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ملخص:  
هدفت هذه الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل مدى ت�ضمني مباحث الرتبية الوطنية املقررة يف 
مدار�ص فل�ضطني لل�ضفوف الأ�ضا�ضية العليا )ال�ضابع والثامن والتا�ضع والعا�رش( على مفهوم 
حق العودة ، وفح�ص ما اإذا وجدت فروق يف ت�ضمني مفهوم حق العودة وفقًا ملتغري ال�ضف 
وقد   ، املحتوى  حتليل  باأ�ضلوب  الو�ضفي  املنهج  اُ�ضتخدم  الهدف  هذا  ولتحقيق   ، الدرا�ضي 
الوطنية  الرتبية  كتب  يف  العودة  حق  مفهوم  ورود  مرات  عدد  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت 
جلميع ال�ضفوف )28( مرة ، كما تبني اأن اأكرث الكتب احتواًء ملفهوم حق العودة هو كتاب 
ال�ضف الثامن ، حيث ورد مفهوم حق العودة يف هذا الكتاب )11( مرة مبا ن�ضبته )%39( 
من املجموع الكلي، ثم كتاب ال�ضف التا�ضع )10( مرات ، مبا ن�ضبته )36%( من املجموع 
الكلي، ويف الرتتيب الثالث جاء كتاب الرتبية الوطنية لل�ضف العا�رش ، )7( مرات مبا ن�ضبته 
)25%( من املجموع الكلي ، ويف الرتتيب الأخري جاء كتاب الرتبية الوطنية لل�ضف ال�ضابع 

الأ�ضا�ضي ، حيث افتقدت م�ضامينه اأية اإ�ضارة ملفهوم حق العودة. 
ويف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحث مبا ياأتي: 

�رشورة الهتمام بالرتكيز املعريف ملفهوم حق العودة يف املناهج الفل�ضطينية  1 .
اجلديدة. 

الت�ضل�ضل يف طرح املفهوم مبا يتنا�ضب والفئة العمرية وبتدرج.  2 .
ربط مفهوم حق العودة مبفاهيم ترتبط بحقوق الإن�ضان ، وبقرارات الأمم املتحدة  3 .
تدل على و�ضوح الروؤيا ، من اأجل تن�ضئة الأجيال على فهم هذا املفهوم وتطوره 

التاريخي. 
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Abstract:
This Study aimed to identify the degree of inclusion of the National 

Education curricula in Palestine for the seventh, eighth, ninth and tenth 
grades (higher basic stage) of the concept of the right of return, and check 
if there were differences in the degree of inclusion of the concept ( right and 
return) according to the variable of grade  to achieve this goal, descriptive 
methodology using content analysis was employed. Results showed that the 
number of times that the concept of the right of return appeared in the books 
of national education for all grades was (28) times. The concept occurred 
most in the book of the eighth grade exactly (11 times) which is equal to 
(39%) of the total, and then the book of the ninth grade (10 times) about      
(36%) of the total, in the third place, the book of the National Education for 
the tenth grade (7 times) about (25%) of the total, and finally the book of the 
National Education of the Seventh Grade whose content missed any reference 
to the concept of the right of return.

In light of the results of the study, the researcher recommends the 
following:

The need to pay attention to the  cognitive focus for the concept of the 1. 
right of return in the new Palestinian curriculum.
Paying attention to sequence in presenting the concept taking into account 2. 
the age group and gradually.
Linking the concept of the right of return to concepts relating to human 3. 
rights and UN resolutions to indicate the clarity of vision for the upbringing 
of future generations and make them better understand the concept and 
historical development
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مقدمة الدراسة وخلفيتها: 
اإن التطرق اإىل حق العودة مرتبط بالأ�ضا�ص بالأحداث التي �ضبقته، وهي النكبة والتهجري 
لذلك  عام 1948م،  املحتلة  الأر�ص  فل�ضطينيي  من  لأكرث من %80  املنظم  اأو  له  املخطط 
فاإننا ب�ضدد احلديث عن اأكرب ماأ�ضاة وكارثة حدثت لأي �ضعب من �ضعوب الكون يف الن�ضف 
اإن الحتلل والتهجري كانا ثمرة ن�ضاط عدائي للأيدولوجيا  اإذ  الثاين من القرن الع�رشين، 

العن�رشية )واكيم، 2001: 90(. 
ومن هذا املنطلق فاإن حق العودة لل�ضعب الفل�ضطيني مرتبط باإعادة الأمور اإىل ما كانت 
عليه قبل العدوان ال�ضهيوين على اأرا�ضيه، حيث �ضكلت حرب عام 1948م منعطفًا مهمًا يف 
الفل�ضطينية  الق�ضية  على م�رشح  مثلت  التي  للأحداث  نتيجة  اإذ   ، الفل�ضطيني  ال�ضعب  حياة 
واملزارع  والقرى  املدن  يف  منازلهم  عن  النزوح  اإىل  فل�ضطيني  األف   700 من  اأكرث  ا�ضطر 
الفل�ضطينية اإىل املناطق املجاورة، �ضواء كان ذلك اإىل الأق�ضام املتبقية من فل�ضطني والتي 
مل تقع حتت الحتلل اأم اإىل الدول العربية املجاورة ، اأم اإىل مناطق اأبعد من دول اجلوار.  

)قا�ضمية، 1990: 106(.
 ، حرة  اإرادة  دون  منازلهم  ترك  على  مكرهني  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء  ا�ضطر  فقد 
واإمنا من اأجل النجاة من خطر يتهددهم والتما�ضًا لتحقيق الأمان لهم ولأ�رشهم من اخلطر 
اإىل  العودة احلرة  واأ�رشهم من  ال�ضهيونية هوؤلء  الداهم، وعندما منعت احلركة  ال�ضهيوين 
الوطن ولذويهم مع حرية الت�رشف باأملكهم ، �ضواء كانت من اأموال منقولة اأم غري منقولة، 
فاإن هذه العملية تعدُّ هجرة ق�رشية متاثل من حيث الدوافع والنتائج جرمية التطهري العرقي.  
)فر�ضخ 2007: 996( حيث كانت هذه الأعمال اإيذانًا ببدء �رشاع طويل حددت فيه احلركة 
ال�ضهيونية اأ�ض�ص ال�رشاع التي مل تتغري من خلل طرد �ضعب فل�ضطني من ديارهم وم�ضادرة 

اأرا�ضيهم. )اأبو �ضتة،1997: 1(. 
لقد حولت النكبة املجتمع الفل�ضطيني املتكامل اإىل جتمعات متفرقة وممزقة جغرافيًا 
يف  جوهري  تغيري  اإىل  الطبيعي  موطنه  من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اقتلع  عملية  اأدت  حيث 
طبيعة حياتهم ، واإىل متزيق الروابط الجتماعية والتقليدية واخل�ضوع اإىل اأو�ضاع �ضيا�ضية 
ال�ضتيطاين  الغزو  عن  ناجتة   )108  :1990 )قا�ضمية،  متباينة.  واجتماعية  واقت�ضادية 
األف لجئ فل�ضطيني يف الدفعة الأوىل  ، الذي هجر ما يزيد عن 700  ال�ضهيوين لفل�ضطني 
من الهجرة. )اخلالدي،1997: 746( اإ�ضافة اإىل النقلب ال�ضامل يف الأو�ضاع الدميقراطية 
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والقت�ضادية ال�ضالفة الذكر، واإذ ن�صاأ يف اأثناء هذه العملية تطوران خطريان متعاك�صان 
يف الجتاه: 

الأول: تكثيف الوجود والتو�ضع ال�ضهيوين بتوافد اأعداد كبرية من املهاجرين اليهود  ♦ 

يرافقه تعزيز ال�ضيطرة ال�ضهيونية املتنامية على موارد فل�ضطني الطبيعية. 
والثاين: تهمي�ص ال�ضكان الفل�ضطينيني الأ�ضليني الذين كانوا ي�ضكلون اأكرثية ال�ضكان  ♦ 

حتى عام 1948م وت�ضتيتهم وتهجريهم واإ�ضعافهم وعزلهم. )اخلالدي، 1997:  1(. 
ومن امللحظ اإنه خلل الفرتة الواقعة ما بني 1947/11/29م حتى متوز 1949م 
ال�ضهيونية  احلركة  فيها  نفذت  التي  النكبة  ، حدثت  �ضوريا(  مع  اآخر هدنة  توقيع  )تاريخ 
النف�ص  عن  الدفاع  �ضعار  حتت  بلدهم  من  الفل�ضطينيني  طرد  عملية  الع�ضكرية  بالقوة 
األف فل�ضطيني م�رشدين ولجئني بعيدين عن  )ح�ضب ادعائها(، واأ�ضبح ما يزيد عن 700 
بيوتهم وديارهم ، حيث اإن هذه الكارثة التي عرفت با�ضم النكبة لي�ص لها نظري يف التاريخ 

