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 خهفيخ انذراسخ:

ت  ػػػا الدراسػػػية هوًاػػػا لل وطلاػػػات ال ل ػػػ ية هالديويػػػة  ربػػػرص الػػػدهؿ صبيع ػػػا ملػػػه بوػػػاا اوارا ػػػا ًه
لي ػػا مت عا؛ػػاي سػػعًيا يػػو  كػػويا اػػوانيوأل صػػاوأل الصػػأل ذاػػت   ه ااوػػا؛ ي ذلػػ  هال كريػػة الػػب  ع ػػ  م

أنه ا  ا يكا اا أار، وإف لكل مت ع اعتادا ه ه وابته هقي ه الب يصػدر مو ػا، هيػ اا  ػا، هي ػعه    
الثاػايف  الت     ا هاالنطالؽ او ا. ه  ده أمهية الكتاب املدرسي يف أنه اا أر  اصادر  شػكيل الػومي

ى الطػػػػػالب، تيػػػػػك  تاػػػػػ ا الكتػػػػػب الدراسػػػػػية م ػػػػػل الاػػػػػي  هاذوكػػػػػار هامل ػػػػػاد  دهاملعػػػػػريف هالاي ػػػػػي لػػػػػ
هالتوج ػػػػػات الثااويػػػػػة هالديويػػػػػة هاالجت اميػػػػػة هال ياسػػػػػية الػػػػػب  ػػػػػو  ملي ػػػػػا الو ػػػػػائ  هال ياسػػػػػات الرتبويػػػػػة 

ب أف يوشػػو هيرتمػػرع ويػػه هالتعلي يػػة يف رػػلا ال لػػد أه ذاؾ، هالػػب  رسػػ  اإلنيػػار ال كػػري هالاي ػػي الػػلي  ػػ
اوة )العايلي،   (.4002الطالب بوص    الع اد اذساسي ذي هناة  و وية ا تا لية مله اذصعدةً 

ػػد )سػػعيد هم ػػار،  ( أف للكتػػاب املدرسػػي أمهيػػة قصػػوى يف ربايػػ  أرػػداؼ ا ت ػػع 6991هلػػلا يً 
لا ا ت ػع أه ذاؾ،ً  ػا أنػه يعػػد يف بوػاا الشصصػية الثااويػة للطػالب هواػاً ل رػداؼ هال ياسػػات العااػة  ػ

اصػػػػدرًا اويًػػػػا ها ً ػػػػا يف  كػػػػويا االذبارػػػػات هالاػػػػي  هاعػػػػايو الا ػػػػوؿ هالػػػػرو ، ه و يػػػػة الشػػػػعور بامل ػػػػ ولية 
 هاالنت اا، هربط الواش ة برتاث اذاة اوااري هال كريي لتعزيز ا وية اجل عية ذوراد ا ت ع.

 ذرهة التطػػػورات العامليػػػة ذات الػػػو وة املت ػػػارمة ه كت ػػػب رػػػلا الدراسػػػة أمهيػػػة  اصػػػة،  ذ  ػػػو  يف
ػل ذلػ  هاملتا ة يو موملة ال كػر هامل ػاري  هالاػي  هسػيطرة  الاط يػة اذتاديػة يف مػال اليػـو هانعكاسػاتً 
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اوػػة دبػػا وي ػػا ا ػػاؿ الرتبػػوي هالتعلي ػػي، تيػػك  تعػػا  االنتاػػاالت الغربيػػة ملػػا ربتويػػه املوػػارج  ملػػه ا ػػاالتً 
 بعػػ  الػػدهؿ العربيػػة اػػا ا ػػاري  ها ػػاد    ػػده  ػػ  اػػو ات ػػاعة، ه رسػػ  صػػورة سػػل ية مػػا الدراسػػية يف

