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ملخص: 
اليهودية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  تعليم  واقع  معرفة  هو  الدرا�سة  هذه  من  الهدف 
احلكومية والدينية، وقد اتخذت من املرحلة االإعدادية منوذجًا، عالج الباحث فيها اأثر الواقع 
ال�سيا�سي يف تعليم اللغة العربية يف اإ�رصائيل، وواقع اللغة العربية يف املدار�ص اليهودية، 
يت�سل  وما  احلروف  تعليم  حيث  من  والدينية؛  احلكومية  املدار�ص  منهاج  يف  وبخا�سة 
التي  الن�سو�ص  والداللية، وعر�ص مل�سمون  والنحوية  وال�رصفية  ال�سوتية  باملو�سوعات 

ا�ستمل عليها منهاج تلك املدار�ص. 
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأنرّ تعليم اللغة العربية يف تلك املدار�ص ما زال بحاجة اإىل نظر؛ 
الأن املادة التي يت�سمنها املنهاج بوجه عام، وُتقدرّم للطالب ينتابها النق�ص، وترتاءى فيها 
الفجوات، ويعود ذلك اإىل اأنرّ الذين اأعدرّوا هذه املادة مل يق�سدوا تقدمي اللغة العربية ال�سحيحة 
يف منهج علمي مو�سوعي، بل كان هدفهم اأن يتمكن الطالب من االإملام باحلروف وبع�ص 

املفردات التي جتعله قادراً على التحدث بالعربية. 
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Abstract:  
This study examined the teaching of Arabic language in the preparatory 

stage in government and religious Jewish schools. The study tackled the 
impact of the political reality on the teaching of the language in Israel, and 
the state of this language in the Jewish schools and in the religious and public 
schools in particular. The researcher focused on the teaching of alphabets, 
sounds, syntax, morphology, and semiotics. In addition, the researcher made 
a reading and an analysis of the content of these schools' Arabic curriculum. 
After data collection and analysis, the researcher found that the Arabic 
language teaching in these schools was in need of consideration. The content 
of the curriculum in general and the way it is introduced to the school student 
have shortcomings and gaps. This is attributed to the fact that the authors of 
these schools' textbooks had failed to introduce the proper Arabic language 
in an objective and specific manner. Their aim was to enable the student to 
become familiar with the alphabets and some vocabulary which make him 
able to speak Arabic. 

 



328

تعليم اللغة العربية في املدارس اليهودية في إسرائيل

منوذجاً( اإلعدادية  املرحلة  د. حسن طاهر أبو الرُّب)منهاج 

مقدمة: 
ة يف كل مكان ت�سدح فيه؛ ومعاناتها  ما تزال اللغة العربية اليوم تعاين م�ساعب جمرّ
-على عمومها يف الوطن العربي- يف فل�سطني اأ�سدرّ واأنكى، وذلك منذ اأن ا�ستوىل اليهود على 
اأر�سها، واأقاموا فوقها كيان دولتهم، وجعلوا لغتهم العربية هي الر�سمية يف كل املناطق 
التي وطئتها اأقدامهم و�سيطروا عليها، فكان ن�سيب العربية من ال�رصاع ن�سيب االأهل الذين 
طردوا من اأر�سهم وحوربوا يف كلرّ مكان اأقاموا فيه، وغدا ال�رصاع ال�سيا�سي واللغوي يف 

فل�سطني �سواء... 
لقد اأ�سبحت اللغة العربية اليوم لغة ما يزيد عن خم�سة ماليني �سخ�ص داخل فل�سطني 
1948، بينما بقيت اللغة العربية لغة مهمة فقط للعرب الفل�سطينيني الذي ي�سكنون ال�سفة 

والقطاع، وبع�ص املناطق العربية التي غدت تخ�سع لنظام دولة اإ�رصائيل. 
اللغوية، وتو�سح  الدرا�سة تاأتي لتك�سف عن جانٍب مهٍم من جوانب املعاناة  اإنرّ هذه 
حال تعليم اللغة العربية يف مدار�ص اليهود، م�ستعر�سة املنهاج الذي اأعدته وزارة املعارف 
والثقافة اليهودية لتعليم اللغة العربية يف املدار�ص احلكومية والدينية للمرحلة االإعدادية. 

ولبيان ذلك كله؛ فقد اتخذ الباحث من املنهج الو�سفي التحليلي طريقًا يف درا�سته، 
وراأى اأنه ميكن تق�سيم املو�سوعات فيها على النحو الآتي: 

التمهيد ◄ 

واقع اللغة العربية يف املدار�ص اليهودية  ◄ 

هذا  وي�ستمل  والدينية،  احلكومية  اليهودية  املدار�ص  منهاج  يف  العربية  اللغة  ◄ 
املو�سوع على ما يلي:  

تعليم احلروف - 

تعليم ما يت�سل باملو�سوعات ال�رصفية والنحوية وال�سوتية والداللية  - 

 - م�سمون الن�سو�ص املقدمة يف املنهاج 

اخلال�سة، وفيها بيان اأبرز النتائج التي خل�ست اإليها الدرا�سة.  - 

متهيد: 
كانت اللغة العربية هي اللغة الر�سمية يف فل�سطني طوال قرون ما�سية اإىل اأن �سقطت 
اأجزاء وا�سعة منها يف يد اليهود عام 1948م واأقاموا على تلك االأجزاء دولتهم، ونتج عن 
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عليها.  اال�ستيالء  مت  التي  املناطق  يف  الر�سمية  اللغة  هي  العربية  اللغة  اأ�سبحت  اأن  ذلك 
الغربية  ال�سفة  العرب وبخا�سة يف  بال�سكان  املاأهولة  املناطق  لغة  العربية  اللغة  وبقيت 

وقطاع غزة وبع�ص املدن والقرى داخل فل�سطني 1948م عامة. 
اليهودية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  تعليم  بقي  اللحظة  وحتى  1948م  عام  ومنذ 
مرتبطًا بالو�سع ال�سيا�سي املتقلب يف فل�سطني بني فرتات املواجهة والهدوء، وغدا النظر اإىل 
اللغة العربية معقوداً ب�سورة املواطن العربي �سواء اأكان يف فل�سطني اأم يف البالد العربية 
اأرادها كبار املتخ�س�سني اليهود من  املجاورة، ولعل ذلك يدفع اإىل معرفة االأهداف التي 
مناهجهم املدر�سية منذ اإن�ساء دولتهم، ويرى »حممد خليفة ح�سن« اأن حمتويات املناهج 
الدرا�سية اليهودية و�سعت لتكر�ص الروؤية القومية ال�سهيونية العن�رصية، وهي روؤية تركز 
واملتوا�سل  الدائم  بالوجود  وتدرّعي  فل�سطني،  تاريخ  من  العربي  االإن�سان  ا�ستبعاد  على 
الع�رص  دولتهم يف  قيام  القدم وحتى  منذ  تاريخها  كتابة  الإعادة  وت�سعى  فيها،  لليهودي 
احلديث الإثبات ارتباطها باليهود عرب الع�سور، وتتجاوز هذا اأحيانا لتعطي اليهودي مكانة 

ال ي�ستحقها يف تاريخ ال�رصق االأدنى وح�سارته على ح�ساب مكانة االإن�سان العربي)1(.  
يف فل�سطني 1948م )اإ�رصائيل( ال ميكن الف�سل بني الهدف التعليمي والهدف ال�سيا�سي 
اأو االقت�سادي، فهذه االأهداف وغريها تقوم عليها املوؤ�س�سة احلاكمة التي تاأمر بتنفيذ الروؤى 
واملخططات اليهودية مبا يعزز من وجود اليهود ويدعم بقاءهم، وقد و�سف »�سمعون بريتز« 
اللغة العربية باللغة املقد�سة، وعدرّها لغة ال�سالة والرتاتيل والعبادات، واأعلن اأن من اأ�سباب 
عودته اإىل اأر�ص االآباء )فل�سطني( رغبته بالعودة اإىل اللغة اإذ يقول »مل يكن باإمكاننا ت�سور 

عودة اإىل االأر�ص من دون الرجوع اإىل اللغة)2(. 
اأر�ص  على  اإ�رصائيل  دولة  قيام  بعد  واليهود  العرب  بني  املواجهة  حالة  دفعت  لقد 
فل�سطني اإىل النظر اإىل اللغة العربية على اأنها لغة االأعداء، والثقافة العربية على اأنها ثقافة 
اأثره يف �سورة العربي لدى اليهود، ويف رغبتهم  دونية ت�سكل م�سدر تهديد)3(؛ فرتك ذلك 

بتعلم اللغة العربية . 
ظهرت  حيث  اليهودية،  املناهج  يف  العربي  �سورة  الباحثني  من  كثري  تناول  وقد 
م�سوهة وخميفة ومرعبة، ففي درا�سة تناولت كتب االأطفال االأدبية والق�س�سية بدا املواطن 
العربي يف �سفاته اجل�سمية:  اأحول العينني، وجهه ذو جروح، اأنفه معقوف، مالحمه �رصيرة، 
اأ�سنانه �سفراء، عيونه تبعث الرعب..)4( . اأما �سفاته العامة فهو ال يقتل اإال الن�ساء واالأطفال 
وال�سيوخ، وال يعرف الرحمة وال يهتم بالنظافة، وحني يقب�ص عليه اليهودي ي�سبح جبانًا 
ذلياًل ينفذ االأوامر كالعبد وال يجروؤ على الرف�ص، وحني تتاح له الفر�سة يغدر ويكذب..)5(.  
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العربي  ل�سخ�سية  واأ�ساءت  ال�سورة  هذه  ت�سويه  على  قيامها  منذ  اإ�رصائيل  عملت  لقد 
وتراثه وتاريخه، وقد اعرتف كثري من اليهود بهذه املمار�سات، فنجد الباحث »اإيلي فودا« 
هذه  �سدرت  وقد  اليهودية،  املدر�سية  الكتب  يف  العن�رصية  االأبعاد  تتق�سى  درا�سة  ي�سدر 
الباحث  ن  �سمرّ وقد  مدر�سيًا،  كتابًا  �ستني  وغطت  القد�ص  يف  العربية  اجلامعة  يف  الدرا�سة 
درا�سته حتلياًل عميقًا للكتب املدر�سية اليهودية، وراأى اأنها قادت اإىل تكوين اأفكار م�سبقة 
عن العربي املو�سوف يف الكتب بالغ�ص، والتخلف، وال�رصقة، وا�ستحالة التعاي�ص معه..)6(. 