احلديث. 
زالت  وما  كانت  الوطن  خارج  التوطني  حماولت  من  تبعها  وما  الرتحيل  عملية  اإن 
من اأعمدة الفكر ال�ضهيوين الثابتة التي نادى بها هريت�ضل حيث قال يف 1885/6/12م:  
»�صنحاول طرد املعدمني خارج احلدود بتدبري عمل لهم هناك« ويف عام 1905م قال 
بال�صيف مثلما فعل  العربية  القبائل  ن�صتعد لطرد هذه  اأن  اإ�رشائيل زانغويل »يجب 

اأجدادنا«. )اأبو �ضتة، 1997(. 
اأر�ضهم  عن  الفل�ضطينيني  تهجري  يف  للقوة  ال�ضهيونية  احلركة  ا�ضتخدام  يكن  مل 
داعم  دويل  اإطار  ذلك  على  و�ضاعدهم  م�ضبق،  بتخطيط  كان  بل  �ضدفة،  عليها  وال�ضتيلء 
للحركة ال�ضهيونية �ضواء كان ذلك من خلل قرار التق�ضيم رقم 181، اأم من خلل ان�ضحاب 
من  ال�ضهيونية  الع�ضابات  مكن  الذي  الأمر  الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  على  املنتدبة  الدولة 
ال�ضيطرة على ما يقرب من 80% من اأر�ص فل�ضطني، حيث اأقيمت عليها دولة اإ�رشائيل ، فيما 

مل ت�ضاعد هذه القوى الفل�ضطينيني يف اإقامة دولتهم ، بل هي التي اأعاقتها. 
والقرى  للمدن  ال�ضهيونية  املنظمات  غزو  عن  جنمت  التي  الأو�ضاع  لتفاقم  ونظراً 
ال�ضكان انتدبت الأمم املتحدة الو�ضيط الدويل الكونت  الفل�ضطينية، وطرد مئات الآلف من 
فيه  حمل  1948م  �ضبتمرب  اأيلول   16 يف  الدولية  الهيئة  اإىل  بتقرير  تقدم  الذي  برنادوت 
منازلهم  اإىل  اللجئني  باإعادة  واأو�ضى  العدوان،  عن  امل�ضوؤولية  ال�ضهيونية  الع�ضابات 
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التو�ضيات  لهذه  ثمنًا  حياته  دفع  عنها،حيث  التعوي�ص  اأو  اخلا�ضة  اأملكهم  واإعادة 
1948م.                                                  اأيلول   17 بتاريخ  القد�ص  مدينة  يف  ال�ضهيونية  املنظمات  اغتالته  عندما 

)واكيم، 2001:  98(. 
وبعد اغتيال الو�ضيط الدويل تبنت املنظمة الدولية تو�ضياته من خلل قرار رقم 194 
»اإن�صاء جلنة  القرار على  الأول دي�ضمرب حيث ن�ص  الثالثة بتاريخ 11 كانون  الدورة  يف 
توفيق تابعة للأمم املتحدة ، وتقرير و�صع القد�س يف نظام دويل دائم ، وتقرير حق 
اللجئني يف العودة اإىل ديارهم يف �صبيل تعديل الأو�صاع ، بحيث توؤدي اإىل حتقيق 

ال�صلم يف فل�صطني يف امل�صتقبل«. )موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية 1993: 18(. 
كما تن�ص الفقرة احلادية ع�رشة على الآتي: 

»تقرر وجوب ال�صماح بالعودة يف اأقرب وقت ممكن للجئني الراغبني يف العودة 
اإىل ديارهم، والعي�س ب�صلم مع جريانهم ، ووجوب دفع تعوي�صات عن ممتلكات الذين 
يقررون عدم العودة اإىل ديارهم ، وعن كل مفقود اأو م�صاب ب�رضر عندما يكون من 
الواجب ، وفقاً ملبادئ القانون الدويل والإن�صاف، اأن يعو�س عن ذلك الفقدان اأو ال�رضر 
من قبل احلكومات اأو ال�صلطات امل�صوؤولة«. )موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية 1993: 18( 
جديد  من  وتوطينهم  اللجئني  اإعادة  بت�ضهيل  التوفيق  للجنة  تعليمات  ت�ضدير  مت 
على  وباملحافظة  تعوي�ضات،  دفع  وكذلك   ، واجتماعيًا  اقت�ضاديًا  تاأهيلهم  واإعادة 
بالهيئات  الفل�ضطينيني، ومن خلله  للجئني  املتحدة  الأمم  اإغاثة  الوثيق مبدير  الت�ضال 
والوكالت املتخ�ض�ضة املنا�ضبة يف منظمة الأمم املتحدة. )موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية،                    

 .)19  :1993
العامة  اجلمعية  قرار  على  بكاملها  تقوم  الفل�ضطينيني  اللجئني  ق�ضية  فاإن  لذلك 
رقم 194 املتعلق بلجئي عام 1948م وعلى قراري جمل�ص الأمن 242، 338 املتعلقني 
اللجئني  ق�ضية  اإىل  اأي�ضًا  ي�ضريان  واللذين   ، 1973م   ،1967 لعامي  الأحداث  مبجريات 

باملعنى العام. )زريق، 2000: 144(. 
الفل�ضطينيني  اللجئني  لدى  ثقافة  اأ�ضبحت  املتحدة  الأمم  قرارات  ح�ضب  العودة  اإن 
الهوية  لب  وي�ضكل  للطعن،  قابل  لهم غري  اأجيالهم، وهي حق  اختلف  املخيمات على  يف 
الفل�ضطينية، اأما ال�ضكان الفل�ضطينيون خارج املخيمات، فريون يف العودة �رشطًا ل مفر منه 

من اأجل ت�ضوية ال�رشاع. )كمرلنج، 1998: 152(. 
اإن اللجئني ما زالوا يرون يف خميلتهم املنازل والأحياء واحلقول واأ�ضجار الزيتون 
اأ�ضحابها،  عودة  انتظار  يف  موجودة  تزال  ل  كاأنها  دمرت،  التي  القرى  يف  واحلم�ضيات 
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واإن اقتلع الفل�ضطينيني من قراهم يبدو يف نظرهم كاختلل يف النظام الكوين حدث ومل 
ي�ضحح اإل عندما يعالج هذا اخللل، وما نتج عنه من ظلم فادح حل بال�ضعب الفل�ضطيني، وهم 
اأن امل�ضوؤول عن هذا اخللل والظلم احلركة ال�ضهيونية، �ضاعدها يف ذلك الإمربيالية  يرون 

ال�ضتعمارية يف العامل.  )كمرلنج، 1998: 148( .
ونتيجة لهذا اخللل �ضارعت املوؤ�ض�ضة الدولية اإىل اإن�ضاء وكالة غوث وت�ضغيل اللجئني، 
اأخرى  جهة  من  الوكالة  اإن�ضاء  اأن  اإل  الفل�ضطينيني،  اللجئني  اإىل  اخلدمات  تقدمي  مهمتها 
حمطم للمعنويات، لأنه خلق ت�ضوراً خاطئًا باأن الفل�ضطينيني يعتمدون ب�ضورة اأ�ضا�ضية على 

الإح�ضان الدويل. )قا�ضمية، 1990: 190(.
ونتيجة ملا �ضبق فقد تاأكد حق العودة »الذي يطالب به �ضخ�ص واحد اأو اأ�ضخا�ص عدة 
اأو فروعهم بالعودة اإىل الأماكن التي كانوا يقطنوها، بعد اأن اأرغموا على مغادرتها ، وحق 
)بابا دجي  )خليل، 2009: 2(  تركوها«.  اأو  انتزعت منهم  التي  الأملك  لهذه  ا�ضتعادتهم 

واآخرون 1997: 40(. 
ومبا اأن هذا احلق مرتبط بالهوية ، فاإنه ي�ضبح حقًا قوميًا وميار�ص يف الأماكن التي 
اأو  بطريقة  منهم  انتزعت  التي  الأملك  جميع  وي�ضمل  فيها،  يقيمون  ال�ضكان  هوؤلء  كان 

باأخرى. )بابا دجي، 1997: 40(. 
اإن حق العودة يعترب متهيداً ملمار�ضة تقرير امل�ضري، )بابا دجي، 1997: 44(، وله اأبعاد 
باملواطنة،  منها  ال�ضيا�ضي  وبخا�ضة   ، الأبعاد  هذه  وتت�ضل  واقت�ضادية،  ومدنية  �ضيا�ضية 
القومية  احلقوق  بعلقاته  يتناول  احلق  هذا  فاإن  لذلك   ، الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأغلبية  ومت�ص 
لل�ضعب الفل�ضطيني. )بابا دجي، 1997: 41( ، ومن جهة اأخرى فاإنه يعني اإعادة اإدماج يف 
جمتمع �ضيا�ضي، لأن املكان الذي ميار�ص فيه هو ق�ضم من اأر�ص متار�ص دولة ما �ضيادتها 
عليها، لذلك ل بد اأن تن�ضاأ علقة ما بني ال�ضخ�ص الذي مار�ص احلق وبني هذه الدولة.  )بابا 