اآل ػػػر الغػػػريب، راػػػ  أف جػػػزًااً  ػػػوًا نػػػا جػػػاا يف رػػػلا املوػػػارج يوطلػػػ  أساًسػػػا اػػػا م ػػػوع اذسػػػ  ال كريػػػة 
 ا ت ع العريب هاإلسالاي.هالثااوية هالديوية الب بين ملي ا 

ال ياؽ أف  طػرح بعػ  الت ػا الت املتصػلة دبػا  تاػ وه الكتػب الدراسػية هلعله اا املوطاي يف رلا 
ه ااويػػة، هرػػل  عكػػ  رػػلا الكتػػب اذسػػ  يف بعػػ  الػػدهؿ الغربيػػة اػػا قػػي  ها ػػاري  هاكونػػات وكريػػة 

العػػػػػرب العاديػػػػػة هال كريػػػػػة هاالجت اميػػػػػة ال ػػػػػائدة يف  لػػػػػ  ا ت عػػػػػات  هذلػػػػػ  اػػػػػا أجػػػػػل اااربػػػػػة صػػػػػورة 
يدا صورة الصراع العػريب اإلسػرائيلي يف  لػ  الكتػب الدراسػيةي هذلػ  بامت ػار هامل ل أل بشكل ماـ، هربد

 الااية ال ل طيوية  اـو مله راوعتأل أساسيتأل: العرهبة هاإلسالـ.

اوػة ه عد امل ولة ال ل ػطيوية  تػدى املكونػات الرئي ػة للصيػاؿ العػريب هاإلسػالاي هاإلن ػاين  ملػهً 
ػػد )بشػػػارة، امل ػػتويات الوجدانيػػػة هال كريػػػة هالرا اوػػػة. هيف رػػػلا ا ػػػاؿ يً  ( أف اوسػػػاة اتػػػتالؿ 4009زيػػةً 

ي نػػا هرام ػػاً  ول ػػطأل هقيػػاـ  سػػرائيل مهػػا ماػػدة بػػارزة يف التػػاري  العػػريب اوػػديك، همهػػا جػػرح اػػازاؿ ا توتػػاً 
 اػػع ملػػه  اػػانيع ا ػػولتأل  ربتػػل اكانػػة بػػارزة يف الػػومي العػػريب. هياػػيض بشػػارة أف قاػػية ول ػػطأل  عل ػػا 
ػػلل  اػػا  ً و ػػأل، همهػػا امل ػػولة العربيػػة ب عػػدي ا الاػػواي هاإلقلي ػػي، هاػػا   ػػرزا اػػا صػػرامات ه عايػػدات، ًه

هالوػػػزهع يػػػو التالػػػرر هاالسػػػتاالؿ. أاػػػا امل ػػػولة اذ ػػػرى و ػػػي  اداػػػه اػػػا رب يػػػز ه رايػػػز لػػػرو  االسػػػتع ار 
 ااوتػػه رػػي امل ػػيطرة يف الي وديػػة العامليػػة، هذلػػ  بامت ػػار الغػػرب رػػو العػػال، ه اراػػه رػػو التػػاري  العػػاملي، ه 

زالػ   صػدر اعل ػة    اوطاتوػا اػا أهرهبػا، هالػب صوع الصور مله امل ػتوى العػاملي. هرػي امل ػولة الػب اػا 
سبوع ر يػة قاػية ول ػطأل بوصػ  ا قاػية اسػتع ارية )ًولونياليػة، هذبعػل  سػرائيل جػزاا اػا أهرهبػا هالغػربي 

لػه والااػية ال ل ػطيوية تيك أع رج  اا مال الشرؽ، هصورت مله أهنا ضالي ة شرقوا العريب. هلػلل ً 
رب ػل قػدرا رػػائال اػا الرازيػػة هالػدالالت املكث ػة الػػب ذبعل ػا تاضػػرة دهاػا يف الوجػداف هالعاػػلي نػا  عل ػػا 