ة  اإنرّ تعليم اللغة العربية يف فل�سطني 1948م )اإ�رصائيل اليوم( ، يواجه م�ساعب جمرّ
جراء حماربة اليهود للتاريخ العربي، و�سعيهم اإىل ت�سويه احلقائق واالإ�ساءة اإىل املعتقدات)7( 
الذين يخ�سعون لقوانني دولتهم، وكاأن هذه  العرب  ال�سكان  والت�سييق على من تبقى من 
الدولة ال تريد االعرتاف بوجود ما ميترّ اإىل العرب والعربية ب�سلة، حتى لو كان جزءاً من 

النظام ال�سيا�سي يف الدولة.  
اأمور احلياة  اأننا جند ا�ستعمال العربية قا�رص على  ومن االأمثلة على هذه امل�ساعب 
ت�ستعمل كما هو احلال  الر�سمية فال  احلياة  اأما يف مرافق  العرب،  املواطنني  اليومية بني 
يف املحاكم والدوائر احلكومية، اإذ يوجد �سيطرة تامة للغة العربية، وهو ما ي�سمى بالتاآكل 
اللغوي اأو اخل�سارة اللغوية، وي�سري بالتايل اإىل تراجع يف اللغة العربية العامية والف�سحى 

�سواء اأكان ذلك يف املبنى )املفردات والقواعد( اأم يف جماالت ا�ستعمالها)8(.  
اأ�سبح للغة العربية �سيطرة وا�سحة يف مناحي احلياة العامة، لي�ص يف املناطق التي 
ي�سكنها اليهود؛ بل يف املناطق العربية اأي�سًا، فنجد يف اأ�سماء ال�سوارع واحلارات والالفتات 

واالإعالنات وعيادات املر�سى واملكاتب بروزاً للغة العربية. 
كثري  اأ�سبح  جديدة،  دالالت  فيها  تنعك�ص  رمزية  وظيفة  توؤدي  العربية  اللغة  وغدت 
من العرب خمدوعًا بها؛ ف�سارت ت�ستعمل على الل�سان العربي لالعتقاد اأنها اإحدى و�سائل 
واأن  لالأ�سياء،  العالية  املكانة  اإىل  ي�سري  ا�ستعمالها  واأن  العربي،  املجتمع  يف  التحديث 

م�ستعمليها م�ستعدون لفتح نافذة على املجتمع االإ�رصائيلي)9(. 
عليهم،  وال�سيطرة  العرب  ملراقبة  اأداة  العربي  التعليم  جهاز  اإ�رصائيل  ا�ستخدمت  لقد 
اأن نقطة االنطالق  ويقول بع�ص الباحثني مثل »اإبان لو�ستيك« و�سامي �سموحة وغريهما 
يف حتديد ال�سيا�سة اجتاه العرب وفقًا ملفهوم »بن غوريون« كانت هي ما قد يفعله العرب، 
ولي�ص ما يفعلونه. هذه املقولة التي تعمل على ا�ستغالل التعليم �سيا�سيًا من اأجل ال�سيطرة 
على االأقلية العربية يف اإ�رصائيل واإخ�ساعها للمراقبة تتج�سد يف تدخل جهاز »ال�ساباك« يف 
عملية تعيني املديرين وامل�رصفني الرتبويني العرب؛ لذا فاملواطن العربي الذي يحمل �سهادة 
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ال ميكنه اأن يعرث على عمل يف ال�سوق االإ�رصائيلي ب�سهولة دون اأن يتقن اللغة العربية؛ الأن 
اللغة العربية اأ�سا�سية ملعظم املهن، واأداة للح�سول على الثبات االقت�سادي، وهي مهمة يف 
كل املناطق التي ي�سيطر عليها اليهود، وبخا�سة يف القد�ص ال�رصقية، فهناك ينظر اإليها من 

قبل اليهود اأكرث من جمرد لغة، اإذ تعدرّ رمزاً لدولة اإ�رصائيل..)10(. 

واقع اللغة العربية يف املدارس اليهودية:  
مل حتظ اللغة العربية باهتمام كاٍف يف املدار�ص اليهودية كي تكون مو�سوعًا اإلزاميًا 
فمعظم  حمدود،  اليهودية  واالأغلبية  العربية  االأقلية  بني  االحتكاك  الأن  اليهود؛  للطالب 
االحتكاك يرتكز يف اأماكن العمل واملكاتب احلكومية واجلامعات، وي�ساف اإىل ذلك الف�سل 
يف التعليم بني املدار�ص العربية واليهودية، كل ذلك يجعل طريق اللغة العربية بني الطلبة 
اليهــود طريقًا �سيقًا تعرتيه كثري من امل�ساعب، على الرغم من اأن ن�سبة كبرية من اليهود 
عا�سوا يف البلدان العربية ويعرفون اللغة العربية غري اأن �سيا�سة الدولة يف اإ�رصائيل مل توِل 

اللغة العربية العناية الالزمة بعد. 
بع�ص  يرى  -كما  اليهودية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  تعليم  م�ساألة  بداية  وتعود 
التي  ارتبط ذلك باالأفكار  ال�سهيوين بعد عام 1900م، وقد  التاريخ  بداية  اإىل  الباحثني- 
نوق�ست حول عالقة اليهود بال�سكان العرب يف فل�سطني، وقد وجد يف تلك الفرتة تياران؛ 
التعاون  اإىل  ودعا  والعرب،  اليهود  بني  العالقة  واأكد  الدجمي،  باملنهج  طالب  االأول:  
والتعاي�ص، وجعل ذلك هدفًا اأ�سا�سيًا. وقد خل�ص »جومتن« هذا املنهج بقوله: »اإن تعلم اللغة 
العربية هو جزء من ال�سهيونية، وجزء من الرجوع اإىل اللغة العربية، واإىل ال�رصق ال�سامي 
الذي برمته من ناطقي اللغة العربية، وناأمل عندما يدخل اأبناوؤنا حلبة احلياة اأن ي�سعروا 

بالبيت )لي�سوا غرباء( ويكونوا مزودين باللغة العربية«)11(.  
اأما التيار االآخر فيتبنى املنهج االنف�سايل الذي يوؤيد تطبيق فكرة االنف�سال احل�ساري 
بني العرب واليهود، ويحذر من دمج اليهود باحل�سارة العربية، ويرى اأن تعلم العربية غري 
العربية متدنية من حيث املكانة، يقول »زئيف جبوتن�سكي«: »ال  �رصوري، واأن احل�سارة 
يوجد لليهود ما هو م�سرتك مع ما ي�سمى بال�رصق«)12( . وال يخفى على املطلع على �سيا�سة 
اليهود اأن مثل هذه الدعوات على اختالفها حتمل اأغرا�سًا متعددة، ل�سالح اليهود بالدرجة 
االأوىل، فهو ي�سعون لالنخراط يف املحيط العربي بكل ال�سبل، وتعلم العربية واحد منها. واإن 

كان الهدف االأكرب وفق ما اأرى هو تي�سري ال�سيطرة على العرب، و�سمان امل�ستقبل لليهود. 
اآخر  حتى  اليهود  للطالب  اختياريًا  مو�سوعًا  العربية  اللغة  بقيت  فقد  وبالتايل، 
الثمانينيات من القرن املا�سي اإىل اأن اأعلن الوزير ال�سابق »ا�سحق نافون« اأن اللغة العربية 
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اليهودية. ويف عام  املدار�ص  تعليمها يف  امليزانيات الأهداف  مو�سوع مف�سل، فخ�س�ست 
1988م قرر الوزير »نافون« حتويل اللغة العربية اإىل مادة اإلزامية)13(* يف ال�سف ال�سابع 

والثامن والتا�سع، وبقاءها اختيارية يف بقية ال�سفوف التي تلي ال�سف التا�سع)14( . 
ِمْت  ومبا اأن تعليم اللغة العربية يف املدار�ص اليهودية تاأثر ب�سورة العربي، تلك التي ُقدرّ
لليهود يف و�سائل اإعالمهم ومناهجهم الدرا�سية، وبدت م�سوهة تثري الكره والعداء، فقد جعلت 
هذه ال�سورة ن�سبة الطلبة اليهود الذين يختارون درا�سة اللغة العربية يف تناق�ص م�ستمر، 
وقد بيرّنت اإحدى الدرا�سات اأن )5%( فقط من طلبة االأول الثانوي من اليهود يختارون تعلم 

اللغة العربية و )4%( فقط يختارونها من طلبة الثاين الثانوي)15(. 
االآخذة  االإ�سالمية  والدرا�سات  واالآداب،  اللغة،  كليات  على  ينطبق  يكاد  الو�سع  وهذا 
يف التقل�ص واالنح�سار بعد انتفا�سة االأق�سى واحتدام املواجهة بني الفل�سطينيني وجنود 
االحتالل يف ال�سفة والقطاع. وو�سل االأمر اإىل اأن اأ�سبحت برامج التلفاز االإ�سبانية والغربية 
عامة هي املف�سلة عند اليهود بعدما كانت املحطات العربية وما تبثه من اأغاٍن وبرامج هي 

التي حتظى باهتمامهم ب�سكل عام)16(. 
لقد كان للو�سع ال�سيا�سي بني الفل�سطينيني واليهود اأثره ال�سلبي يف تعلم اللغة العربية 
تدخل  حني  كانت  اأنها  اأوحيون«  »مريي  املعلمات  اإحدى  فرتوي  اليهودية؛  املدار�ص  يف 
–اأثناء انتفا�سة االأق�سى 2000م- كان الطالب يثريون  اإىل ال�سف يف ال�سنوات االأخرية 
ال�سغب ومل تكن تتمكن من تعليم اأي �سيء، وكانت اإدارة املدر�سة تطلب اإليها اأن تدخل ال�سف 
وتتحدث اإىل التالميذ وت�رصح لهم الو�سع الذي ميرون به، وت�سف حالها كاأنها تقوم بدور 

�سفرية للعامل العربي)17(. 
املدار�ص  طلبة  موقف  ا�ستطالع  هدفها  كان  اليهود،  الباحثني  لبع�ص  درا�سة  ويف 
الأنهم  تعلمها؛  رغبتهم يف  الطلبة عدم  )34%( من  اأبدى  العربية،  اللغة  تعلم  اليهودية من 
ال�سبب  هو  اإ�رصائيل  يف  اللغة  لهذه  م�ستقبل  انعدام  اأن   )%30( وراأى  اللغة،  هذه  يحبون  ال 
جريانهم  مع  ات�سال  و�سيلة  الأنها  تعلمها  فاأيدوا  الباقون  اأما  تعلمها،  عن  اإحجامهم  يف 

العرب)18(. 
ويف مطلع القرن احلادي والع�رصين ت�سكلت جلنة من بع�ص املواطنني العرب واليهود 
حتمل ا�سم »مبادرات �سندوق اإبراهيم«، وتهدف اإىل جعل اللغة العربية ج�رصاً ثقافيًا، بني 
اليهود والعرب، وترى اأن اإتقان اللغة العربية من قبل اليهود �سيخفف من خماوفهم، ويعيد 
اإليهم �سورة العربي ال�سحيحة غري تلك التي ُقدرّمت لهم من قبل اأقالم يهودية �سوداء، وتهدف 
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هذه املبادرات اإىل البحث عن �سبل للتعاي�ص بني اليهود والعرب، وذلك عن طريق تعليم اللغة 
العربية للطلبة اليهود يف ال�سفوف االبتدائية، وقد �سمرّ هذا امل�رصوع �ست ع�رصة مدر�سة يف 

حيفا وكرمئيل، وهو يف تو�سع م�ستمر)19(. 