دجي، 1997: 44(.
خلل  من  العودة  يف  بحقهم  للتم�ضك  اأ�ضا�ضية  قوة  ي�ضتمدون  اللجئون  زال  وما 
ر واللجئ يف العودة اإىل اأر�ضه، بغ�ص النظر عمن  اعتمادهم على مبداأ احلق الطبيعي للمهجَّ
تكون ال�ضلطة ال�ضيا�ضية احلاكمة، اإذ اإن حق امللكية يجب اأن ل يتاأثر بطبيعة ال�ضلطة احلاكمة 
حق  تبنت  التي  الدولية  ال�رشعية  على  يعولون  بذلك  وهم   )97  :1997 )واكيم،  وهويتها. 
رين واللجئني الذين يرغبون يف ذلك مبوجب القرارات الدولية. واإن عودة  العودة لكل املهجَّ
اإليها باعتبارها حقًا من احلقوق خلل مناق�ضات  اإمنا كان ينظر   ، اإىل ديارهم  اللجئني 
الأمم املتحدة التي اأدت اإىل اعتماد القرار 194، والتاأكيد عليه لأكرث من مائة مرة، واإن حق 
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العودة اإىل الوطن حقٌٌّ �ضخ�ضي قائم مبعزل عن التفاقيات الثنائية بني الدول، وباأن حقوق 
ل قائمة مبعزل عن التفاقيات الثنائية بني الدول.  )زريق، 2000: 146(.  ال�ضخ�ص املرحَّ

م. ت. ف  ، فقد ركزت  الوطنية  الهوية  اأ�ضا�ضيًا يف  ي�ضكل مركبًا  العودة  اأن حق  ومبا 
على اإبرازه طيلة �ضنوات الحتلل، ومل يكن غائبًا عند اإعداد املناهج الفل�ضطينية، بل ُربط 
عن  بعيدة  م�ضتقلة،  وطنية  فل�ضطينية  هوية  لبلورة  ا�ضتكماًل  وذلك  التعليمية،  باملباحث 
طم�ضها  على  الحتلل  عمل  التي  العليا  الوطنية  امل�ضلحة  عن  ليعرب  اخلارجية،  املوؤثرات 
الإ�رشائيلي  الع�ضكري  احلاكم  اإىل  الأردين  والتعليم  الرتبية  وزير  ات  مهمَّ اإ�ضناد  خلل  من 
بعد احتلل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م، والتي �ضهد فيها التعليم الفل�ضطيني 
كان  بينما  الغربية،  ال�ضفة  الأردين يف  املنهاج  تدري�ص  ا�ضتمر  التبعية، حيث  انق�ضامًا يف 
املنهاج امل�رشي يف قطاع غزة، كما ُحوِّلت املدار�ص وامليزانيات وجمريات الأمور لت�ضبح 
حتت اإ�رشاف �ضلطات الحتلل ال�ضهيوين، الأمر الذي اأفقد التعليم توازنه واندفاعه. )ي�ضور 

 .)132 :1990
الدرا�ضية، وعلى كل  الكتب  التعليم للحتلل تعديلت على  تبعية جهاز  اأحدثت  وقد 
ما يتعلق مب�ضمون التعليم، ومن جهة اأخرى حذفت كل الأن�ضطة واملعلومات التي اعتربتها 
�ضلطات الحتلل منافية مل�ضلحتها، الأمر الذي ترجم مبنع العديد من الكتب اأو حذف اأجزاء 
اأنها ترتبط بكل ماله علقة باعتزاز الدار�ص  اإىل الأجزاء املحذوفة جند  منها، وعند النظر 
بتاريخه، وانتمائه اإىل وطنه ، اأو يدخل يف قلبه الرغبة يف الدفاع عن هذا الوطن �ضمن ما 

اأ�ضمته التحري�ص على كراهية الحتلل. )ي�ضور، 1990: 132(. 
واإذا ما تاأملنا النظام التعليمي الفل�ضطيني حتت الحتلل، فاإننا جنده يفتقر اإىل فل�ضفة 
تربوية وا�ضحة، ينبغي اأن تنبثق من فل�ضفة املجتمع الفل�ضطيني وتراثه الثقايف واحل�ضاري، 
وبخا�ضة اأن الحتلل مل يعرتف بوجود هذا املجتمع، فكيف له اأن يعتمد فل�ضفته يف التعليم.  

)دروي�ص، 2010: 2(. 
اإن املناهج الدرا�ضية يف اأية دولة تقوم على اأ�ض�ص ومنطلقات عقدية وفكرية واجتماعية 
يوؤمن بها ذلك البلد، واإن تلك الأ�ض�ص يجب اأن تكون املنهج ال�ضادق يف متثيلها وحتقيقها، 
اإليه.  ينتمون  الذين  الأفراد  و�ضخ�ضية  املجتمع  �ضخ�ضية  الو�ضائل يف حتديد  اأهم  من  لأنه 
والتي توليها الأمم كل اهتماماتها، لأنها و�ضيلة املجتمع يف املحافظة على كيانه وهويته 
واجتاهاته  وال�ضيا�ضية  والقت�ضادية  الجتماعية  فل�ضفته  وتدعيم  والثقافية  احل�ضارية 
املرغوبة ، وربط حا�رشه مبا�ضيه، والتخطيط مل�ضتقبله من خلل روؤية وا�ضحة تنعك�ص يف 

مناهجه، ول �ضيما منهاج الرتبية الوطنية.  )دروي�ص، 2010: 2( . 
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التي  الدول  من  التعليمية  اأنظمتها  ورثت  الثالث  العامل  دول  اأن  املعروف  من  ولعل 
الأحيان  اأغلب  يف  ال�ضتعمار  خلفها  التي  التعليمية  الأنظمة  كانت  وقد  ت�ضتعمرها،  كانت 
اأنظمة توفيقية مم�ضوخة ، ل متثل الثقافة الأ�ضيلة لتلك البلد، ول متثل بال�رشورة ثقافة 
بالتعليم  العناية  على  حر�ضت  ف  ت.  م.  فاإن  ذلك  ورغم   )262  :2008 )الزر،  امل�ضتعمر، 
ال�ضخ�ضية  النهج يف بناء  لهذا  ا�ضتمراراً  اإىل الرتبية الوطنية  وا�ضتقلليته، فجاءت احلاجة 

الوطنية، التي اأوكل اإليها تعديل هذا اخللل. 
ومبا اأن الرتبية الوطنية اأ�ضبحت من املجالت املهمة وال�رشورية لكل فرد، وبدونها 
يجد الفرد نف�ضه غري مهيئ للعي�ص يف هذا الع�رش املت�ضارع التغري، لي�ص يف بيئته املحلية 
 )1  :2005 واآخرون،القد�ص،  )حممود  والعاملية.  والقومية  الوطنية  بيئته  يف  بل  فح�ضب، 
فقد اأ�ضبح من ال�رشوري اأن تكون من مركبات املنهاج الفل�ضطيني، وبخا�ضة اأنها تهدف 
الوطني والحرتام واللتزام مبفهوم احلرية  النتماء  ال�ضاعدة مبفهوم  الأجيال  اإىل تزويد 
والدميقراطية والعدالة الجتماعية واحرتام القانون والنظام ، والبتعاد عن اأجواء التع�ضب 
وامل�ضاواة.   والعدل  احلق  على  القائمة  الإن�ضانية  بالأخوة  والإميان  ال�ضيا�ضي،  والتحيز 

)دروي�ص، 2010: 2(. 
اأن ت�ضتمل هذه  اأثر على هوية املواطن، فاإن من ال�رشوري  العودة له  وملا كان حق 
املباحث على هذا املفهوم، حيث ارتبطت اأهداف هذه املادة مع اأهداف ال�ضعب الفل�ضطيني، 
وتنا�ضقت معه يف بناء الوجدان الوطني بناًء معرفيًا �ضليمًا، من �ضاأنه اأن يفي الطالب حاجاته 
الأ�ضا�ضية من املعلومات عن وطنه، وبخا�ضة يف جمال تعزيز ال�ضعور مبدى وح�ضية املحتل 
الربيطاين وال�ضهيوين، من اأجل اأن تولد لديه الدافعية للتخل�ص من كل اإ�ضكاليات الحتلل، 
وتعزز لديه قيم الرتباط بالأر�ص والعتزاز بالهوية، ليغدو الوطن حمط افتخار يذاد عنه، 
اإيجابي وفعال. )عبد  اأجله، وتروج من خللها قيم املواطنة ال�ضاحلة ب�ضكل  وي�ضحى من 
حد  و�ضع  اأجل  من  للعمل  الوطنية  الذهنية  حتفيز  بهدف   )288  :2008 و�ضلمه،  اخلالق 
للمعاناة امل�ضتمرة منذ قرابة �ضتة عقود. )عبد اخلالق و�ضلمه، 2008: 289( كما اأن الرتبية 
الوطنية تعزز النتماء للوطن من خلل التعرف على منجزاته وتاريخه على مر الع�ضور، 
بث  يف  ي�ضهم  ب�ضكل  يواجهها،  التي  والتحديات  وموؤ�ض�ضاته،  واإعلمه  مدنه  عن  واحلديث 