زيػػة  سياسػػيا هاجت اميػػا ه ربويػػا. هاػػا روػػا يػػو  ارت ػػاـ بعػػ  الػػدهؿ بتػػدري  الااػػية ال ل ػػطيوية قاػػية اًر
ائيلي لطػػػالب التعلػػػي  العػػػاـ، ه اصػػػة يف دهؿ بعيػػػدة جغراويػػػا اثػػػل بريطانيػػػا هورن ػػػا هالصػػػراع العػػػريب اإلسػػػر 

 هأاريكا،ً  ا سيو  بيانه بعد قليل يف الدراسات ال اباة.
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صػػورة الصػػراع العػػريب ربليػػل اػػا م ػػوع اػػا سػػ   جػػاات وكػػرة رػػلا الدراسػػة هالػػب  ت الػػور تػػوؿ 
تػػػاب يف املػػػو ج الدراسػػػي يف  الرتبػػػوي –اإلسػػػرائيلي، هوالػػػ  اكونػػػات اخلطػػػاب اللغػػػوي  الػػػب يتاػػػ و اً 

(. هلعلػه The Arab- Israeli Conflictمووانا الوتػا، هرػو )الصػراع العػريب اإلسػرائيلي بريطانيا حي ل 
ااػػل لتػػدري  الطػػالب الربيطػػانيأل رػػلا الااػػية، اػػع أهنػػا قػػد   ػػده  تػػابً  صػػ ً  اػػا املثػػو للدرشػػة أف اع

(ي بػػل  نوػػا 61    62اػػا سػػا و   )الكتػػاب يػػدرس ل  ػػة م ريػػة قاػػية رااشػػية بالو ػػ ة  ػػ  هملػػا يف سػػ
ػااال  ػلا الااػية  تابػاً  تأل ندق  الوظر جند أف أصالاب الشوف )هر  العرب هامل ػل وف( ال اصصػوفً 

تػػ     زيت ػػا يف هجػػداهن  هوكػػرر ، تيػػك يعكت ػػه بتدري ػػ ا بوصػػ  ا اوضػػوما دا ػػل  اػػع املدرسػػيةيفً  اًر
انػػ  )املعروػػة درشػػة(ً  ػػا ياػػوؿ ال السػػ ةي أي أف الدرشػػة أتػػد اصػػادر اػػواد العلػػـو االجت اميػػة   ه ذاً 

واػد هجػػد ال اتػك ن  ػه اشػػدهًدا اعرويًػا هن  ػًيا ههجػدانًيا ملااربػػة رػلا الكتػاب هقاػػيته التال يػز لل عروػة، 
 بالتالليل هالدرس العل يأل.

يا اإلشػكالية يف مالقػة  ضاوة    اا سػ  ، وػإف قاػية الصػراع العػريب اإلسػرائيلي  عػد  تػدى الااػا
العػػال العػػريب هالغػػريبي هلػػلا وإنػػه اػػا امل ػػ  دراسػػة التوشػػ ة الرتبويػػة/ ال ياسػػية للطػػالب ذبار ػػا. هقػػد جػػاا 

بريطانيا ربديًداي ذهنا  عد هاتدة اا أر  الدهؿ الغربية الب  ا اتتكػاؾ ا اشػر بػالعرب هامل ػل أل ا تيار 
ي   اذًرب ما املوساة ال ل طيويةً  ا رو  اب   ارايا. هؿامل   بل  هنا اول اوا ة االستع ارية ه   اليـو

  ػػعه    الكشػػض مػػا أرػػ  امل ػػاري  هاذوكػػار هالاػػي  الػػب يتاػػ و ا هاخلالصػػة أف رػػلا الدراسػػة 
ي مػرب ربليػل (The Arab – Israeli Conflict)اجل از امل اري ي لكتاب )الصراع العريب اإلسػرائيلي 

الرتبػػوي املتاػػ وة  –يعرضػػ ا الكتػػاب، هعاهلػػة سػػرب أاػػوار ا ػػتويات اخلطػػاب اللغػػوي صػػورة الصػػراعً  ػػا 
 ويه.
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 يشكهخ انذراسخ وأسئهتهب:
ـ، اػا ربيػز الكتػب 4006اوػل أتػداث اوػادي مشػر اػا سػ ت رب  يشتكي العال الغػريب، هربديػداً 