اللغة العربية يف منهاج املدارس اليهودية احلكومية والدينية:  
اليهود  للطلبة  اختياريًا  مو�سوعًا  اليهودية  املدار�ص  يف  العربية  اللغة  تدري�ص  يعدرّ 
ثم  والتا�سع،  والثامن  ال�سابع  ال�سف  اأي يف  االإعدادية  املرحلة  اإلزاميًا يف  واأ�سبح  بعامة، 
اأعيد ليكون اختياريًا مرة اأخرى قبل اأكرث من �سنة تقريبًا. وهذا خمالف ملا يقوله وا�سعو 
املناهج يف اإ�رصائيل من اأن العربية لغة ر�سمية؛ اإذ اأنها ال تعامل معاملة اللغة العربية اأو 
االإجنليزية. وميكن مالحظة ذلك بالنظر يف اأمرين:  االأول اأن هذه اللغة ال ي�سمح بتدري�سها 
لغة اإلزامية يف املدار�ص اليهودية على اختالف مراحلها. والثاين اأن هذه اللغة غري م�ستخدمة 
يف املحاكم ومرافق احلياة الر�سمية، بل اإن ا�ستعمالها قا�رص على )20%( من العرب الذين 
يخ�سعون حلكم دولة اإ�رصائيل... بينما تدر�ص اللغة العربية اإلزاميًا ابتداًء من ال�سف الثالث 
يف املدار�ص العربية التي تخ�سع لوزارة املعارف االإ�رصائيلية؛ ليكون التمييز وا�سحًا بني 

تبني تعليم اللغتني العربية والعربية هناك. 
اإنرّ مادة اللغة العربية املقدمة للطلبة اليهود تهدف اإىل متكينهم من ممار�سة عمليتي 
القراءة والكتابة، وتعريفهم باأبرز مفردات املحادثة امل�ستعملة يف احلياة اليومية، واطالعهم 
على بع�ص اأمناط ال�سور عن احلياة العربية، ومن اأجل الوقوف على طريقة التعليم املتبعة 
عندهم ال بدرّ من معرفة املو�سوعات التي تعر�سها وزارة املعارف والثقافة يف مادة اللغة 
اأو يف  االإ�رصائيلية  التي تتبع احلكومة  اليهودية  املدار�ص  �سواء يف  اليهود،  للطلبة  العربية 
واحد  املناهج:  و�سنقف على نوعني من  الدينية املخ�س�سة لليهود املتدينني.  املدار�ص 
يخ�ص املدار�ص املتدينة وهو لل�سفوف االإعدادية، وفيه دقة يف اختيار املو�سوعات وتركيز 

على قواعد اللغة العربية، واالآخر يخ�ص منهاج املدار�ص احلكومية للمرحلة نف�سها. 
يويل اليهود املتدينون تعلم اللغة العربية بع�ص االهتمام، ولعل ال�سبب يف ذلك يكمن 
يف رغبة هوؤالء املتدينني يف تعلرّم اللغة العربية التي جاء بها القراآن العظيم؛ ليت�سنى لهم 
االطالع على تراث العرب وح�سارتهم، حتى يتمكنوا من التعامل معهم بوعي واإدراك. يقول 
)الطاقية  �ساحب  وهو  اإ�رصائيل  يف  العربية  تعليم  عن  م�سوؤواًل  كان  الذي  اآلون«  »�سلومو 
»اللغة  اأن  الرتبوي  اجلهاز  يف  عامًا  الأربعني  متتد  التي  اخلربة  و�ساحب  الزرقاء  الدينية( 
حلياتنا  ومده�سة  غنية  ثقافة  تعترب  حيث  منطقتنا.....  يف  الن�سطة  احليوية  هي  العربية 

هنا..«)20(. 
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كما  وا�سحًا  �سحيح  ب�سكل  العربية  اللغة  تعلم  على  املتدينني  هوؤالء  حر�ص  ويبدو 
الذي قررته احلكومة  االإعدادية مقارنة باملنهاج  اأعدوه لل�سفوف  الذي  يظهر يف املنهاج 
االإ�رصائيلية ملدار�سها، ومن اأجل بيان مالمح هذا الهتمام �سنقف عند اأبرز املو�سوعات 

التي يعاجلها املنهاج يف تلك املدار�س بنوعيها، ونو�سحها على النحو الآتي: 

أ- تعليــم احلــروف: 

تعتمد طريقة منهاج اللغة العربية يف مدار�ص اليهود احلكومية يف ال�سفوف االإعدادية 
ب�سكل اأ�سا�سي على الن�سو�ص الق�سرية، فهي تعنى باحلروف وموا�سعها من الكلمات، ففي 
الدر�ص االأول من الوحدة االأوىل مثاًل جندهم يعر�سون حروف العربية جميعها، ثم يبداأون 
بعر�ص هذه احلروف يف كلمات يف بقية الدرو�ص، وي�ستعمل الكتاب اللغة العربية اأكرث من 

العربية)21(. 
وتبدو ال�سورة خمتلفة يف املنهاج الذي و�سعه اليهود املتدينون؛ اإذ نالحظ يف الكتاب 
اأكرث ما تعنى بطريقة  اأن الدرو�ص التي ي�ستمل عليها وهي خم�سة ع�رص در�سًا ُتعنى  االأول 
ر�سم احلرف العربي، وقد ق�سمت هذه احلروف اإىل جمموعات خمتلفة يف العدد، بحيث ي�ستمل 
موها  ق�سرّ ق�سموا جمموعات احلروف  الكتاب حني  كل در�ص على عدد منها، ولعل وا�سعي 
االأول  الدر�ص  ا« تقع يف  االأغلب، فنجد »د، ذ، ز، ر، و،  الر�سم على  الت�سابه يف  وفق طريقة 
يف جمموعة واحدة، وكذلك حرفا » ل، ك« يف در�ص، و » �ص، �ص« يف در�ص، و »�ص، �ص«... 

الخ. 
ولعل الهدف من ذلك هو تعليم الطالب طريقة كتابة احلرف تعليمًا �سحيحًا؛ الأن �سكل 
الدال:  دار–  احلرف حني يكون مت�ساًل يختلف عن �سكله حني يكون منف�ساًل مثل حرف 

يدور... ويتم عر�ص ر�سم احلروف والكلمات بنوعني من اخلطوط هما:  الن�سخ والرقعة . 
الطالب  ليميز  االألوان  وُت�ستعمل  احلركات،  ر�سم  طريقة  اإىل  ي�سار  االأول  الدر�ص  ففي 
بني الفتحة وال�سمة والك�رصة، ويتمكن من �سبط حروف الكلمة �سبطًا �سحيحًا. وال ين�سى 
خالل  من  ذلك  على  اأتوا  وقد  العلة،  بحروف  احلركات  عالقة  اإىل  االإ�سارة  الكتاب  وا�سعو 
– ُدور...)23(، وجلرّ الكلمات التي ترد يف الدرو�ص تاأتي  ُد  – َدار،  َد  االأمثلة بكلمات نحو:  

ل على الطالب نطقها ب�سكل �سحيح.  م�سبوطة احلركات مما ي�سهرّ
ولعل املنهج املتبع يف عر�ص حروف العربية واحد يف درو�ص الكتاب جميعها، فحني 
التي يكون احلرف  الكلمات  االأمثلة من  بعر�ص  ُيبداأُ  ُتقدم جمموعة احلروف يف كل در�ص 
املق�سود تعليمه جزءاً من حروف هذه الكلمة، ويعر�ص احلرف يف الكلمة مت�ساًل ومنف�ساًل 
فلهذا  الباء،  بحرف  ذلك  على  مثاًل  ون�رصب  اأ�سكاله.  كل  يف  ر�سمه  طريقة  الطالب  ليتبني 
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اآخر الكلمة  اأنه حني يقع  اآخرها، غري  اأول الكلمة، ويف و�سطها، ويف  اأ�سكال:  اأربعة  احلرف 
يكون له �سكالن:  مت�سل ومنف�سل، وقد عر�ست طريقة ر�سمه على النحو الآتي)24(:   

بـ   ـبـ  ـب  ب
باب اأبواب ــــــــ بباب

وبعد عر�ص الكلمات التي يكون احلرف واحداً منها، جند عدداً من الطرق لتعزيز تعلم 
احلروف ونطقها بال�سكل ال�سحيح؛ في�ستعان بال�سور كي يقوم الطالب بالتعبري عن املنظر 
بكلمة تكون حروفها قد �سبق له اأن تعلمها، كما جند بعد حريف االألف والباء �سورة لباب 
منزل ملونة يكلرّف الطالب بالتعبري عنها. وجند يف مو�سع اآخر من التدريبات جميء الكلمات 

مكتوبة بحروف منف�سلة كي يقوم الطالب باإعادة كتابتها يف كلمات نحو:  
ب ا ب ،  اأ ب و ا ب... الخ. 

وي�سعها  كلمات،  املنا�سبة من جمموعة  الكلمة  الطالب  يختار  اأن  اأي�سًا  الطرق  ومن 
يف الفراغ مثل:  )وداد، داود، رباب( وعلى الطالب اأن يختار رباب؛ ال�ستمالها على الباء. 
ويالحظ تكرار الكلمات يف غري مترين وذلك من اأجل تعزيز فهم الطالب للحروف واإك�سابه 
القدرة على القراءة ال�رصيعة للكلمات كما جند يف مترين )5( ومترين )10( اخلا�ص باإعادة 
الكلمة  باختيار  اخلا�ص   )11( )6( ومترين  كلمات، ومترين  املنف�سلة يف  احلروف  كتابة 
املنا�سبة للفراغ)25(، فالكلمات مثل:  رباب، باب، تراب، اأوروبا... جندها �سمن كلمات تلك 

التمارين.. وهذه الطريقة متبعة يف باقي الدرو�ص. 
يوؤتى مبجموعة  لذا  والتدرب عليها؛  القراءة  االأ�سلوب تعزيز هدف  الهدف من هذا  اإن 
الكلمات موؤلفة من حروف  الطالب قراءتها، وتكون هذه  اآخر كل در�ص ويكلف  كلمات يف 
تعلمها الطالب يف الدرو�ص ال�سابقة، لذا يلحظ اختالف الكلمات وتعددها تبعًا لعدد الدرو�ص 

التي تلقاها الطالب. 
وتتطور عملية تدريب الطالب على القراءة باالنتقال املتدرج من احلروف املنف�سلة 
و�سع  قد  االأ�سلوب  هذا  ولعل  بالن�سو�ص.  وانتهاء  الفقرات،  اإىل  ثم  فالعبارات،  فالكلمات، 
مل�ساعدة الطالب اليهودي -الذي ال يعرف عن العربية �سيئًا- على تعلم اللغة بي�رص و�سهولة، 
تاأتي  الن�سو�ص  جند  لذا  تعلمها،  �سعوبة  عن  الناجتة  واالإحباط  الياأ�ص  مل�ساعر  وجتنبًا 
متاأخرة قلياًل بعد الدر�ص وبعد اأن يكون الطالب قد تعلم خم�سة ع�رص حرفًا، وللداللة على 
ل على الطالب  �سهولة الن�سو�ص، جند اأن كلماتها تاأتي مكررة يف تدريبات �سابقة مما ي�سهرّ

قراءتها دون �سعوبة. 
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كتابة  احلروف  الطالب  بتعليم  يخت�ص  املتدينني  ملدار�ص  االأول  الكتاب  كان  واإذا 
منذ  الن�سو�ص  عر�ص  على  يقوم  اليهود  املتدينني  ملدار�ص  الثاين  الكتاب  فاإن  وقراءة، 
البداية، وهذا يدل على اأنرّ املنهاج حمكم البناء، مرتابط يف امل�سمون، لذا نلحظ اختالفًا يف 
جوهر التدريبات يف الكتاب الثاين، وذلك بانتقالها من االعتماد على القراءة والتمييز بني 
والقيا�ص  ال�سابقة  املعرفة  وا�سرتجاع  التفكري  اإىل  االأول-  الكتاب  احلروف -كما كان يف 
اأنه يف كل در�ص من الكتاب  واملقارنة كما جاء يف الكتاب الثاين. ومن االأمثلة على ذلك 
الثاين يكلرّف الطالب بالبحث عن كلمات تبداأ بحرف الهمزة اأو الباء اأو التاء.... وهذا يتطلب 
هو  ما  وفق  التدريبات  من  النوع  هذا  وي�سمى  بالعربية،  التعبري  على  وقدرة  عقلية  عملية 

موجود يف الكتاب ب »حروف الهجاء« ونعر�ص مثاله)26( على النحو االآتي: 
تمرين )11( حروف الهجاء

أضف ثال	 كلمات أو أكثر )من عندك(: 

ثتباأ

اَحةَبَداأَاأب1 َثاَلثُتفرّ
َثْلجِتْلِميذَبْعَداأَكَل2
رَبَلداأَماَم3 َثالرَّجةمَتْ

ويف كل در�ص تتغري احلروف، حتى اإذا ما و�سلنا اآخر در�ص ي�سبح الطالب قادراً على 
نطق عدد اأكرث من الكلمات التي تت�سكل منها حروف العربية. 