الروح الوطنية والعتزاز بهذا الوطن، والدفاع عنه اأمام التحديات. )املغربي، 2010: 3(. 
الوقوف  اأجل  الدرا�ضة، من  القيام بهذه  الباحث  ارتاأى  العتبارات  وانطلقًا من هذه 
الرا�ضخة،  وثوابته  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بق�ضايا  الوطنية  الرتبية  مناهج  ارتباط  مدى  على 

وعلى راأ�ضها حق العودة اإىل الديار التي طرد منها. 
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مشكلة الدراسة: 
يف �ضوء اأهمية املناهج الفل�ضطينية ودورها يف تر�ضيخ ثقافة وطنية متجذرة يف هذا 
اجليل، ومن خلل غر�ص املفاهيم والقيم الوطنية وتخليدها يف ال�ضخ�ضية الفل�ضطينية ، كان 
ل بد من ت�ضمني حق العودة كاأحد م�ضلمات العمل الفل�ضطيني يف هذه املناهج ، باعتبارها 

وثائق تربوية ميكن ال�ضتناد عليها يف الو�ضول لهذه الغاية. 
تاأتي هذه الدرا�ضة لت�ضلط ال�ضوء على مو�ضوع حق العودة يف املبحث ، ومدى مراعاة 
عن  للإجابة  الدرا�ضة  هذه  �ضعت  وبالتحديد  العودة،  حق  ملفهوم  الر�ضمية  املباحث  هذه 

ال�ضوؤالني الآتيني: 

�س1- ما مدى احتواء مباحث الرتبية الوطنية يف املرحلة الأ�صا�صية 
العليا يف فل�صطني على مفهوم حق العودة؟ 

العودة،  �س2- هل توجد فروق بني املباحث يف ت�صمني مفهوم حق 
وفقاً ملتغري ال�صف الدرا�صي؟ 

أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�صة اإىل: 
الوطنية املقررة يف فل�ضطني لل�ضفوف  الرتبية  اإىل مدى ت�ضمني مباحث  التعرف  ♦ 

ال�ضابع والثامن والتا�ضع والعا�رش )الأ�ضا�ضية العليا( ملفهوم حق العودة. 
ال�ضف  العودة وفقًا ملتغري  اإذا وجدت فروق يف ت�ضمني مفهوم حق  فح�ص فيما  ♦ 

الأ�ضا�ضي. 

أهمية الدراسة: 

تظهر اأهمية الدرا�صة فيما ياأتي: 
العليا  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الوطنية  الرتبية  مناهج  ت�ضمني  درجة  اإىل  التعرف  ♦ 
ملفهوم حق العودة، ومما يزيد من اأهمية الدرا�ضة اأنها تتعلق مبباحث الرتبية الوطنية التي 

تغر�ص القيم الوطنية لدى الطلبة. 
م�ضاعدة معدي املباحث مبختلف م�ضتوياتهم على �رشورة ت�ضمني املناهج ملفهوم  ♦ 

حق العودة وربطها بالأ�ض�ص اجلوهرية لل�رشاع الفل�ضطيني الإ�رشائيلي. 
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لفت نظر م�ضممي الربامج اإىل �رشورة اإبراز مفهوم حق العودة بطريقة منتظمة ،  ♦ 
من اأجل تعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة. 

حتليل حمتوى مباحث الرتبية الوطنية لل�ضفوف الأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني ، مما  ♦ 
ي�ضاعد يف تطوير مباحث الرتبية الوطنية، وحتديد عنا�رش القوة وال�ضعف فيها. 

حدود الدراسة: 
يف  املقررة  الوطنية  الرتبية  مباحث  على  الدرا�ضة  هذه  يف  املحتوى  حتليل  اقت�رش 

فل�ضطني للعام 2010/2009 لطلبة ال�ضف ال�ضابع والثامن والتا�ضع والعا�رش. 

مصطلحات الدراسة: 

اأو  اأ�ضخا�ص عدة  اأو  الذي يطالب به �ضخ�ص واحد  هو احلق  العودة:  ◄ مفهوم حق 
فروعهم بالعودة اإىل الأماكن التي كانوا يقطنونها ، واأرغموا على مغادرتها وحق ا�ضتعادتهم 

لهذه الأملك التي انتزعت منهم اأو تركوها بحثًا عن الأمان )خليل، 2009: 2( . 
الرتبية  وزارة  قبل  وُطبقت من  اأُعدت  التي  الكتب  الوطنية: ◄ هي  الرتبية  مباحث 
والتعليم العايل يف فل�ضطني لطلبة ال�ضفوف: ال�ضابع والثامن والتا�ضع والعا�رش، واأعدت على 
�ضكل درو�ص م�ضاعدة يف الرتبية الوطنية، وتدر�ص يف املدار�ص، والتي بداأ تطبيقها منذ عام 

2000م يف ال�ضفوف الأول وال�ضاد�ص، وانتهى تطبيقها عام 2006م. 

الدراسات السابقة: 
بالعمل  املرتبطة  القيم  اإىل  التعرف  اإىل   )2009( واآخرين  ال�صعايدة  درا�ضة  هدفت 
املهني، التي ينبغي ت�ضمينها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا 
هذه  القيم يف  تلك  توافر  درجة  ومعرفة  الأردن،  والعا�رش( يف  والتا�ضع  الثامن  )ال�ضفوف 
الكتب، وبعد بناء قيم مرتبطة بالعمل وحتكيمها وحتليلها ، ور�ضد التكرار والثبات ، دلت 
العا�رش،  ال�ضف  كان يف كتاب  توافراً  بالعمل  املرتبطة  القيم  اأكرث  اأن  التحليل على  نتائج 
ثم يف كتاب ال�ضف الثامن ثم التا�ضع، وقد كانت القيم املت�ضمنة يف جمال القيم الإدارية 
الأكرث توافراً يف الكتب، ثم يف جمال القيم البين�ضخ�ضية، فمجال القيم التقنية فال�ضخ�ضية، 
فاملعرفية ثم جمال القيم الرمزية/ اجلماعية. كما تبني عدم احتواء الكتب على اإحدى ع�رشة 
قيمة من القيم املرتبطة بالعمل من اأ�ضل 57 قيمة يف جمال الن�ضباط، هي دقة الأهداف، 
والنتائج، وتفح�ص التكاليف، وحب احلكمة، والإيثار، والتوا�ضع، ومنح الثقة، وال�ضعي نحو 
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الكلية، وحتقيق الر�ضا والطمئنان، واإثارة القدرة التحليلية، وح�ضن التعبري عن الواقع، كما 
اأظهرت النتائج عدم وجود ان�ضجام بني التكرارات املتوقعة لت�ضمني القيم يف الكتب ، وتلك 

التي توافرت بها، حيث كانت التكرارات املتوقعة اأكرث من تلك الواردة يف الكتب فعًل. 
القد�ص  ح�ضور  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  فقد   )2009( حماد  درا�ضة  وبخ�ضو�ص 
القد�ص،  بح�ضور  اإثراوؤها  ميكن  التي  املباحث  وحتديد  اجلديد،  الفل�ضطيني  املنهاج  يف 
الباحث  القد�ص يف املناهج، ويف هذا الإطار وجد  واإيجاد منهجية موحدة لتعزيز ح�ضور 
�ضغلت 270 �ضفحة من جمموع �ضفحات  �ضة  املدرَّ الكتب  بالقد�ص يف  املتعلقة  املادة  اأن 
الكتب املدر�ضية ، وهذه ن�ضبة عالية ملدينة واحدة ، واإن دلت على �ضيء ، فعلى اأهميتها، اأما 
اأهم التو�ضيات فقد تركزت يف التو�ضية بزيادة الكم املعريف واملعلوماتي حول القد�ص يف 
املقررات الدرا�ضية، وتنويع الأن�ضطة املدر�ضية املميزة، املرتبطة مبعامل فل�ضطني، وبخا�ضة 
وامل�ضجد  القد�ص  مو�ضوع  يف  اأ�ضبوعي  ب�ضكل  املدار�ص  داخل  ندوات  وعقد  القد�ص.  مدينة 
الأق�ضى، وتكليف كل طالب باإعداد ن�ضاط واحد على الأقل كل ف�ضل من ق�ضيدة اأو ر�ضومات 
اأو خطب دينية اأو معلومات جغرافية اأو �ضيا�ضية عن القد�ص، وت�ضكيل جلان ثقافية مدر�ضية، 