ا أوكػػار هر ى ه صػػورات( الدراسػػية يف بعػػ  الػػدهؿ العربيػػة هاإلسػػالاية ضػػدا، هأهنػػا  وػػتج )دبػػا  تاػػ وه اػػ
ػػػلل  أف  لػػػ  الكتػػػب  اػػػدـ صػػػورة  جػػػيال اربمػػػا ذا  ربيػػػة سياسػػػية اوالػػػازة ربػػػك ملػػػه الكراريػػػة، هيػػػرهفً 

لآل ر الغريب اا  ػالؿ اشػت ا ا ملػه  طػاب وكػري ه ربػوي  قصػائي هاوطػوت ملػه ذا ػه مدائية هاشورة 
رػػػلا   ػػػالالب، هوًاػػػا ملػػػزام   . هقػػػد اواػػػارية هالديويػػػةي نػػػا ي يػػػر النتشػػػار بػػػلهر التطػػػرؼ يف ن ػػػوس الطػػػ

الشػػػكوى ضبػػػالت ا ػػػت رة ملػػػه املوػػػارج هالكتػػػب الدراسػػػية يف العػػػال العػػػريب هاإلسػػػالاي او  ػػػة ا؛ااػػػات 
هادمػػػااات بانيلػػػة يف اعظ  ػػػا. هيف  اػػػ  رػػػلا اال؛ااػػػات هاو ػػػالت نيػػػرح مػػػدد اػػػا اذسػػػ لة املعًا ػػػة 

ص قاػية الصػراع العػريب اإلسػرائيلي، بوصػ  ا توؿ صورة العرب هامل ل أل، هقاايار  وي ا، هبشػكل  ػا
قاية أساسية يف صيااة اللروية الغربية ال ياسػية هاالجت اميػة هالوجدانيػة ذبػاا العػرب هامل ػل أل هاػا رػي 

 ال ل ػ ية هاواػارية ين ػالا  هرل رلا املكونػات  ت ػ  اػع املكونات ال كرية هالثااوية للصطاب الرتبوي  
  ا ا ت ع الغريب هالديوية الب يو ث  او

تػاب دراسػي اا روا ان ثا   اشكلة رلا الدراسة، هالب ربلل صورة الصراع العػريب اإلسػرائيلي يفً 
(، هاااربػة ا ػتويات The Arab- Israeli Conflictيف بريطانيػا، مووانػه )الصػراع العػريب اإلسػرائيلي 

 ة ويه.الرتبوي، هالرسائل الا وية هاملش رة امل ثو  –اخلطاب اللغوي 

 ويمكن القول بشكل أكثر تحديًدا أن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال التالي:

تػػػاب )الصػػػراع العػػػريب  –س: اػػػا أرػػػ  اكونػػػات اجل ػػػاز امل ػػػاري ي للصطػػػاب اللغػػػوي  الرتبػػػوي يفً 
 ( يف املو ج الدراسي الربيطاين The Arab- Israeli Conflictاإلسرائيلي 

 س لة ال رمية التالية:هيتا ا رلا ال  اؿ بالارهرة اذ

 س: اا الاي  هاذوكار هاالذبارات الب حيتوي ا الكتاب 

 للصراع العريب اإلسرائيلي الب يوتي  ا الكتاب  هاواارية س: اا الدالالت ال ياسية هالتاراية



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 18 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

س: اا ادى ار  اط ا اري  الكتاب هصورا اللروية باملعطيات الواقعية التارايػة هال ياسػية للصػراع 
 اإلسرائيلي العريب 

 أهذاف انذراسخ:
ًتػػػػاب )الصػػػػراع العػػػػريب ا ػػػػدؼ الػػػػرئي  للدراسػػػػة رػػػػو ربليػػػػل صػػػػورة الصػػػػراع العػػػػريب اإلسػػػػرائيلي يف  