ويف الكتاب الثاين تظهر االأ�سئلة االإن�سائية التي مل تكن موجودة يف االأول، وال�سور 
املتنوعة التي يكلف الطالب بالتعبري عنها باللغة العربية، وجند بع�ص التدريبات التي يكلرُّف 
اإعادة كتابة ن�ص حمدد على دفرته اخلا�ص، ونرى كذلك ع�رصات االأمثال العربية  الطالب 
التدريبات  العري�ص يف م�ستطيل منفرد، وكاأن تطور هذه  االأ�سود  الرقعة  التي كتبت بخط 
ياأتي مواكبًا للهدف من تعلم اللغة العربية وخروجه من دائرة الكتابة والقراءة اإىل تعريف 

الطالب باأموٍر عن حياة العرب، كاالأمثال ال�سعبية التي ي�ستعملونها على �سبيل املثال. 

ب- تعليم املوضوعات الصرفية والنحوية والصوتية والداللية: 

احلكومية  اليهود  مدار�ص  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املتبع  املنهج  و�سف  ميكن 
والدينية بالعمومية والدجمية، وهو قائم على الت�سابه يف عر�ص اأمور النحو وال�رصف مع 
متيز يف منهاج املدار�ص الدينية.  يف كال النوعني من تلك املدار�ص ال يلحظ الباحث درو�سًا 
م�ستقلة تقدم مو�سوعًا نحويًا اأو �رصفيًا؛ الأن تقدمي اللغة حروفًا وكلمات وجماًل وقواعد ال 
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يتاأتى منفرداً ومنف�ساًل عن غريه مرة واحدة، بل ي�سار اإليه بدقة ورفق على مراحل تبداأ من 
ر�سم احلرف ونطقه، وبخا�سة يف املدار�ص الدينية.  

�سمول  الذي نعنيه هنا يظهر يف طريقة تعليم احلروف، وهو  والتكامل  ال�سمول  لكن 
ُج على التحوالت التي قد  وتكامل ال يكتفي ببيان طريقة ر�سم احلرف ونطقه فقط، بل ُيَعررّ
َع ليدل على فائدة جديدة  تعر�ص للحرف من جزء اأ�سيل يف تركيب الكلمة اإىل حرف ُو�سِ
كاأن يقع �سمرياً اأو عالمة تاأنيث اأو جمع... ويف هذا التحول عر�ص للمو�سوعات ال�رصفية 
والنحوية.. ولكي يت�سح االأمر ن�رصب مثاًل على تعليم حرف الياء يف املدار�ص الدينية، اإذ 
اأ�ساًل يف الكلمة منف�ساًل  اأن هذا احلرف الذي قد يقع  اإىل  اأ�ساروا  جند وا�سعي املنهاج قد 

ومت�ساًل نحو »تني – علي- �سوي«، قد يكون �سمرياً اأو للن�سبة نحو: 
«، فالياء يف »بابي« �سمري مت�سل، ويف درزيرّ ياء ن�سبة.  »بابي– درزيرّ

نحو:   مت�ساًل  تاأتي �سمرياً  اأن  ويجوز  اأ�ساًل  تقع  التي  احلروف  �سائر  احلال يف  وكذا 
االألف، الواو، النون، الكاف، الهاء، اأو تقع عالمة تاأنيث نحو التاء مب�سوطة اأو مربوطة، اأو 
تقع عالمة جمع كالواو والتاء.  يف منهاج املدار�ص احلكومية اجلزء االأول، ت�سبح العبارات 
َع  والن�سو�ص الق�سرية هي مفتاح تعلم احلرف الذي قد يكون اأ�ساًل يف الكلمة اأو يكون ُو�سِ

لبيان عالمة اأخرى. 
كل  التي متررّ يف  احلروف  االإفادة من  على  تعمل  الدينية  املدار�ص  منهاج  اإن طريقة 
در�ص لتعليم مو�سوع جديد. فاإذا كان تعليم حرف الياء ي�ستوجب ذكر ال�سمري املت�سل فاإنرّ 
اأ�ساًل يف  التنويه بكثري من املو�سوعات؛ فالهاء تقع  اإىل  الهاء يفتح املجال  تعليم حرف 
الكلمة، وتقع �سمرياً مت�ساًل، لكن وقوعها اأ�ساًل ي�ستوجب الولوج اإىل ما تت�سل به نحو: هو– 
، ويف ذلك حديث عن �سمائر الغائب، وتكون اأ�ساًل يف: هذا– هذه، هوؤالء،  هي، هما، هم- هنرّ
ويف ذلك حديث عن اأ�سماء االإ�سارة، ثم جتمع احلروف التي �سبق اأن مررّ بها الطالب ويوؤتى 
بها يف مقامها، كما هو احلال عند احلديث عن الهاء وال�سمائر التي تبداأ بهذا احلرف، فنجد 
وا�سعي املنهاج يف املدار�ص الدينية ي�سيفون اإليها �سمائر نحو: اأنا- اأنَت– اأنِت... ثم جند 
بع�ص التطبيقات على اإ�سناد بع�ص االأفعال اإىل ال�سمائر نحو: هو ذَهَب– هي ذَهَبْت...)27(، 
قد  الطالب  يكون  الدينية  املدار�ص  االأول يف  الكتاب  اخلام�ص ع�رص من  الدر�ص  نهاية  ومع 
تعرف عدداً من املو�سوعات النحوية وال�رصفية... املختلفة، ويف الكتاب الثاين ُتعَر�ُص هذه 
اأن ن�رسب  وميكن  اللغوية،  التدريبات والفوائد  اأ�سكال  املو�سوعات بتو�سع وا�سح بتغيري 
بع�س الأمثلة على ما يقّدم للطالب اليهودي من مو�سوعات نحوية و�رسفية و�سوتية 
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منوذجاً( اإلعدادية  املرحلة  د. حسن طاهر أبو الرُّب)منهاج 

ودللية، وذلك على النحو الآتي: 

تعليم ال�سمائر:   1 .
يبداأ احلديث عن ال�سمائر يف مدار�ص اليهود احلكومية منذ الدر�ص العا�رص، حني ياأتي 

املوؤلفون بكلمات ي�ساف اإليها ال�سمري املت�سل مع ر�سم ال�سمري بخط مميز نحو:  
دار ـــ داري...  يد ـــ يدي... )28( 

وي�سار اإىل بع�ص ال�سمائر املنف�سلة نحو:  ] اأنا، اأنَت، اأنِت [ يف الدر�ص ال�ساد�ص ع�رص)29( 
من اأجل تعليم حرف النون، وبيان اأنه جزء من هذه ال�سمائر على النحو االآتي: 

اأنا  اأنَت  اأنِت
نـ  

بينما نرى االأمر خمتلفًا يف مدار�ص املتدينني، اإذ يعر�سون احلرف اأواًل ويتعرفون منه 
ال�سمائر  اإىل  اإ�سارة  اأول  اأن  االأول عندهم  الكتاب  ال�سمائر وب�سكل متدرج فنلحظ يف  على 
تبداأ يف الكتاب من الدر�ص الثالث مع بدء عر�ص االأمثلة على الكلمات التي تقع فيها الياء، 
فيفيد الطالب اأن الياء تكون جزءاً من الكلمة وتكون �سمرياً لي�ص من اأ�سل الكلمة، ثم ي�ستمر 
والثالث ع�رص واخلام�ص  والتا�سع  وال�ساد�ص  الرابع  الدر�ص  رويداً يف كل من  احلديث رويداً 

ع�رص من الكتاب االأول. 
وبيان  فقط،  ذكرها  على  قا�رصاً  لي�ص  ال�سمائر  مو�سوع  املتدين  الطالب  تعليم  اإن 
اأن الهدف االأكرب هو متكينه من معرفة هذه ال�سمائر  اأنواعها، بل نلحظ يف الكتاب االأول 
واإك�سابه اخلربة االأولية يف اإ�سناد بع�ص الكلمات اإليها نحو:  كتابي، كتابه، كتابها، كتابهم، 
... ثم تاأتي مرحلة اإ�سناد بع�ص االأفعال كما جند يف تدريب)30( الذي يكلف الطالب  كتابهنرّ
العبارة، ونعر�ص  اإليه بني قو�سني وفق ال�سمري املو�سوع يف بداية  الفعل امل�سار  باإ�سناد 

بع�سًا منه على النحو االآتي)31(: 
ُهْم )اأََكَل( ــــ يف هذا املطعم.  - 

اأنا )َدَر�َص( ــــ يف هذه املدر�سة.  - 

َب( ــــ القهوة هنا ثم )َذَهَب( ــــ.  هنرّ )�رَصِ - 

ويف الكتاب الثاين عندهم ي�ساف اإىل مهارة اإ�سناد االأفعال اإىل ال�سمائر اإ�سناد احلروف 
اأُِتَي بالظرف )مع( وبحريف اجلر )ب، يف( يف  وبع�ص الظروف بدءاً من الدر�ص االأول، وقد 

جدول واحد، ومت اإ�سنادها اإىل �سائر ال�سمائر نحو)31(: 
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 . ، معهم، معهنرّ مع: معي، معك )للمذكر واملوؤنث( ، معه، معها، معنا، معكم، معكنرّ - 

 . ، بهم، بهنرّ ب: بي، بك )للمذكر واملوؤنث( ، به، بها، بنا، بكم، بكنرّ - 

. ويلحظ  ، فيهم، فيهنرّ ، فيك )للمذكر واملوؤنث( ، فيه، فيها، فينا، فيكم، فيكنرّ يف: يفرّ - 
اأن الذين و�سعوا مادة الكتاب قد جعلوا عنوانه »حروف اجلر» وقد فاتهم اأن »مع» 

ظرف ولي�ص حرف جر، كما ن�ست على ذلك كتب العرب النحوية)32( . 
بالطريقة  ال�سمائر  اإىل  واأ�سندت  اأخرى،  جررّ  حروف  الثاين  الدر�ص  يف  واأ�سيفت 
ال�سابقة)33(، ثم نرى تدريبات متعددة تكلف الطالب باإ�سناد االأفعال املا�سية اأو امل�سارعة 
ففي  مراحل؛  على  اأي�سًا  تبداأ  ال�سمائر  اإىل  االأفعال  اإ�سناد  وعملية  ال�سمائر.  اإىل  االأمر  اأو 
الدرو�ص االأوىل ت�سند االأفعال الثالثية، وبعدها بزيادة حرف ثم حرفني فثالثة اأحرف. بينما 
االأمر كله يختلف يف مدار�ص اليهود احلكومية، فال نرى غري تدريب واحد يكلف الطالب باأن 

يدخل ال�سمري املنا�سب للفعل املكتوب اعتماداً على خربته ال�سابقة نحو)34(: 
اأنا  اأَْنِزُل   .....  َتْنِزُل   ..... َيْنِزُل  ..... َنْنِزُل
.....  اأَزوُر  ..... َتزوُر   .....  َيزوُر ..... َنزوُر 

ولعل الهدف العام من اإهمال تعليم ال�سمائر بطريقة املتدينني هو اأن يكت�سب الطالب 
ولي�ص  )العربي(،  االآخر  الطرف  عليه  يفهم  حتى  ا�ستعمالها  من  ويتمكن  املفردات  بع�ص 

ليتعلم هذه اللغة كتابة وقراءة كلغة ر�سمية يف احلياة . 
املفرد واجلمع وا�سم الفاعل واملفعول:  2 .