بهدف زيارة وعي الطلبة بالق�ضية الفل�ضطينية، وخا�ضة ق�ضية القد�ص. 
الأ�ض�ص  متثيل  درجة  اإىل  التعرف  اإىل   )2008( وزيادات  العدوان  درا�ضة  وهدفت 
يف  العليا  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  للمنهاج  الفل�ضطينية 
الو�ضول  الدرا�ضة  ، وحاولت  الو�ضفي )حتليل املحتوى(  اأ�ضلوب املنهج  با�ضتخدام  الأردن، 
اإىل قائمة مبعايري الأ�ض�ص الفل�ضفية التي يف�ضل مراعاتها عند بناء منهاج الرتبية الوطنية 
واملدنية وتاأليف كتبها. واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن كتب الرتبية الوطنية واملدنية ت�ضمنت 
الرتبية  كتب  يف  الفل�ضفية  الأ�ض�ص  توزيع  اأن  بينت  كما  الفل�ضفية،  للأ�ض�ص  تكرار   )1106(
الأ�ض�ص  معايري  متثيل  يف  نق�ضًا  هناك  واأن  متتابع،  لنظام  يخ�ضع  مل  واملدنية  الوطنية 

الفل�ضفية يف كتاب ال�ضف التا�ضع الأ�ضا�ضي. 
تناولها يف  املراأة وكيفية  اإىل �ضورة  التعرف  اإىل   )2006( الع�صايل  درا�ضة  وهدفت 
الفل�ضطيني،  الأ�ضا�ضي يف املنهاج  والتا�ضع  والثامن  ال�ضابع  الرتبية املدنية ل�ضفوف  كتب 
حيث ُحلِّل املحتوى من �ضور ومفاهيم ور�ضوم واأن�ضطة وتقومي، للتعرف اإىل �ضورة املراأة 
يف الأ�رشة، ويف العمل ويف الرتبية والتعليم، ويف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، ويف توزيع املهن 
املراأة كانت ممثلة،  اأن  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت  الرجل،  لبيان مدى متثيلها باملقارنة مع 
ولكن ب�ضكل غري ممنهج وع�ضوائي يف منهاج الرتبية املدنية لل�ضف ال�ضابع وحتى التا�ضع 
حيز  من  واإخراجها  املراأة  متثيل  بنوعية  الهتمام  ب�رشورة  الدرا�ضة  واأو�ضت  الأ�ضا�ضي، 
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بني  بعدالة  املهن  توزيع  مراعاة  على  املناهج  على  القائمني  حر�ص  وب�رشورة  النمطية، 
الرجل واملراأة، مبا يتما�ضى وواقع املجتمع اإىل حد ما. 

با�ضتخدام  متنوعة،  مو�ضوعات  ا�ضتهدافها  ال�ضابقة  الدرا�ضات  ا�ضتعرا�ص  من  يت�ضح 
اأ�ضلوب حتليل املحتوى ، وقد خلت جميعها من الإ�ضارة اإىل ق�ضايا وطنية با�ضتثناء درا�ضة 
، كما يت�ضح وجود تباين من حيث درجة  القد�ص  التي تناولت مو�ضوع   ، حماد )2009( 
الن�ضجام يف املو�ضوعات امل�ضتهدفة من التحليل ، اأما الدرا�ضة احلالية فتتميز با�ضتهدافها 

اأهم الق�ضايا الوطنية ذات الرتباط املبا�رش بثقافة املجتمع الفل�ضطيني وقيمه. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة:  

اتبع الباحث املنهج الو�ضفي يف هذه الدرا�ضة، ُم�ضتخدمًا اأ�ضلوب حتليل امل�ضمون، من 
خلل حتليل حمتوى مباحث الرتبية الوطنية لل�ضفوف ال�ضابع والثامن والتا�ضع والعا�رش 

يف فل�ضطني. 

جمتمع الدراسة وعينتها:  

تكون جمتمع الدرا�ضة وعينتها من مباحث الرتبية الوطنية املقررة لل�ضفوف ال�ضابع 
العام  خلل  فل�ضطني  يف  ال�ضفوف  هذه  طلبة  على  واملطبق  والعا�رش،  والتا�ضع  والثامن 

الدرا�ضي 2009- 2010م، وبلغ عددها اأربعة مباحث درا�ضية. 

إجراءات الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�صة اتبع الباحث الآتي: 
الطلع على الدرا�ضات ال�ضابقة، التي تناولت حتليل حمتوى املباحث يف فل�ضطني  1 .

ب�ضكل عام. 
الطلع على مباحث الرتبية الوطنية للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا )لل�ضفوف ال�ضابع  2 .
 -2009 الدرا�ضي  العام  يف  واملطبقة  فل�ضطني،  يف  الأ�ضا�ضي(  والعا�رش  والتا�ضع  والثامن 

2010م. 
ت�ضميم جدول يبني فيه مفهوم حق العودة يف مباحث الرتبية الوطنية لل�ضفوف  3 .

امل�ضتهدفة، مو�ضحًا فيه الوحدة والدر�ص والعنوان وال�ضف والتكرار. 
حتليل حمتوى املباحث امل�ضتهدفة، وفقًا للجدول امل�ضار اإليه �ضابقًا.  4 .
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وعدد  املفهوم،  فيها  ورد  التي  املرات  عدد  تو�ضح  اأ�ضكال  يف  البيانات  تفريغ  5 .
التكرارات وفقًا لكل �ضف درا�ضي. 

نتائج الدراسة: 

اأولً:  النتائج املتعلقة بالإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الأول:  ◄ 

ن�ص ال�ضوؤال الأول على: 

»ما مدى احتواء مباحث الرتبية الوطنية يف املرحلة الأ�صا�صية العليا 
يف فل�صطني على مفهوم حق العودة؟« 

والثامن  ال�ضابع  لل�ضفوف  الوطنية  الرتبية  مباحث  ُحلِّلت  ال�ضوؤال،  هذا  عن  للإجابة 
والتا�ضع والعا�رش الأ�ضا�ضي املطبقة يف مدار�ص فل�ضطني ، كما هو مو�ضح يف اجلدول )1(.

الجدول )1( 
التكرارات والنسب المئوية لتوافر مفهوم حق العودة في مباحث التربية الوطنية

في فلسطين كما هي موزعة على وحدات ودروس المباحث

الن�صبة املئويةالتكرارعدد الدرو�سعدد الوحداتال�صف
41700ال�ضابع
5201139الثامن
6231036التا�ضع
414725العا�رش

197528100املجموع

الرتبية  العودة يف مباحث  ورود مفهوم حق  مرات  )اأن عدد   )1( اجلدول  يت�ضح من 
اأكرث  اأن  يتبني  والعا�رش )28( مرة، كما  والتا�ضع  والثامن  ال�ضابع  الوطنية جلميع �ضفوف 
املباحث احتواًء ملفهوم حق العودة هو كتاب ال�ضف الثامن، حيث ورد مفهوم حق العودة 
جميع  يف  املفهوم  هذا  توافر  جمموع  من   )%39( ن�ضبته  مبا  مرة   )11( الكتاب  هذا  يف 
املباحث، وفيما يتعلق مببحث الرتبية الوطنية لل�ضف التا�ضع ، فقد جاء يف الرتتيب الثاين 
اإذ بلغ عدد مرات توافر مفهوم حق العودة يف هذا الكتاب )10( مرات، مبا ن�ضبته )36%( من 
املجموع الكلي، ويف الرتتيب الثالث جاء مبحث الرتبية الوطنية لل�ضف العا�رش ، حيث بلغ 
عدد مرات توافر مفهوم حق العودة )7( مبا ن�ضبته )25%( من املجموع الكلي ، ويف الرتتيب 
الأخري جاء مبحث الرتبية الوطنية لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي ، حيث افتقدت م�ضامينه اإىل اأية 
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اإ�ضارة ملفهوم حق العودة(، وفيما ياأتي نتائج حتليل حمتوى مباحث الرتبية الوطنية لكل 
�ضف على حدة، ووفقًا لكل وحدة ودر�ص من درو�ص مباحث هذه ال�ضفوف. 

اأولً- ال�صف ال�صابع:  ● 

الجدول )2( 
وصف وتكرارات توافر مفهوم حق العودة في مبحث التربية الوطنية للصف السابع األساسي

في فلسطين كما هي موزعة على وحدات ودروس هذا الصف 

املجموعالتكرارالو�صفالدر�سالوحدة

ملحات من م�صرية 
الوطن

0فل�ضطني واحل�ضارات

0
0ال�ضعب الكنعاين الفل�ضطيني

0العهدة العمرية منوذج ح�ضاري للتـ�ضامح
0مواقف بطوليــة

0فل�ضــطني )1882- 1948( 

التعليـم يف 
فل�صــطني

0التعليم يف عهد احل�ضارة الإ�ضلمية

0 التعليم يف فل�ضطني منذ عهد الرا�ضدين 
0حتى نهاية الدولة اململوكية. 