( يف املو ج الدراسػي الربيطػاين، هوالػ  اكونػات اجل ػاز The Arab- Israeli Conflictاإلسرائيلي 
 الرتبوي الب  وتظ  الكتاب. –امل اري ي للصطاب اللغوي 

 ذا الهدف المحوري أهدافًا فرعية أخرى، وهي:ويضم ه

 ربليل الاي  هاذوكار هاالذبارات الب حيتوي ا الكتاب. -

 ربليل الدالالت ال ياسية هالتاراية هاواارية للصراع العريب اإلسرائيلي الب يوتي  ا الكتاب. -

ايػة هال ياسػية للصػراع ادى ار  ػاط ا ػاري  الكتػاب هصػورا اللرويػة باملعطيػات الواقعيػة التار ربليل 
 العريب اإلسرائيلي.

 أهًيخ انذراسخ:
 يمكن إيجاز أهمية الدراسة في النقاط التالية:

تػاب )الصػراع العػريب اإلسػرائيلي  -  -The Arabأهنػا ربلػل صػورة الصػراع العػريب اإلسػرائيلي يفً 

Israeli Conflictري ي ( يف املػػػػو ج الدراسػػػػي الربيطػػػػاين، ه ل ػػػػ  اكونػػػػات اجل ػػػػاز امل ػػػػا
الرتبػػػػػوي يف الكتػػػػػاب، هاػػػػػا يتاػػػػػ وه اػػػػػا صػػػػػور ها ػػػػػاري   تعلػػػػػ  بػػػػػالعرب  –للصطػػػػػاب اللغػػػػػوي 

 الب  تواهؿ اثل رلا املوضوع قليلة ت ب انيالع ال اتك.هامل ل أل،  اصة أف الدراسات 

تػديك هاعاصػر، ، هرػو اػو ج Discourse Analysisأهنػا  و ػض او ايػة ربليػل اخلطػاب  -
  ماؿ ال الك الرتبوي.ه صوًصا اا يتصل بتط ياه يف
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يف تاػػػل درس العالقػػػات الثااويػػػة هالرتبويػػػة بػػػأل ردبػػا   يػػػد الدراسػػػة العػػػاالأل هامل ت ػػػأل هال ػػػاتثأل  -
يتعلػ  بتال ػأل الصػور الو طيػة مػا العػرب اإلسػالاي، ه اصػة اػا  –العال الغريب هالعػال العػريب 

 الربيطانية. هامل ل أل، ه صاليح صورة الااية ال ل طيوية يف الكتب الدراسية

 يصطهحبد انذراسخ:
( أف "اخلطاب" رػو م ومػة اػا الوصػوص الػب  شػكل  طابًػا أه 6977يرى اجلابري ) الخطاب:

أه رػو رػػلا الوج ػة اػػا وكػرًا، واخلطػاب بامت ػػارا ااػوؿ الكا ػػب رػو بوػػاا اػا اذوكػار حي ػػل هج ػة نظػػر، 
 –(    أف للصطػػػاب 4006غػػػورة )الوظػػػر اصػػػواة يف بوػػػاا اسػػػتدالا يتاػػػ ا ااػػػداات هنتػػػائج. هيشػػػو ب

التوهيػػل، جػػان أل، اذهؿ اػػا ياداػػه الكتػػاب هرػػو اخلطػػاب، هالثػػاين اػػا ياػػر ا الاػػار  هرػػو  – ػػلا امل  ػػـو 
هرلا يعين أف رواؾ قػراا أل للصطػاب هربليلػه: الاػرااة التوهيليػة أه التشصيصػية الػب يعيػد وي ػا الاػار  بوػاا 

اب، هياػدـ هج ػة نظػرا وي ػا )هرػلا الوػوع اػا الاػرااة رػو املاصػود روػا(، الااايا هامل اري  املت واة يف اخلطػ
 (.6977هالارااة االستو ا ية، هري الب  اض مود تدهد التلاي امل اشر )اجلابري، 

