويوتا. على أية حال، فإن جمهورياتية إسرائيلية/ فلسطينية هي 
التي تستطيع أن تكون قوة موحدة وتقدمية في وجه خصومة الوطنية 
من  األميركية  للعوملة  القيادية  والقوة  ناحية،  من  والعربية  اليهودية 
ناحية ثانية. وهكذا فإن التعليم السياسي يعني بذل قوى مستمّرة لدفع 
أطفالنا داخل الروح املنطقية النقدية، التي تعبر عن نفسها باملنظور 
السياسي. وبالطبع، فمن ناحية تاريخية ومفهومية،  اجلمهورياتي 
العشرين هي  القرن  الثاني من  النصف  الدول االشتراكية في  كانت 
التي جنحت في التحكم في النظام الرأسمالي ولتنظيمه في انسجام 
مع املنظور الروحي � السياسي. وكما يشير هابرماس )1991(: في 
وجه »النفعية« والفعل االستراتيجي الذي جسد العوملة الرأسمالية، 
متّثل هذه الدول فعال تواصليا منطقيا يهدف إلى الفهم املتبادل، الذي 
احلوار خللق  بني أشخاص  اتفاقية  إلى  ميكن تصوره كعملية توصل 

انسجام بني تفسيراتهم للعالم.
بالطريقة نفسها، فإن التعليم التعايشي ليس نتيجة، لكنه يحتوي 
ك  األخ���رى  واح��دت��ه��ا  وتناقض  تتعارض  ونقائض  مقدمات  على 
»إما- أو«، لكن ليس كإلغاء. لذلك فهو ليس نقديا، ولكنه نظرية 
محافظة، في الغالب بسبب غياب أي منظور سياسي كوني حقيقي 
ميكن للطرفني من خالله أن يجتمعا. في إسرائيل، تكون املهمة خلق 
وطنية فلسطينية/ إسرائيلية توكل إليها الدولة »فعال تواصليا«، هو 
جتسيد »الفكرة الطيبة«، وطنية حتل محّل العوملة األميركية وتكريس 
اليهودي في مواجهة القومية العربية. إن »ال« ضد الفصل في التعليم 

ميكن أن تكون خطوة أولى نحو هذا الهدف.
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