التــراث
0الرتاث الفل�ضطيني

0 0جمالت الرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني
0حماولت طم�ص الرتاث الفل�ضطيني

ال�صــياحة

0ال�ضياحة اأنواعها واأق�ضامها

0

0ال�ضياحة الدينية
0ال�ضياحة الثقافية

الأماكن العلجية وال�ضتجمامية يف 
0فل�ضطني 

0م�ضاكل ال�ضياحة يف فل�ضطني
0تطوير ال�ضياحة يف فل�ضطني

0اأهمية ال�ضياحة للقت�ضاد الفل�ضطيني

الرتبية  مبحث  يف  العودة  حق  مفهوم  توافر  مرات  عدد  اأن   )2( اجلدول  من  يت�ضح 
الوطنية لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي يف فل�ضطني )0( ، مما يدلل على عدم مراعاة حمتوى هذا 
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العودة حق  مفهوم  على  فلسطني  في  العليا  د. نعمان عمرواألساسية 

املقرر ملفهوم حق العودة ، ورمبا يعود ذلك اإىل طبيعة الوحدات والدرو�ص يف هذا املبحث 
التي تناولت موا�ضيع اأخرى. 

ثانياً- ال�صف الثامن:  ● 

الجدول )3( 
وصف وتكرارات توافر مفهوم حق العودة في مبحث التربية الوطنية للصف الثامن األساسي 

في فلسطين كما هي موزعة على وحدات ودروس هذا الصف 

املجموعالتكرارالو�صفالدر�سالوحدة

املـــدن

0مدينــة نابـل�ص

0

نابل�ص: احليـاة العلمية 
0والقت�ضادية

0مدينــة اخلليـل
اخلليل: احليـاة العلمية 

0والقت�ضادية

0مدينــة بيت حلـم
0مدينــة النا�ضـرة

التعليم زمـن 
العثمانيني يف 

فل�صطني

0تاريخ التعليم زمن العثمانيني
0 0اأو�ضاع التعليم ب�ضكل عام

0التعليم يف القرن التا�ضع ع�رش

احلياة القت�صادية 
يف فل�صطني خلل 
الع�صور الإ�صلمية

0الزراعة يف فل�ضطني
0 0ال�ضناعة يف فل�ضطني

0التجارة يف فل�ضطني 

الأعياد واملنا�صبات 
واملوا�صم يف 

فل�صطني

الأعياد زمن الكنعانيني 
0والأعياد امل�ضيحية

3 الأعياد واملنا�ضبات الإ�ضلمية

نناق�ص الن�ص الوارد فيه اإحياء ال�ضعب 
الفل�ضطيني بالآلف لإحياء ليلة القدر يف 

امل�ضجد الأق�ضى، حيث يوؤكدون بذلك ت�ضبثهم 
بحقهم يف اأر�ضهم وقد�ضهم ومقد�ضاتهم وحق 

العودة وتقرير امل�ضري. 

1

املوا�ضم واملنا�ضبات الوطنية
يظهر يف مربع اأتعلم، حيث يج�ضد اإحياء ذكرى 
يوم الأر�ص قيما تربوية عظيمة كحب الأر�ص 
والعمل والت�ضحية والعمل والعودة والنتماء. 

2
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املجموعالتكرارالو�صفالدر�سالوحدة

م�صادرة الأرا�صي 
وال�صتيطان 

واللجئون

ذكرى اإعلن ال�ضتقلل الذي اأن�ضف ال�ضعب م�ضادرة الأرا�ضي يف فل�ضطني
2الفل�ضطيني بعودة اللجئني اإىل وطنهم. 

8

ال�ضتيطان ال�ضهيوين يف 
0فل�ضطني. 

0ال�ضتيطان بعد عام 1967

ماأ�ضاة اللجئني

اأظهرت مقدمة الدر�ص �ضيا�ضة الحتلل 
الإ�رشائيلي يف عملية تدمري القرى الفل�ضطينية 

كو�ضيلة ملنع عودة اللجئني. وكذلك ناق�ضت 
مقدمة الدر�ص انت�ضار الع�ضابات ال�ضهيونية 

يف اجلولة الأوىل على العرب و�ضعورهم بالقوة 
واأ�ضبح منع عودة اللجئني هدفا �ضيا�ضيا معلنًا 

منذ حزيران عام 1948. 

2

حق العودة مقد�ص وقانوين 
وممكن

ناق�ضت مقدمة الدر�ص باأن حق العودة يرتبط 
بحق اللجئني الفل�ضطينيني بالعودة اإىل 

ديارهم. 
ورد يف الدر�ص ثلث نقاط ت�ضري اإىل حق العودة 

باأنه حق مقد�ص وحق قانوين وحق ممكن

4

وحدة  يف  مرات   )8( ورد  قد  العودة  حق  مفهوم  اأن   )3( ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
»م�ضادرة الأرا�ضي وال�ضتيطان واللجئون«، مبا ن�ضبته )73%( من املجموع الكلي لتكرارات 
هذا املفهوم يف مبحث الرتبية الوطنية لل�ضف الثامن ، ثم جاءت وحدة »الأعياد واملنا�ضبات 
واملوا�ضم يف فل�ضطني« يف الرتتيب الثاين من حيث عدد التكرارات ، اإذ بلغ عدد مرات ورود 
مفهوم حق العودة يف هذه الوحدة )3( مرات، مبا ن�ضبته )27%( من املجموع الكلي ، اأما 
بقية وحدات هذا املقرر، فقد خلت من اأي اإ�ضارة ملفهوم حق العودة، نظراً للموا�ضيع التي 

تناولتها، والتي ل تتطرق اإىل هذه الفرتة الزمنية. 
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ثالثاً- ال�صف التا�صع:  ● 

الجدول )4( 
وصف وتكرارات توافر مفهوم حق العودة في مبحث التربية الوطنية للصف التاسع األساسي 

في فلسطين كما هي موزعة على وحدات ودروس هذا الصف

املجموعالتكرارالو�صفالدر�سالوحدة

املــدن

0جذورها التاريخية

0
0مكانتها الدينية املقد�ضة

0كنوزها العمرانية
0مواقفها البطولية

التعليم حتت 
النتداب الربيطاين 

والحتلل الإ�رضائيلي

التعليم حتت النتداب 
0الربيطاين

0
0مراكز التعليم يف ظل النتداب

زمن الحتلل الإ�رشائيلي 
1994 -19480

مراكز التعليم يف فل�ضطني يف 
0ظل الحتلل الإ�رشائيلي

القت�صاد الفل�صطيني 
منذ اأواخر الدولة 

العثمانية

المتيازات الأجنبية 
0والإ�ضلحات العثمانية

0

القت�ضاد الفل�ضطيني يف 
0اأواخر الدولة العثمانية

�ضيا�ضة النتداب الربيطاين يف 
0تهويد القت�ضاد الفل�ضطيني 

ال�ضيطرة الإ�رشائيلية على 
0القت�ضاد الفل�ضطيني

الت�صتت الفل�صطيني

�ضكن فل�ضطني قبل ال�ضتات 
1850- 1948م

ناق�ص الن�ص التعليمي حتت عنوان وحدة 
النتماء والهدف عدالة ق�ضية ال�ضعب 

الفل�ضطيني وحقوقه امل�رشوعة يف تقرير 
م�ضريه وحقه يف العودة اإىل اأر�ضه. 

1

6

الت�ضتت بعد عام 1948

اأظهر الن�ص التعليمي م�ضاعر الغ�ضب لدى 
اللجئني الذين تبددت اآمالهم يف العودة ، وهم 

ي�ضاهدون اإخوتهم يعربون نهر الأردن �رشقًا 
بدل عودتهم اإىل وطنهم فل�ضطني. 

1
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املجموعالتكرارالو�صفالدر�سالوحدة

الت�صتت الفل�صطيني

الفل�ضطينيون يف اإ�رشائيل
ناق�ص الن�ص التعليمي ممار�ضة اإ�رشائيل بعد 
اإن�ضائها حماولة طم�ص الهوية الفل�ضطينية ، 

واإلغاء حق العودة والنتماء القومي. 
1

6
الفل�ضطينيون يف الوطن 

العربي واملهجر 

اأو�ضح الن�ص التعليمي حتت عنوان:  العودة اإىل 
ربوع الوطن حرمان الفل�ضطينيني من حقهم 
املعرتف به عامليًا يف العودة اإىل ديارهم ، 
وكذلك اأعلن الفل�ضطينيون اأنهم لن يقبلوا اأن 
يتوطنوا يف مكان اآخر غري وطنهم فل�ضطني 
باعتبار اأن حق العودة حق مقد�ص ، ما زال 

اخليار الوحيد الذي ُقبل عامليًا. 
وناق�ص الن�ص اأي�ضًا لن يكون هناك �ضلم يف 

منطقتنا دون عودة اللجئني. 