قد يت�ساءل بع�سنا: ما عالقة املفرد واجلمع با�سم الفاعل واملفعول؟ اأجل، يف العربية 
نق�سم اجلموع اإىل جمع تك�سري وجمع مذكر �سامل وموؤنث �سامل، ويتعلم طالبنا هذا املو�سوع 
منف�ساًل عن مو�سوع امل�ستقات الذي ي�ستمل على ا�سمي الفاعل واملفعول، لكن االأمر يختلف 
يف منهاج اللغة العربية املو�سوع للطلبة اليهود املتدينني؛ فطريقتهم على ما ت�ستمل عليه 
من غرابة غري اأنها كثرية الفائدة، فهم يبداأون بتعليم احلرف ثم الكلمة ثم اجلملة فالن�ص 
كما اأ�رصنا �سابقًا، ومن الكلمة يدخلون اإىل احلديث عن اجلمع، ونظراً لتعدد املوا�سيع يف 
اللغة العربية وتداخلها وترابطها جعلوا الكتاب االأول قا�رصاً على تعلم احلروف والكلمات 
وال�رصف  النحو  مو�سوعات  بع�ص  اإىل  فاأ�ساروا  الطالب،  تعقيد  اإىل  يوؤدي  ال  منهج  �سمن 

اإ�سارات قليلة، وكاأن املق�سود اأن يلمرّ بها الطالب يف هذه املرحلة.  
ال�سامل  املوؤنث  وجمع  ال�سامل  املذكر  وجمع  التك�سري  جمع  اإىل  ي�سريون  جندهم  لذا 
التي  بعدد احلروف  املفرد واجلمع  تعليم  �سهلة الرتباط  ب�سيطة  اإ�سارات  االأول  الكتاب  يف 
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منوذجاً( اإلعدادية  املرحلة  د. حسن طاهر أبو الرُّب)منهاج 

يتعلمها الطالب، ففي جمموعة احلروف االأوىل التي ُتعلَّم يف الدر�ص االأول جندهم يذكرون 
– اأبواب...)35(،  اأثناء عر�ص الكلمات التي يقع فيها احلرف نحو:  باب  بع�ص اجلموع يف 
ومع كل در�ص نلمح طائفة اأخرى من املفردات وجموعها، ويو�سع بني املفرد وجمعه حرف 

اجليم بني قو�سني داللة على اجلمع كما جند يف الدر�ص ال�ساد�ص من الكتاب االأول:  
ِتْلميذ )ج( َتاَلميذ  - 

َهات اأُمرّ )ج( اأُمَّ - 

َمْكُتوب )ج( َمَكاِتيب - 

ام َيْوم )ج( اأَيَّ - 

ويف الدر�ص ال�سابع تبداأ االإ�سارة اإىل جموع التك�سري وجمع املوؤنث ال�سامل على النحو 
االآتي:  

ُمُدن )ُفُعل(  كتاب– ُكُتب َمديَنة–  -
ُمُلوك )ُفُعول(  َبْيت– ُبُيوت َمِلك–  -

ِثَياب )ِفَعال(  َكِبري– ِكَبار َثْوب–  -
اأَْبواب )اأْفعال(  َوَلد– اأَْوالد باب–  -

وبعد ذلك ي�سار اإىل عالمة جمع املوؤنث ال�سامل بخط اأحمر: ا ت 
َوزيرات  )وزير( وزيرة–  -

ات....... الخ.  َيُهوِديرّ ة–  - ( َيهوديرّ )َيُهوديرّ
وجند يف مو�سع اآخر من الدر�ص التا�سع اإ�سارة اإىل جمع املذكر ال�سامل:  

ُمَعلرّم )ج( ُمَعلرّمون - 

ثرّل )ج( مُمثرّلون مُمَ - 

وو�سعوا يف الهام�ص الواو والنون بخط اأزرق ليدلوا على اأن ذلك عالمة جمع. 
ومي�سي عر�ص جمع التك�سري وجمعي املذكر واملوؤنث ال�ساملني على هذه الطريقة يف 

باقي الدرو�ص من الكتاب االأول.  
يعاجلون  فرناهم  العر�ص،  يف  الدرّقة  غاية  يف  االأمر  جند  عندهم  الثاين  الكتاب  ويف 
فنجدهم  الرابع،  الدر�ص  من  بدءاً  وذلك  وبنائه،  الفعل  حروف  عدد  وفق  اجلمع  مو�سوع 
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ي�سعون عنواَننْي يف اإحدى اأوراق التدريبات نعر�سها على النحو االآتي)36(: 
 وزن َفَعــَل 
ا�سم الفاعـــل
َفَعَل– فاعــل

ذاهب– ذاهبون
ذاهبة- ذاهبات

ويف االأ�سفل جند:  
ار، ....  اب، جُترّ ال، ُطالرّب، ُركرّ ــال: ُعمرّ ُفعرّ

�سون اجلموع بناء على عدد اأحرف الفعل، ويف هذه الطريقة  ويفهم مما تقدم اأنهم يدررّ
الدرو�ص يف  لذا تاأتي بقية  الثالثي.  الفعل  الفاعل واملفعول و�سياغته من  ا�سمي  يدر�سون 
الكتاب الثاين لت�ستعر�ص اأ�سكال اجلمع وفقًا لعدد حروف الفعل ووفقًا لطريقة �سياغة ا�سمي 

الفاعل واملفعول نحو)37(:  
جمع املذكر ال�سامل واملوؤنث ال�سامل: 

من وزن: َفَعَل 
العبات )على وزن فاعل(  العب– العبون العبة–  -

مطلوبات )على وزن مفعول(  مطلوب– مطلوبون  مطلوبة–  -
»ا�سم الفاعل واملفعول من غري الثالثي«

َل   من وزن َفعرّ
ل(   ُمَعلرّمات )على وزن ُمَفعِّ لمة–  - ُمَعلِّم– ُمَعلرّمون ُمعرّ

ل(  فات  )على وزن ُمَفعَّ ُمَوظَّ فة–  - فون ُمَوظَّ ف– ُمَوظَّ ُمَوظَّ
َل، َتفاَعَل، اْفَتَعَل، ا�ْسَتْفَعَل... الخ بالطريقة   ويتم عر�ص باقي االأوزان ك:  اأَْفَعَل، فاَعَل، َتفعرّ

ال�سابقة نف�سها. 
 يف املدار�ص اليهودية احلكومية نكاد ال نعرث على �سيء مما هو موجود لدى مدار�ص 
املتدينني، هناك اإ�سارة واحدة اإىل املثنى وجمع املذكر واملوؤنث ال�ساملني جاءت على النحو 

االآتي)38(:  
اأُرُدينرّ واِلد لبناينرّ  اإيراينرّ
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منوذجاً( اإلعدادية  املرحلة  د. حسن طاهر أبو الرُّب)منهاج 

ا+ ت )اإ�سارة جلمع املوؤنث( 
اأرُدنيرّات والدات ُلْبنانيرّات اإيرانيرّات

و+ ن )اإ�سارة جلمع املذكر( 
ابون اأردنيرّون اإيرانيرّون لبنانيرّون بورّ

 ا+ ن  اأو ي+ ن )اإ�سارة للمثنى( 
َوَلداِن َوزيريِن َيْوماِن َبَلداِن 

اجلموع  اآخر  يف  مكانه  وكتبوا  )والد(،  من  املذكر  بجمع  ياأتوا  مل  اأنهم  ونلحظ 
»بوابون«. 

اأ�سماء الإ�سارة وال�ستفهام واملو�سول:   3 .
الأ�سماء  خم�س�سة  تدريبات  اأو  فوائد  على  احلكومية  اليهود  مدار�ص  يف  نعرث  ال 
االإ�سارة  دون  تاأتي  كلمات عابرة يف جمل  واإمنا هي  املو�سول،  اأو  اال�ستفهام  اأو  االإ�سارة 
اإىل خ�سو�سيتها اإالرّ يف موا�سع نادرة منها مو�سع ا�ستمل على �سور؛ منها �سورة للدينار 
االأردين وكتب اأ�سفل ال�سورة: »هذا دينار اأردين« و�سورة مللك االأردن وهو ي�سافح الراحل 

حافظ االأ�سد كتب حتتها: »هذا هو ملك االأردن عبد اهلل ي�سافح رئي�ص �سوريا الراحل«)39(. 
جمموعة  وُعر�ست  الهاء،  حرف  اإىل  بعده  اأ�سري  »القاهرة«  بعنوان  اآخر  در�ص  ويف 
كلمات تبداأ بالهاء منها »هذا«)40(. اأما اأ�سماء اال�ستفهام فرتد بعيد الن�سو�ص �سمن اأ�سئلة 
توجه للطالب لقيا�ص فهمه للدر�ص، وورد ا�سم اال�ستفهام »اأين« يف مو�سع م�ستقل للداللة 
اإالرّ يف الن�سو�ص واالأ�سئلة ودون  اأ�سماء املو�سول فال ذكر لها  اأما  على حرف النون )41(، 

تخ�سي�ص. 
اأما يف املدار�ص الدينية فاالأمر خمتلف، فاملنهج الذي �ساروا عليه يف تعليم ال�سمائر 

واملفرد واجلمع بقي م�ستعماًل يف اأ�سماء االإ�سارة واال�ستفهام واملو�سول. 
املو�سوعات  معاجلة  طريقة  ت�سبه  االأ�سماء  هذه  بها  تعر�ص  التي  الطريقة  وتكاد 
ال�سابقة مع اختالف امل�سمى، لذا جند اأن اأول ظهور الأ�سماء االإ�سارة يبداأ يف الكتاب االأول من 
تعليم حرف الهاء »هذا– هذه« وكذا حرف اال�ستفهام »هل«، وذلك ال�ستمال هذه الكلمات يف 
اأولها على حرف الهاء)42(، ويت�سع احلديث بعد ذلك قلياًل بزيادة عدد احلروف التي تعلمها 
الطالب، فنقراأ يف تدريبات الدر�ص ال�ساد�ص عر�سًا لبع�ص اأ�سماء اال�ستفهام نحو:  ماذا، ما، 
من، اأين)43(، ثم جند يف التدريب الرابع من الدر�ص نف�سه بع�ص اأ�سماء اال�ستفهام، وقد جاءت 
ُكلرَّف الطالب بتو�سليها وقراءتها، ويف الدر�ص الثامن جند »متى«،  حروفها منف�سلة، وقد 
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ويف التدريب ال�ساد�ص يف الدر�ص العا�رص ُيكلف الطالب قراءة اجلمل اال�ستفهامية، وقد ُكِتَب 
ا�سم اال�ستفهام بلون مميز نحو)44(:  