ب ػتي ية أه الوظػػاـ يػر  ط ا  ػػـو "اخلطػاب" ه وهيلػه دب  ػـو اإل بتسامولويي::النظاا  المعرفاي لاإ
امل ػػاري  هامل ػػاد  هاإلجػػرااات الػػب  عطػػي املعروػػة يف وػػرتة  ارايػػة اػػا بويت ػػا  املعػػريف، هالػػلي يعػػين صبلػػة اػػا

ػو وػإف 6997أي أف الوظاـ املعريف يف الثااوة رػو بويت ػا الالشػعورية )اجلػابري، الالشعوريةي  (. هحب ػب وًو
، هذلػ  ب تي ية )الوظاـ املعريف(  عين م وع العالقات الػب ككووػا الوقػوؼ ملي ػا يف وػرتة اػا بػاإل أل العلػـو

الوظػػػػاـ املعػػػػريف ذه بويػػػػة اتغػػػػوة تػػػػأل يلػػػػل ا ػػػػتوى انتظااا؛ػػػػا اخلطابيػػػػة. هب ػػػػ ب مالقتػػػػه بالتػػػػاري ، وػػػػإف 
 (.4006ديواايكية )بغورا، 

املاصود به يف رلا الدراسػة م ومػة الوصػوص أه ال وػاا ال كػري الػلي  الخطاب اللغوي التربوي:
 ربويػا ذا اكونػات  –(، هالػلي يشػكل يف م ومػه  طابػا لغويػا يتا وه )ًتاب الصراع العريب اإلسػرائيلي

 ا اري ية عددة.



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 18 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

 ينهجيخ انذراسخ وإجزاءاتهب:
اػو ج حبثػي ربليلػي ، هرػو Discourse Analysis و ػض رػلا الدراسػة اػو ج ربليػل اخلطػاب 

يف ال ػػػووات  نػػػومي )ًي ػػػي(، ه عػػػود جػػػلهرا اذه     الدراسػػػات اللغويػػػة هاذدبيػػػة هال كريػػػة، هقػػػد  زايػػػد
اذ ػػػوة االرت ػػػاـ بتو يػػػض ااػػػوالت ربليػػػل اخلطػػػاب هأدها ػػػه املو ايػػػة يف ال الػػػك يف اإلن ػػػانيات هالعلػػػـو 

او تاًلػا ملػه اتلػض العلػـو دبػا يػوورا اػا  اويػات هأدهات االجت امية هالرتبويةي أي أنه أص ح او ًاا حبثًيا 
تيػػػك يشػػػ د رػػػلا هاواػػػوؿ املعرويػػػة، ت او ايػػػة همل يػػػة ككػػػا اسػػػتث اررا ه ط يا ػػػا يف شػػػ  التصصصػػػا

، ه اصػػػػة  اػػػػا يتعلػػػػ  بتطػػػػوير  ط ياػػػػات املوػػػػارج العصػػػػر املعلواػػػػا   ػػػػدا الً ه شػػػػابًكا بػػػػأل اتلػػػػض العلػػػػـو
 .(Ward, 1997)ال الثية  –هاذساليب هاذدهات هاملاوالت العل ية هاملو اية 

رجعيػات يف العلػـو ال ياسػية ه ت   او اية ربليل اخلطاب بان تات ا مله م ومة اا املصادر هامل
  . هاللغوية هال ل  ية بل هت  التارايةي أي أهنا  و ض املعطيات هاإلجنازات الوظرية هالتط يايػة  ػلا العلػـو

بت كيػ  العواصػػر امل س ػػة ل ويػة اخلطػػاب )أي  طػػاب( سػعيا يػػو  مػػادة بوائ ػا اػػا جديػػد ً ػا أهنػػا ؛ػػت  
لػ  اخلطػاب، هذلػ  باسػتث ار تليػات الاػرااة التوهيليػةي اػا أجػل  الب يوتظ  ا ذدبا ي  ح بر ية الكليات 