3

القرى الفل�صطينية 
املدمرة

يف اأواخر العهد العثماين »بدء 
0التدمري«

1

زمن النتداب الربيطاين 
0»ا�ضتمرار التدمري«

خلل عام 1948 »التدمري 
املنظم«

ورد يف الن�ص التعليمي نقطة من خمططات 
ال�ضهيونية تهدف اإىل منع عودة اللجئني 

الفل�ضطينيني اإىل قراهم ووممتلكاتهم. 
1

يف ظل الحتلل الإ�رشائيلي 
0»ا�ضتكمال التدمري«

قرارات هيئة الأمم 
املتحدة

قرار تق�ضيم فل�ضطني رقم 181 
0عام 1948

3 قرار الأمم املتحدة رقم 194 
لعام 1948

ناق�ص امللخ�ص التعليمي/الطلب من اإ�رشائيل 
قبول عودة اللجئني من اأجل العمل على 

تخفيف معاناتهم. 
اأظهر قرار 194 على حق عودة اللجئني 

الفل�ضطينيني اإىل ديارهم وتعوي�ضهم واإعادة 
تاأهيلهم اقت�ضاديًا واجتماعيًا. 

2

ناق�ص قرار 242 لعام 1967 التو�ضل اإىل قرارات الأر�ص مقابل ال�ضلم
1ت�ضوية عادلة مل�ضكلة اللجئني. 

باأكرب عدد  الفل�ضطيني« قد حظيت  »الت�ضتت  اأن وحدة   )4( ال�ضابق  يتبني من اجلدول 
اإذ ورد هذا املفهوم )6( مرات ، مبا ن�ضبته )60%( من  من التكرارات ملفهوم حق العودة ، 
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العودة حق  مفهوم  على  فلسطني  في  العليا  د. نعمان عمرواألساسية 

املجموع الكلي لتكرارات هذا املفهوم يف مبحث الرتبية الوطنية لل�ضف التا�ضع ، اأما وحدة 
اإذ   ، التكرارات  الثاين من حيث عدد  الرتتيب  الأمم املتحدة« فقد جاءت يف  »قرارات هيئة 
بلغ عدد مرات ورود مفهوم حق العودة يف هذه الوحدة )3( مرات ، مبا ن�ضبته )30%( من 
املجموع الكلي ، وجاءت وحدة »القرى الفل�ضطينية املدمرة« يف الرتتيب الثالث بتكرار واحد 
ومبا ن�ضبته )10%( من املجوع الكلي ، يف حني خلت بقية وحدات هذا املقرر من اأي اإ�ضارة 

ملفهوم حق العودة. 
رابعاً- ال�صف العا�رض:  ● 

الجدول )5( 
مدى توافر مفهوم حق العودة في مبحث التربية الوطنية للصف العاشر األساسي 

في فلسطين كما هي موزعة على وحدات ودروس هذا المبحث

املجموعالتكرارالو�صفالدر�سالوحدة

الآثار يف فل�صطني 

0الآثار الكنعانية
0 0الآثار الرومانية

0الآثار الإ�ضلمية

احلياة الثقافية

اأركان الثقافة 
0الفل�ضطينية

0
0املوؤ�ض�ضات الإعلمية 

ظواهر الأدب 
0الفل�ضطيني

حركة الرتجمة 
0والتاأليف

الق�صية 
الفل�صطينية 

وامل�صرية 
ال�صلمية

امل�ضاريع واملبادرات 
ال�ضلمية

اأو�ضى موؤمتر قمة فا�ص/ على تاأكيد ال�ضعب الفل�ضطيني 
يف تقرير م�ضريه وحقه يف العودة وتعوي�ص من ل يرغب 

يف العودة. 
وكذلك اأكد م�رشوع بريجنيف على تاأييد احلق الثابت 

لل�ضعب الفل�ضطيني يف تقرير م�ضريه ومتكني اللجئني 
الفل�ضطينيني من العودة اإىل ديارهم. 

2
5

ورد يف ن�ص الو�ضع القانوين النهائي على اأن تتناول اتفاقيات ال�ضلم
1املفاو�ضات ق�ضايا الو�ضع النهائي القد�ص، واللجئني. 
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املجموعالتكرارالو�صفالدر�سالوحدة

الق�صية 
الفل�صطينية 

وامل�صرية 
ال�صلمية

الق�ضية الفل�ضطينية يف 
املحافل الدولية

ورد يف قرارات املوؤمترات الإ�ضلمية، اإدانة اإ�رشائيل يف 
م�ضادرة الأرا�ضي وطرد ال�ضكان واإنكار حقهم يف العودة. 

متثل املوقف الأوروبي من الق�ضية باأنه يعترب امل�ضكلة 
الفل�ضطينية م�ضكلة لجئني وال�ضعب الفل�ضطيني حقيقة 

واقعية ، ومن حقه تقرير م�ضريه. 

25

التجربة 
الدميقراطية 
الفل�صطينية 

الدميقراطية يف 
0موؤ�ض�ضات م. ت. ف

2

دميقراطية فل�ضطينية 
0نا�ضئة يف ظل الحتلل

الدميقراطية الفل�ضطينية 
وانتخابات عام 

1996م

ات املجل�ص الت�رشيعي وواجباته الدفاع عن  من مهمَّ
حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني وم�ضاندة املفاو�ص الفل�ضطيني 

يف ق�ضايا احلل النهائي مثل ق�ضية اللجئني. 
1

الدميقراطية يف م�ضودة 
الد�ضتور الفل�ضطيني

ناق�ص الن�ص مو�ضوع الدميقراطية وم�ضودة الد�ضتور 
الفل�ضطيني ومل ين�ص حق اللجئني الفل�ضطينيني يف 

اخلارج م�ضاركتهم يف ر�ضم ال�ضيا�ضات الوطنية والتاأكيد 
على حقهم يف العودة. 

1

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق )5( اأن عدد مرات ورود مفهوم حق العودة يف هذا املبحث 
حظيت  والتي  ال�ضلمية«  وامل�ضرية  الفل�ضطينية  »الق�ضية  وحدتي  على  توزعت  مرات،   )7(
اإذ ورد هذا املفهوم )5( مرات، مبا ن�ضبته )71%( من املجموع  التكرارات،  باأكرب عدد من 
الكلي لتكرارات هذا املفهوم يف مبحث الرتبية الوطنية لل�ضف العا�رش ، ثم وحدة »التجربة 
الدميقراطية الفل�ضطينية« التي ورد فيها هذا املفهوم مرَّتني ، مبا ن�ضبته )29%( من املجموع 

الكلي، يف حني خلت بقية وحدات هذا املقرر من اأي اإ�ضارة ملفهوم حق العودة. 
للإجابة عن ال�ضوؤال حول مدى احتواء مباحث الرتبية الوطنية يف املرحلة الأ�ضا�ضية 
العليا يف فل�ضطني على مفهوم حق العودة. تبني من التحليل اأن مفهوم حق العودة ورد ثمانية 
وع�رشين مرة يف املباحث الأربعة، وتراوح توزيع هذه التكرارات يف املباحث الأربعة، حيث 
، وجاء يف  اإحدى ع�رشة مرة  ورد  ، حيث  الأ�ضا�ضي  الثامن  ال�ضف  اأكرثها يف مبحث  كان 
الرتتيب الثاين مبحث ال�ضف التا�ضع بتكرار املفهوم ع�رش مرات ، ويف الرتتيب الثالث جاء 
مبحث ال�ضف العا�رش بتكرار املفهوم �ضبع مرات ، اأما مبحث ال�ضف ال�ضابع، فلم يت�ضمن اأي 

اإ�ضارة ملفهوم حق العودة ، وذلك لطبيعة املو�ضوعات التي تناولها هذا املبحث. 
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العودة حق  مفهوم  على  فلسطني  في  العليا  د. نعمان عمرواألساسية 

وتبني مما �ضبق عدم كفاية ت�ضمني هذا املفهوم يف املباحث ، وعندما يرد يف الن�ص، 
الناحية  من  باملو�ضوع  الهتمام  وحجم  تتنا�ضب  ول  مت�ضل�ضلة،  غري  ب�ضورة  يرد  فاإنه 

ال�ضيا�ضية. 
اإن ما يح�ضب لهذه املناهج اأنها ا�ضتحدثت موا�ضيع جديدة مثل الرتبية الوطنية، و�ضعت 
اإىل تطبيق نهج تربوي جديد ، ل يقت�رش على نقل املعلومات واملهارات املرتبطة بها اإىل 
اأخرى  اآفاق العملية الرتبوية. )ريحان 2010، 1( ومن جهة  اإىل تو�ضيع  املتعلم، بل �ضعى 
فاإن طرح املفهوم ل يتنا�ضب والفئة العمرية للطلبة، فقد ورد املفهوم ب�ضورة ع�ضوائية غري 
منتظمة ول موزعة على املباحث، ول يتنا�ضب مع التوجهات نحو تكري�ص مفهوم املواطنة 
يف املنهاج الفل�ضطيني، والتي واجهتها اإ�رشائيل بحملة دعائية متهمة اإياها باأنها مناهج 
حتري�ضية، ولي�ص فيها ت�ضامح، الأمر الذي ا�ضتدعى اجلهات الر�ضمية الفل�ضطينية اإىل ال�ضعي 
للح�ضول على �ضهادات دولية ل�ضالح املنهاج، وبخا�ضة تلك التي وردت على ل�ضان اخلبري 
من  الطلب  واأن  �ضليمة،  الفل�ضطينية  املناهج  اأن  فيها  اأكد  التي  براون  جوناتان  الأمريكي 
الفل�ضطينية.   الوطنية  للذاكرة  التاريخية هو حمو  الفل�ضطينية  الفل�ضطينيني عدم ذكر املدن 