ما ا�سمك يا ولد؟  - 

َمْن هذه املعلمة؟  - 

متى اأتى ابنك من القرية؟  - 

وبعد ذلك جندهم ي�سيفون »هوؤالء« اإىل »هذا، هذه« ويكلفون الطالب بو�سع ا�سم اإ�سارة 
منا�سب يف الفراغ نحو)45(:  

العبارات  يف  املوجود  الفراغ  يف  هوؤالء«  هذه،  »هذا،  االإ�سارة  اأ�سماء  من  واحداً  �سع 
االآتية: 

....... مدر�سة عربية و......... املعلمون.  - 

.......... دروز - 

........ الخ.  - 

ويلحظ الباحث اأن وا�سعي املنهاج للمدار�ص الدينية يف الكتاب االأول قد اكتفوا من 
اأ�سماء االإ�سارة بثالثة اأ�سماء هي التي ذكرناها، ومل يذكرواً �سيئًا عن اال�سم املو�سول، ولعـل 
ذلك يعزز ما ذهبنا اإليه من حر�ص هوؤالء على تقدمي املادة بي�رص و�سهولة ودون ا�ستعجال، 
لذا جندهم يف الكتاب الثاين يتحدثون عن اال�سم املو�سول فيذكرون »الذي –التي، الذين– 

اللواتي والالتي، ويكملون احلديث عن اأ�سماء االإ�سارة فيذكرون« ذلك– تلك،  اأولئك.. )46(. 
ومن املالحظ اأن تعليمهم لهذه االأ�سماء لي�ص الق�سد منه اال�ستق�ساء، بل تعليم طلبتهم 
ما �ساع يف اال�ستعمال على األ�سن العامة من العرب، لذا ال جندهم يذكرون من اأ�سماء االإ�سارة 
»ذا، ذي، وذه، وتي، اأوالء...« وال يذكرون من االأ�سماء املو�سولة »اللذان واللتان، الالئي...« 
التي حتدثت عنها كتب النحو العربي)47(. ولعل ذلك عائد اإىل اأنرّ اليهود ال ي�ستعملون هذه 

االأ�سماء يف لغتهم، لعدم ا�ستمالها عليها)48(. 
ما يدخل يف امل�ستويني ال�سوتي والدليل:  4 .

عن  عدا  احلكومية،  اليهود  مدار�ص  يف  داللية  اأو  �سوتية  ملو�سوعات  ذكر  يوجد  ال 
تقدمي الكلمات التي ت�ستمل على احلرف املراد تعليمه، ولعل الهدف من ذلك لي�ص �سوتيًا اأو 
دالليًا بل كتابيًا، لبيان طريقة ر�سم احلرف منف�ساًل ومت�ساًل فقط. بينما نلمح يف مدار�ص 
املتدينني �سيئًا طريفًا ميكن اأن يدخل �سمن علمي االأ�سوات والداللة وذلك حني يعر�سون 
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منوذجاً( اإلعدادية  املرحلة  د. حسن طاهر أبو الرُّب)منهاج 

طائفة من االألفاظ املتقابلة نحو: 
]طني– تني[، ]تاَب– طاَب[)49(، و ]�ساَم– �ساَم[، ]�سورة– �سورة[، ]�ساَر– �ساَر[، 
العربية  اأن يف  الطالب  تعليم  ذلك  ق�سدوا من  وقد  ]�سوت– �سوط[)50(.  ]�سيف– �سيف[، 
ابن جني  العرب كالعامل  اأن قدماء  اأ�سواتها وداللتها خمتلفة، ونلحظ  تتقارب يف  األفاظًا 
ياأتي  اإذ جنده  اأ�سباه املعاين«  االألفاظ  »اإم�سا�ص  اه  �سمرّ االألفاظ يف باب  قد عالج مثل هذه 
... ومن ذلك الَق�ْسُم  ، فال�سدرّ دون ال�سدرّ على اأمثلة متعددة كقوله: »... ومن ذلك اأي�سًا �سدرّ و�سدرّ
ُم فالق�سم اأقوى فعاًل من الق�سم...«)51(. وميكن اأن يدر�ص ذلك اأي�سًا يف علم االأ�سوات؛  والَق�سْ
العربية؛  يف  �سائع  وهو  والرتقيق«،  »التفخيم  بـ  ي�سمى  ما  بني  تختلف  احلروف  هذه  الأن 
ويعررّفه بع�ص املحدثني بقوله هو »�سفة �سوتية تنتج عن ارتفاع اأق�سى الل�سان وتراجعه 

عند اجلدار اخللفي للحلق..«)52(. 
وينتج التفخيم والرتقيق عادة عن تقارب احلرفني يف املخرج من جهاز النطق، كما 
جند ذلك يف حروف »]الطاء– التاء[، ]الدال– ال�ساد[، ]ال�سني– ال�ساد[، ]الذال– الظاء[، 

وقد اتفق على ذلك جلرّ العلماء من القدماء واملحدثني)53(. 
وال جند لهذا املو�سوع وجوداً يف الكتاب الثاين ، وكاأن الهدف هو اأن يعلم الطالب اأن 
الكلمة يف العربية قد تت�سابه مع كلمة اأخرى يف النطق لكن املعنى يختلف، وكذا االأمر يف 
العربية فال�ساد حديثًا تلفظ »َت�ْص« اأو »ts« يف االإجنليزية، وكذا الطاء فهي قريبة من �سوت 
الطاء يف العربية غري اأنهم اليوم مييلون لنطقها مرققة قريبة من �سوت التاء، يف حني اأن 

ال�سني تلفظ �سينًا )54(. 
هذه اأهم املو�سوعات اللغوية التي يتعلمها الطالب يف املدار�ص اليهودية يف املرحلة 
االإعدادية، وهي يف املدار�ص الدينية وا�سحة مرتبة منظمة يق�سد اإليها، وقد ذكرنا اأهمها 
وهناك مو�سوعات اأخرى كالتذكري والتاأنيث وامل�سادر وحروف اجلر)55( لكنها ال ت�سغل 
املدار�ص احلكومية،  بل  للنظر، وبخا�سة يف منهاج  تعدرّ مو�سوعًا الفتًا  اأو  م�ستقاًل،  حيزاً 
تاأتي �سمن املو�سوعات ال�سابقة، ولعل احلديث عنها يدعو اإىل كثري من التكرار وهذا ما ال 

ي�ستقيم مع البحث. 

ج- مضمون النصوص املقدمة يف املنهاج: 

اإن مادة ن�سو�ص اللغة العربية املو�سوعة للطالب اليهودي تاأتي لتعزز فهم الطالب 
للحروف التي تعلمها كتابة وقراءة، وهي حتمل يف ثناياها مادة معرفية اأخرى غري اللغوية 

التي �سبق احلديث عنها، هذه املادة املعرفية هي التي حتتاج اإىل تو�سيح يف هذا املقام. 
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األفاظها ب�سيطة و�سهلة؛ الأنها مقدمة للمرحلة االإعدادية،  اإن هذه الن�سو�ص تبدو يف 
اأ�سخا�ص يحملون  اأو تقارير، بل حوادث ق�سرية يقوم بها  اأو خطب  فهي ال تقدم مقاالت 
اأ�سماء عربية كما هو احلال يف منهاج املدار�ص الدينية، اأما يف منهاج املدار�ص احلكومية 
في�ستعملون اأ�سماء عرب ويهود. ويغلب على مكان هذه احلوادث اأن يكون داخل اخلط االأخ�رص 

كالنا�رصة ودالية الكرمل وحيفا والقد�ص وعكا.. الخ.  
املدار�ص  منهاج  بني  اليهودي  للطالب  املقدمة  العربية  اللغة  ن�سو�ص  مادة  تختلف 
الق�سرية  الن�سو�ص  على  قائم  االأول  النوع  يف  فهو  الدينية،  املدار�ص  ومنهاج  احلكومية 
التي تهدف اإىل تقدمي اأبرز املفردات ال�سائعة يف حياة املجتمع، كمفردات العائلة »اأب، اأم، 
اأو الزمن »�ساعة، يوم،  اأخ، اأخت، خال، عم..«، اأو ال�سحة »بخري وعافية، مري�ص، م�سفى..« 
�سهر،..« اأو اأمور الدولة »برملان، كني�ست، حدود، دول، عالقات، �سالم، معاهدات..« اأو اأمور 

تخت�ص باالإ�سالم »نبي، قراآن، �سالة، �سوم حج..«. 
الكتابني  الن�سو�ص تهتم يف  الدينية، فمادة  االأمر يختلف يف منهاج املدار�ص  ولعل 
اأمور االإ�سالم وذلك من خالل  االأول والثاين باحلياة االجتماعية، وبتعريف الطالب بع�ص 

ن�سو�ص طويلة اإذا ما قورنت بالن�سو�ص الواردة يف منهاج املدار�ص احلكومية. 
وعلى اجلملة، ميكن تعرف اأبرز املحاور التي تتناولها ن�سو�س اللغة العربية 

املقدمة للطالب اليهودي على النحو الآتي:  
اجلانب الجتماعي:   1 .

بني  والعالقات  االجتماعي  اجلانب  على  وا�سح  تركيز  الدينية  املدار�ص  منهاج  يف 
اأفراد املجتمع، فنجدهم يعر�سون لبع�ص املنا�سبات كالزيارات التي تتم بني االأقارب)56( 
اأو االأ�سدقاء مبنا�سبات كاملر�ص اأو التهنئة اأو االحتفال بعيد امليالد)57(. وقد تكون هذه 
اأي�سًا  االجتماعية  العالقات  املدار�ص)58(. ومن مالمح  الزيارات بني جمموعات من طلبة 
اإىل �سديقه يو�سف يطمئن به  اإبراهيم  الطالب  الر�سائل، كما جند يف ر�سالة يكتبها  كتابة 
على اأحواله، ويتمنى قدوم العطلة ال�سيفية ليت�سنى لهما ق�ساء اأوقات �سعيدة على �ساطئ 
قطع  عند  وامل�ساعدة  التعاون  مظهر  ونلمح  بالكرة...)59(.  اللعب  اأو  ال�سينما  يف  اأو  البحر 
ال�سارع املكتظ باملركبات كما فعلت ليلى حني منعت طفاًل حاول قطع ال�سارع واالإ�سارة 
ال�سوئية حمراء)60(. ون�ساهد �سورة العائلة العربية التي ت�سكن القرية وتعنى باأمور الزراعة، 
وتذهب اإىل املدينة ل�رصاء احلاجات، ثم تتنزه على �ساطئ البحر، وتعود عند امل�ساء م�رصورة 

را�سية)61(. 
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منوذجاً( اإلعدادية  املرحلة  د. حسن طاهر أبو الرُّب)منهاج 

االجتماعية  املالمح  لبع�ص  تعر�ص  ق�سرية،  فتاأتي  احلكومي  املنهاج  ن�سو�ص  اأما 
برتكيز ظاهر على ما يتم يف املعامالت اليومية كالتعارف وكلمات اللقاء واالإهداء كما جند 

يف بطاقة التهنئة التي اأر�سلتها »وداد« اإىل �سديقها »يو�سف« ون�سها)62(:  
يا اأخي العزيز يو�سف

األف مربوك يف عيد ميالدك
»اأختك وداد« 

وتاأتي بع�ص الن�سو�ص لتعرف بال�سخ�ص وحاله لرت�سيخ بع�ص املفردات نحو: 
»ا�سمي يو�سف وبيتي يف يافا، اأنا من اإ�رصائيل، ا�سم اأبي فريد وا�سم اأمي وفاء، اأدر�ص يف 
مدر�سة االأمل، لنا �سيارة »مر�سيد�ص«، ن�سافر يوم ال�سبت من يافا اإىل اإيالت بال�سيارة«)63(. 
وعلى اجلملة، فهذه الن�سو�ص وغريها من الن�سو�ص التي تت�سل باالأمور االجتماعية 
كلها تقدم ال�سخ�سية العربية التي تعي�ص يف اإ�رصائيل يف �سور ح�سنة؛ فاملواطن ينال حقه 
يف التعليم والرعاية ال�سحية، ويعمل براحة وهدوء، ويق�سي اأوقات فراغه يف املتنزهات 
على �ساطئ البحر، ميار�ص حياته الطبيعية كما يحلو له... وعلى الرغم من اأنرّ هذا قد يكون 

قاباًل للمناق�سة واجلدال، فاإنه هو الذي يقدم للطالب اليهودي يف كل االأحوال. 
اجلانب الديني:   2 .

يلزمه  التي  املهمة  الدينية  االأمور  اليهودي  للطالب  املو�سوعة  الن�سو�ص  تظهر   
االإ�سالم وامل�سيحية واليهودية، لذا جند  الثالثة:  االأديان  معرفتها يف بيئته امل�ستملة على 
اأم يف منهاج  اأكان ذلك يف املنهاج احلكومي  اهتمامًا ظاهراً باحلديث عن االإ�سالم �سواء 

املدار�ص الدينية. 
 يف املنهاج احلكومي نلحظ بدء احلديث عن الناحية الدينية منذ الدر�ص اخلام�ص من 
الوحدة الثانية وهو بعنوان »اأور�سليم القد�ص« ويف الدر�ص و�سعت ثالث �سور؛ االأوىل حلائط 
الرباق وكتب على ميينها »القد�ص عا�سمة مقد�سة لليهود« واإىل الي�سار �سورة قبة ال�سخرة 
وكتب على ميينها »القد�ص عا�سمة اإ�رصائيل مقد�سة للم�سلمني«، ويف االأ�سفل �سورة لكني�سة 
القيامة وكتب على ي�سارها »القد�ص عا�سمة اإ�رصائيل مقد�سة للم�سيحيني«، وبعد ذلك جند 

ن�ص الدر�ص جاء على النحو االآتي)64(:  
اأور�سليم القد�ص مدينة قدمية.  ♦ 

اأور�سليم القد�ص عا�سمة اإ�رصائيل. ♦ 
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اأور�سليم القد�ص مقد�سة لكلرّ االأديان. ♦ 

كان ا�سم املدينة القدمي »مدينة بيت املقد�ص«. ♦ 

ا�سم املدينة عند العرب اليوم »القد�ص«.  ♦ 

الثالثة»  »االأديان  االأول  الدر�ص  عنوان  جند  نف�سه  الكتاب  من  الثالثة  الوحدة  ويف 
ويتحدث عن طالبة عربية ا�سمها »اأثري« وهي من الرملة، والداها م�سيحيان، وهي تذهب كل 
يوم اأحد اإىل الكني�سة، وتتعلم يف مدر�سة عربية فيها م�سلمون وم�سيحيون، والدرو�ص كلها 

م�سرتكة بني الطلبة عدا در�ص الدين)65(. 
التعليم  نظام  اأن  يعلمون  الأنهم  اليهود،  الطلبة  ا�ستثنوا  اأنهم  الدر�ص  هذا  من  ويلحظ 
لديهم يقوم على الف�سل بني املدار�ص العربية واليهودية، والطالب اليهودي لي�ص بحاجة اإىل 
اأن يتعرف الدين اليهودي، لكنه بحاجة اإىل التعرف على اأ�سحاب الديانتني الذين يعاي�سهم 

يف دولته من امل�سلمني وامل�سيحيني. 
لعل الوحدة الثالثة يف املنهاج احلكومي قد ق�رصت مادة ن�سو�سها على االأمور الدينية 
وال �سيما االإ�سالم؛ اإذ جند يف الدر�ص الثاين منها وعنوانه »النبي حممد �سلعم« ون�سه )65(:  

ولد حممد �سنة 570 ♦ للميالد.
كان ا�سم اأمرّ حممد اآمنة، وا�سم االأب عبد اهلل. ♦ 

مات اأبوه قبلما ُوِلد.  ♦ 

ه وا�سمه اأبو طالب. ن�ساأَ حممد يف بيت عمرّ ♦ 

مات حممد �سنة 632 ♦ للميالد. 
ويف الدر�ص الثالث يذكرون اأركان االإ�سالم وُيعررّفون ب�سهر ال�سوم عند امل�سلمني، ويف 
الدر�ص  ويف  احلج)66(،  م�ساهد  من  ال�سور  بع�ص  ويعر�سون  احلجرّ  يذكرون  الرابع  الدر�ص 
اخلام�ص وعنوانه »القراآن« يعر�سون الب�سملة التي يبداأ بها امل�سلم تالوة القراآن ويف ن�ص 

مترين 5 جند العبارات االآتية:  
كتاب القراآن مقد�ص عند امل�سلمني. ♦ 

يف القراآن 114 ♦ �سورة.
كل �سورة تبداأ باجلملة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.  ♦ 

 . يقول امل�سلمون اإن القراآن نزل على حممد من ال�سماء يف مكة ويف املدينة«)67( ♦
احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  ويتناول  »امِل�ْسَبَحة«  الدر�ص  عنوان  جند  ال�ساد�ص  الدر�ص  ويف 
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ويذكرون بع�ص هذه االأ�سماء، ويعر�سون اأن امل�سلم »يذكر بعد ال�سالة اأ�سماء اهلل احل�سنى 
ال99«)68(. 

ويختلف احلال قلياًل يف املدار�ص الدينية؛ اإذ جندهم يتحدثون من خالل در�ص واحد 
عن النبي حممد عليه ال�سالم وهو الدر�ص اخلام�ص ع�رص من الكتاب الثاين، وتاأتي املادة من 

خالل اأ�سلوب احلوار بني املعلم والطالب نحو:  
املعلم: اأين ن�ساأ االإ�سالم؟  - 

عزيزة:  ن�ساأ االإ�سالم يف مكة.  - 

املعلم:  مباذا اآمن �سكان مكة قبل االإ�سالم؟  - 

ُمنري:  اآمن �سكان مكة باالأ�سنام وعبدوها.  - 

املعلم:  من دعا �سكان مكة اإىل عبادة اهلل؟  - 

 . �سليم:  النبي حممد دعا النا�ص اإىل عبادة اهلل وحده........«)69( -
النبوية يف  االأحاديث  والفاحتة«، ولبع�ص  »العلق  ل�سورتي  الدر�ص بعد ذلك  ويعر�ص 
اأحدكم حتى  اأثناء تعليم خط الرقعة، نحو: »قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ال يوؤمن 

يحبرّ الأخيه ما ُيحبرّ لنف�سه«)70(. 
املدار�ص  يف  العربية  اللغة  منهاج  ن�سو�ص  تتناولها  التي  الدينية  االأمور  اأهم  هذه 
احلكومية والدينية؛ تعريف ب�سيدنا حممد عليه ال�سالة وال�سالم، وتاريخ دعوته، وبالقراآن 
يف  منه  اأف�سل  الدينية  املدار�ص  منهاج  يف  املعلومات  وعر�ص  عليه،  اأنزل  الذي  الكرمي 
–على  املدار�ص احلكومية؛ الأن تلك املعلومات قد جاء بع�سها جمانبًا للحقيقة ؛ فامل�سلم 
اأداء �سالته، وال ي�رصرّه  اأ�سماء اهلل احل�سنى بعد  ليذكر  �سبيل املثال- ال يحمل »امل�سبحة« 
يقول  فهو  ال�سالة،  بعد  معروفة  ت�سابيحه  الأن  امل�سلم؛  لواقع  خمالف  لكنه  ذلك،  يفعل  اأن 

»�سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل اأكرب« وال يعدد اأ�سماء اهلل احل�سنى.  
وعلى اجلملة، ميكن القول اإن الن�سو�ص التي ا�ستملت على االأمور الدينية يف املنهاج 
احلكومي جاءت خمت�رصة، و�سعيفة وقد اأريد لها ذلك كي ال ترتك اأثراً يف م�ساعر الطالب 
ر�سينة  الدينية  املدار�ص  منهاج  يف  جاءت  بينما  االإ�سالم.  تعليمه  ال  تعريفه  يق�سد  الذي 
�سخ�سية  االإ�سالمي يف  النموذج  املتدين  الطالب  يتعرف  اأن  ذلك  مررّد  ودقيقة، ورمبا كان 
حر�ص  بالتوراة  التم�سك  على  يحر�ص  كي  دعوته،  يحمل  ومن  ال�سالم  عليه  حممد  النبي 

امل�سلمني على القراآن. 
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اجلانب ال�سيا�سي:   3 .
يربز احلديث عن اجلانب ال�سيا�سي يف ن�سو�ص مادة اللغة العربية يف منهاج املدار�ص 
الدينية من خالل در�ص واحد يحمل عنوان »دولة اإ�رصائيل«، وهو مبحتواه يتحدث عن موقع 
نظامها  عن  ويتحدث  مدنها،  واأبرز  و�سكانها  وعا�سمتها  قيامها  وتاريخ  اإ�رصائيل  دولة 
الدميقراطي واللغة الر�سمية فيها ثم عن دول اجلوار)71(. وباإيجاز فاإننا جند مادة الدر�ص 
تاريخ  تتحدث عن  اأن  واال�ستقرار، دون  الهدوء  ه  يعمرّ يتحرك،  كاأنه جامد ال  الواقع  ت�سف 
فل�سطني، اأو كيف قامت دولة اإ�رصائيل؟ وكاأن الن�ص يبدو حمايداً، لذا ال يعود اإىل املا�سي، 
دولتهم  قيام  منذ  واليهود  العرب  بني  امل�ستمر  ال�رصاع  حالة  يالم�ص  وال  فيه،  يتوغل  وال 

1948م.  
دول  على  يركز  وهو  و�سوحًا،  اأكرث  احلكومية  املدار�ص  منهاج  ال�سيا�سي يف  اجلانب 
الدول  هذه  بع�ص  اأن  ويو�سح  وم�رص،  واالأردن  و�سوريا  لبنان  بالدولة؛  املحيطة  اجلوار 
اإ�رصائيل كاالأردن وم�رص، لذا يبدو االهتمام بهاتني الدولتني  قد وقعت معاهدة �سالم مع 