)اأبو جامو�ص 2004، 5(. 
اأما بخ�ضو�ص امل�ضككني يف الدور الوطني للمناهج، فاإن وزارة الرتبية والتعليم العايل 
اأكدت اأن املناهج الفل�ضطينية مل تتنازل عن اأي من الثوابت الوطنية الفل�ضطينية، واأن املتمعن 
يف املناهج يجد اأنها حر�ضت على غر�ص بذرة النتماء الوطني يف الطفل منذ بداية التحاقه 

باملدر�ضة.  )اأبو جامو�ص 2004، 2(. 
ثانياً: النتائج املتعلقة بالإجابة عن �صوؤال الدرا�صة الثاين:  ◄ 

ن�ص ال�ضوؤال الثاين على:  

وفقاً  العودة  ت�صمني مفهوم حق  املباحث يف  فروق بني  توجد  »هل 
ملتغري ال�صف الدرا�صي؟« 

حق  ت�ضمني  يف  املباحث  بني  فروق  وجود  مدى  »حول  الثاين:  ال�ضوؤال  عن  للإجابة 
العودة وفقًا ملتغري ال�ضف«؟ ُحلِّلت التكرارات والن�ضب املئوية لتوافر مفهوم حق العودة يف 

مباحث الرتبية الوطنية ، كما هو مو�ضح يف اجلدول )6( . 
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الجدول )6( 
التكرارات والنسب المئوية لتوافر مفهوم حق العودة في مباحث التربية الوطنية

في فلسطين كما هي موزعة على وحدات ودروس المباحث

الن�صبة املئويةالتكرارعدد الدرو�سعدد الوحداتال�صف

41700ال�ضابع

5201139الثامن

6231036التا�ضع

414725العا�رش

197528100املجموع

يت�ضح من اجلدول )6( وجود فروق يف عدد مرات التكرار للمفهوم وفقًا ملتغري ال�ضف 
ل�ضالح كتاب ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي، ومل يتم التمهيد له يف ال�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي. علمًا 
اأن املفهوم تكرر يف ال�ضف التا�ضع 10 مرات، واقت�رش تكراره 7 مرات يف ال�ضف العا�رش 

الأ�ضا�ضي. 

التوصيات: 
تكثيف الكم املعريف ملفهوم حق العودة يف املناهج الفل�ضطينية اجلديدة.  ♦ 

الت�ضل�ضل يف طرح املفهوم مبا يتنا�ضب والفئة العمرية للطلب وبتدرج.  ♦ 

الأمم  وبقرارات  الإن�ضان  ترتبط بحقوق   ، اأخرى  العودة مبفاهيم  ربط مفهوم حق  ♦ 
املتحدة ، وتدل على و�ضوح الروؤيا من اأجل تن�ضئة الأجيال على فهم هذا املفهوم وتطوره 

التاريخي. 
طرح مفهوم حق العودة ب�ضورة منهجية تن�ضجم وتطلعات ال�ضعب وقيم املجتمع ،  ♦ 

والبتعاد عن الع�ضوائية يف الطرح يف اإطار �ضامل يوؤكد على الثوابت الفل�ضطينية. 
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العودة حق  مفهوم  على  فلسطني  في  العليا  د. نعمان عمرواألساسية 

املصادر واملراجع:  
( . الرتبية الوطنية، ال�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي.  اأبو بكر اأمني واآخرون. )2002. 1

( . املناهج الفل�ضطينية اأ�ضوات متدحها واأخرى تراها  اأبو جامو�ص عبد احلكيم )2004. 2
تفتقر للأ�ض�ص العلمية، رام اهلل. 

3 .http: //pij. org/apdf/pdf .اأبو �ضتة، �ضلمان. )1998( . تنفيذ حق العودة
( . حق العودة مقد�ص وقانوين وممكن، جريدة الد�ضتور، حلقات  اأبو �ضتة، �ضلمان. )1997. 4

9/3، 9/4، 9/10، 1997/9/3، عمان. 
احلزماوي، حممد ويو�ضف ، اأمين وعرار ، �ضفيق واأبو عطية ، منر. )د. ت( . درو�ص مقرتحة  5 .

يف الرتبية الوطنية، ال�ضف العا�رش الأ�ضا�ضي. 
احلزماوي حممد ويو�ضف، اأمين وعرار ، �ضفيق واأبو عطية ، منر. )د. ت( . درو�ص مقرتحة  6 .

يف الرتبية الوطنية، ال�ضف التا�ضع الأ�ضا�ضي. 
م  اخلالدي، وليد. )1997( . كي ل نن�ضى، قرى فل�ضطني التي دمرتها اإ�رشائيل �ضنة 1948. 7

واأ�ضماوؤها، موؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية، بريوت. 
( . املناهج الوطنية الفل�ضطينية:  مراجعات فل�ضطينية، حترير عبد  الزر، ع�ضام. )2008. 8
املوؤ�ض�ضة  مواطن،  واملواطنة،  الهوية  واإ�ضكالته،  الفل�ضطيني  املنهاج  ال�ضيخ،  الرحيم 

الفل�ضطينية للدرا�ضات الدميقراطية، رام اهلل. 
القيم املرتبطة بالعمل   .  ) ، عل. )2009. 9 ، حامد واحلمايدة  ال�ضعايدة، منعم وطلفحة 
جامعة  جملة  الأردن،  يف  العليا  الأ�ضا�ضية  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  املهني 
النجاح الوطنية )العلوم الإن�ضانية( ، املجلد )23( ، العدد 2 ، نابل�ص ، من �ص 439 – 

 .474
( . درجة متثيل الأ�ض�ص الفل�ضطينية للمنهاج يف  العدوان، زيد وزيادات ، ماهر. )2009. 10
الأردن، جملة جامعة  العليا يف  الأ�ضا�ضية  املرحلة  الوطنية واملدنية يف  الرتبية  كتب 
النجاح الوطنية )العلوم الإن�ضانية( ، املجلد )23( ، العدد 1 ، نابل�ص ، من �ص 193- 

 .214
( . الرتبية املدنية:  املفهوم واإ�ضكالية العلقة مع الرتبية  املغربي، عبد الرحمن )2010. 11
اإبداع املعلم،  الوطنية، ور�ضة عمل عقدتها وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع مركز 

رام اهلل. 
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( . حق العودة لل�ضعب الفل�ضطيني ومبادئ تطبيقه، �ضل�ضلة  بابا دجي ، رم�ضان. )1997. 12
ق�ضايا املرحلة الأخرية من املفاو�ضات:  امل�ضار الفل�ضطيني الإ�رشائيلي ; 3 ، موؤ�ض�ضة 

الدرا�ضات الفل�ضطينية، ، بريوت. 
رائدة  خطوة  الفل�ضطينية  املناهج  يف  القد�ص  ح�ضور  تعزيز   .  ) 13 .2009( خليل.  حماد، 
لتعزيز ثقافة املقاومة، بحث مقدم للموؤمتر الرتبوي بعنوان »تعزيز ثقافة املقاومة » 

املنعقد بتاريخ 20- 2009/7/21، رام اهلل. 
( . حق العودة ما بني اآمال اللجئني والواقع املرير، فل�ضطني الآن،  خليل ، زينب. )2009. 14

13، يوليو 2009. 
اإطار فل�ضطيني للرتبية املدنية، ور�ضة عمل عقدتها  . نحو بناء   ) دروي�ص عطا )2010. 15

وزارة الرتبية والتعليم العايل بالتعاون مع مركز اإبداع املعلم، رام اهلل. 
( . امل�ضاعد يف الرتبية الوطنية لل�ضف الثامن الأ�ضا�ضي ، مركز  ريان، م�ضعود. )2004. 16

الرباق للبحوث والثقافة ، البرية. 
( . الرتبية املدنية يف �ضلب العملية الرتبوية، ور�ضة عمل عقدتها  ريحان، رمزي )2010. 17

وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع مركز اإبداع املعلم، رام اهلل. 
الو�ضع  مفاو�ضات  يف  بالعتبار  اأخذها  يجب  اأ�ضا�ضية  نقاط   .  ) 18 .2000( ايليا.  زريق، 
، بريوت   )41( عدد  الفل�ضطينية،  الدرا�ضات  اللجئني، جملة  بق�ضية  اخلا�ضة،  النهائي 

، من �ص143- 161. 
الدرا�ضات  موؤ�ض�ضة  ال�ضلمية،  والعملية  الفل�ضطينيون  اللجئون   .  ) 19 .1998( ،ايليا.  زريق 
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