مميزاً. 
اإنرّ الدرو�ص التي تتعر�ص للجانب ال�سيا�سي، تدعم احلديث بال�سور، فالوحدة الثانية 
الرئي�ص  فيها  ي�سافح  تذكارية)72(  ب�سورة  تبداأ  احلكومي  املنهاج  يف  االأول  الكتاب  من 
امل�رصي ال�سابق اأنور ال�سادات »مناحيم بيغن« واأمامهما الرئي�ص االأمريكي االأ�سبق »جيمي 
اإيذان لي�ص بوحدة جديدة بل مبرحلة جديدة. يف الدر�ص االأول من تلك  كارتر«، وكاأن ذلك 
الوحدة نرى �سورة اأخرى وهي مللك االأردن الراحل احل�سني بن عبد اهلل وهو ي�سافح »ا�سحق 
على  وُكِتَب  مبت�سمًا،  اأمامهما  كلنتون«  »بيل  االأمريكي  الرئي�ص  يقف  ال�سورة  رابني« ويف 

ي�سار ال�سورة عبارة »امللك ح�سني وا�سحاق رابني ي�سنعان ال�سالم«)73(. 
الي�سار ن�ساهد �سورة حمامتني تت�سافحان بجناحيهما  ال�سفحة املقابلة على  ويف 

وقد ر�سم اجلناح على �سكل يد، ويف االأ�سفل عبارات الدر�ص ون�سها:  
  »اأنا َوَلد ِمَن االأردن

 اأنا ولد اأُردينرّ 
ام، ا�سم اأمي �َسمرية، وا�سم اأبي �سلمان    ا�سمي ب�سرّ

  اأمي من لبنان، واأبي من �سوريا، اأنا واأمي واأبي ُنريُد ال�سالم«)74(. 
ولعل الدر�ص، حر�ص على اإظهار هدف تعليمي وهو طريقة كتابة حرف ال�سني مت�ساًل، 
ويت�سح ذلك من التدريبات التي تلت الدر�ص، لكنرّ هذا الهدف حمل يف طيرّاته رغبة العرب 
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بال�سالم مع اإ�رصائيل، لذا جند يف بع�ص الفوائد املقدمة تعريفًا مبلك االأردن امللك عبد اهلل 
الثاين وزوجته امللكة رانية، ثم �سورة للبرتاء)75(. 

ولعل الهدف االأ�سا�سي من كل ذلك هو تعريف الطالب بالدول العربية املحيطة باليهود 
وبخا�سة االأردن وم�رص، وي�سمل هذا التعريف تو�سيح حاكم كل منهما ومعرفة اأهم املناطق 
االأثرية يف هاتني الدولتني، ومعرفة �سكل َعَلِم كل منهما، وبيان العملة امل�ستعملة فيهما، لذا 
وجدنا حديثًا خا�سًا عن االأردن، وقد خ�سوا م�رص بدر�سني الرابع وال�ساد�ص واأظهروا َعَلَمها 

ونيَلها واأهراماتها، وحتدثوا عن �سكانها )76(. 
وا�سعو هذا املنهاج احلكومي مل ين�سوا ال�سلطة الفل�سطينية لذا خ�سوها بدر�ص م�ستقل 

جاء لتعليم حريف الطاء والغني لذا جاء عنوان الدر�ص على ال�سكل االآتي:  
ال�سلطة الفل�سطينية َغزرّة 

ط غ
وظهرت �سورة ي�سافح فيها الرئي�ص الراحل يا�رص عرفات ا�سحق رابني، وفوق ال�سورة 
ظهر العلم الفل�سطيني. يف احلديث عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مل ي�ستعمل وا�سعو املنهاج 
اأو االأردن، بل  كلمة رئي�ص مع الراحل يا�رص عرفات كما ا�ستعملوها يف احلديث عن م�رص 
ع عرفات واإ�سحاق رابني على اتفاق �سالم«)77(،  ومل يتحدثوا عن  كتبوا فوق ال�سورة: »وقرّ
ة اإ�سارة خبيثة لتعليم  عا�سمة ال�سلطة كما حتدثوا عن عمان والقاهرة، ولعل ا�ستعمالهم لغزرّ

طلبتهم اأن ال�سلطة يف غزة وعا�سمتها غزة فقط. 
وهكذا جند احلديث عن اجلانب ال�سيا�سي يقت�رص على دول اجلوار، مو�سحًا الدول التي 
تتمتع بعالقات مع اإ�رصائيل، لذا ذكرت االأردن وم�رص وال�سلطة الفل�سطينية، ويف ذلك اإمياء 
للطالب اليهودي اأن تلك املناطق تعي�ص حالة �سالم مع اإ�رصائيل لذا يجوز الذهاب اإليها يف 
اإىل  اليهود  بع�ص  بها  قام  رحلة  على  الدينية  املدار�ص  منهاج  اأتى  وقد  �سياحية،  رحالت 
االأهرامات امل�رصية مبرافقة دليل م�رصي)78(. ومل نلحظ حديثًا عن �سوريا اأو العراق �سوى 
االأو�سط« من عبارت  الثامن وعنوانه »ال�رصق  الدر�ص  القليلة كما ورد يف  االإ�سارات  بع�ص 
اإ�رصائيل و�سوريا  »تبداأ املحادثات بني  اأخبار �رصيعة جاء يف بع�سها:  �سكل  �سغرية على 

ب�ساأن مياه نهر الريموك االأ�سبوع القادم«)79(. 
مع  �سالم  معاهدة  على  وقعت  التي  الدول  خارج  زالت  ما  �سوريا  اأن  على  يدل  وهذا 
اأحد االأمكنة يف  ال�سوري  اإ�رصائيل، لذا ال يتورع وا�سعو املنهاج احلكومي من عدرّ اجلوالن 

اإ�رصائيل كما يظهر يف الدر�ص الرابع ع�رص وهو بعنوان »اأماكن يف اإ�رصائيل«)80(. 
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 اخلامتة:  
وبعد، فيمكن ت�سجيل جمموعة من املالحظات نلخ�سها على النحو الآتي:  

اإنرّ منهاج اللغة العربية املو�سوع للطالب اليهودي يف اإ�رصائيل هو و�سيلة لتعريف  ♦ 

الطالب مبا يلزمه من مفردات يف حياته حني يلتقي باملواطن العربي، �سواء يف املناطق 
التي ت�سيطر عليها دولته اأم خارجها، ولذلك يتوجب عليه معرفة احلروف العربية وبع�ص 
االجتماعية  االأمور  بع�ص  ويتعرف   ، والكتابة  القراءة  عمليتي  وميار�ص  اللغوية،  القواعد 

والدينية وال�سيا�سية اخلا�سة بالعرب. 
اإن مادة املنهاج تقدرّم بع�سًا من تلك االأمور، ولكنها ال تر�سم �سورة كاملة ووا�سحة  ♦ 

وعادلة عن املحيط العربي؛ الأن ذلك �سي�سطرهم اإىل كثري من احلجج والرباهني حتى يت�سنى 
لهم اأن يقنعوا الطالب الذي يخاطبونه، كالعالقة احلقيقية بني العرب واليهود. 

اإذا كان املنهاج يف املدار�ص احلكومية والدينية يف ن�سو�سه املو�سوعة قد راعى  ♦ 

املرحلة التي يخاطبها حني قدرّم اأخباراً موجزة عن العرب تعدرّ املعايب عليها قليلة، فاإنه 
يف منهاج املرحلة الثانوية يتجاوز ذلك حني يخ�ص احلديث يف درو�ص متعددة عن ال�سينما 
امل�رصية وي�سع لكل ممثل اأو مطرب در�سًا خا�سًا، وياأتي ببع�ص االأغاين امل�رصية... )81(، 
. ومل يقدم عن عباقرة العرب  وي�ساف اإىل ذلك بع�ص املعلومات امل�سوهة عن النبوة )82(
 . )83( املقفع  ابن  عن  واآخر  حمفوظ  جنيب  عن  واحد  حديثني  اإالرّ  وعلمائهم  وامل�سلمني 
واحلديث هنا عن منهاج املرحلة الثانوية ال يت�سع، الأنه يحتاج اإىل مقام اآخر م�ستقل غري 

هذا املقام .  
همزة  يعاملون  فهم  اخلاطئة؛  الكتابية  القواعد  بع�ص  تعليم  املنهاج  ت�سمن  لقد  ♦ 

الو�سل معاملة همزة القطع، اإذا وقعت اأول الكالم نحو:  اإ�سمي �سليم، اإبن من هذا؟ األعربية لغة 
. ومن االأخطاء اأي�سًا العطف  العرب.... الخ، واالأمر �سواء يف املدار�ص الدينية واحلكومية)84(
بالواو على االآخر نحو: »يف ب�ستان اأخي اأ�سجار مثل:  التفاح، امل�سم�ص، التوت، واالأرز«)85(.  
يف  الف�سحى  اللغة  والدينية  احلكومية  املدار�ص  يف  املنهاج  وا�سعو  يعتمد  مل  ♦ 

العبارات والن�سو�ص جميعها؛ الأن القارئ يعرث من حني الآخر على بع�ص التعابري العامية 
. لذا ميكن و�سف اللغة امل�ستعملة  نحو: »بخاطرك..« و »وما عليه �رص« ، و »يا بابا، يا ماما..«

يف املنهاج اأنها اأقرب اإىل لغة ال�سحافة اليومية منها اإىل الف�سحى االأ�سيلة. 



352

تعليم اللغة العربية في املدارس اليهودية في إسرائيل

منوذجاً( اإلعدادية  املرحلة  د. حسن طاهر أبو الرُّب)منهاج 

اإن تعليم اللغة العربية يف املدار�ص اليهودية ما يزال بحاجة اإىل نظر؛ الأن املادة التي 
يحملها املنهاج بوجه عام وُتقدرّم للطالب ينتابها النق�ص، وترتاءى فيها الفجوات، ويعود 
ذلك اإىل اأنرّ الذين اأعدرّوا هذه املادة مل يق�سدوا تقدمي اللغة العربية ال�سحيحة يف منهج علمي 
مو�سوعي، بل كان هدفهم اأن يتمكن الطالب من االإملام باحلروف وبع�ص املفردات التي 
جتعله قادراً على املحادثة بالعربية.. ويلحظ ذلك يف منهاج املدار�ص احلكومية بو�سوح، 
االأف�سل »الأن م�ساغل  ناأمل  اأن  للتا�سع، ولي�ص علينا  التالية  العليا  ال�سفوف  وبخا�سة يف 
االأجنبي يف اللغة لي�ست هي دائمًا م�ساغل ابن اللغة، فهو بحاجة اإىل و�سائل تعبريية تفي 

بحاجته للمواقف التي قد يجد نف�سه فيها..«)86(. 
وال يفوتنا اأن ن�سري يف هذا املقام، اإىل اأن مثل هذه الدرا�سات ما زالت قليلة اإن مل تكن 
نادرة، وحري باأرباب هذه اللغة املقد�سة اأن يولوا عناية فائقة بلغتهم التي غدت تعاين غربة 
قا�سية، لي�ص يف بالد الغرباء فح�سب، لكن يف بالدها االأ�سلية اأي�سًا؛ جراء ما يوفر للغات 
االأجنبية من دعم وعوامل ن�ساط وازدهار، وملا تعانيه لغتنا يف املقابل من �سياع وتطاول 

وت�سلط حتى كادت اأو تكاد تغرق فيما ي�سمى اليوم العامية املقيتة اأو لغة ال�سحافة...  
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