ا يكليػػػػة، هوالػػػػ  املوطػػػػ  امل ػػػػاري ي  –ًشػػػػض ه شػػػػصي  ميػػػػوب اخلطػػػػاب، هبيػػػػاف  واقاػػػػا ه ال ويويػػػػة 
رة الػػب حي ل ػػا اخلطػػاب، أه بتع ػػو أًثػػر ذبريػػًدا الػػدا لي الػػلي حيك ػػه، هواػػح املاػػوالت هاذن ػػاؽ املاػػ 

يشػ ل اػا يتاػ وه عتػوى اخلطػاب اػا اذبارػات   ابيػة أه سػل ية أه عايػدة )اا سك  موه الو (، هرػو 
 (.4002يو  اررة أه قي ة اا )العايلي، 

يزرػػا ملػػه اذن ػػاؽ املاػػ  رة، ه اصػػة موػػداا ه  ػػده أمهيػػة اسػػتصداـ او ايػػة ربليػػل اخلطػػاب يف  ًر
ا الراػػػوز هاإلشػػػارات  ػػػاراي قػػػد يتاػػػ ا قػػػدرًا رػػػائالً اػػػ – ربػػػوي  –خلطػػػاب لغػػػوي  اروػػػيكػػػوف التالليػػػل 

هاإلتاالت هاذن اؽ املا رة ذات او والت التاراية هالديويػة هاالجت اميػة، حبيػك يشػكل ا  ػازًا ا ً ػا 
يف  شكيل روية همال ههجداف املتلاأل الليا ر  اػا الواشػ ة هاذني ػاؿ الصػغار بشػكل ال هامػيي بػل  ف 

ي ية التادًن )ربوؿ، اخلطاب الرتبوي أ طر أنواع اخلطابات سواا اا تيك احمل  (.4004توى أهً 

ػد  ربليػل اخلطػاب يف ال الػك أف التو ي ػات املعاصػرة ملو ايػة  (Zeeman et al., 2002)هيً 
الرتبػػػوي قػػػدا   ضػػػاوات شبيوػػػة هجديػػػدة للعلػػػـو الرتبويػػػةي سػػػواا وي ػػػا يتصػػػل بػػػإ راا اذسػػػاليب ال الثيػػػة أه 
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يػػز ملػػه اذسػػلوب الكي ػػي سباسػػ  هأصػػالة الوتػػائج الػػب   ػػين ملي ػػا، هذلػػ  اػػا  ػػال الوػػومي يف  –ؿ الرًت
 م لية التالليل.

 إجزاءاد انتحهيم:

 سارت عمليات التحليل وإيراءاته بشكل عا  على النحو التالي:

ًعرسػػػ  صبيع ػػػا لعػػػرض صػػػورة  – 6   الػػػ  املوضػػػومات الػػػواردة يف الكتػػػاب بشػػػكل مػػػاـ، هالػػػب 
 للصراع العريب اإلسرائيلي.

 وظر العربية هاإلسرائيلية توؿ قاية الصراع بيو  ا.ااارنة مرض هج ب ال – 4

ر وي ػػا العػػرب هال ل ػػطيويوف هاإلسػػرائيليوف، أه املوضػػومات الػػب  – 3 والػػ  ال ػػياقات الػػب يػػًل
  تعل    .

يػػػػز ملػػػػه املػػػػادة املكتوبػػػػة اػػػػا نصػػػػوص هه ػػػػائ  هموػػػػاهيا، هاػػػػو املكتوبػػػػة اثػػػػل: الصػػػػور،  – 2 الرًت
ػػػل اػػػا لػػػه مالقػػػة هاخلػػػرائط، هالرسػػػواات، هاإل ػػػراج  بت ريػػػر رسػػػائل ها ػػػاري  ات  ػػػة ال ػػػين، ًه

  تعل  بصورة الصراع العريب اإلسرائيلي.

 وال  دالالت الكل ات ه حيااا؛ا هالتداميات الوجدانية هالثااوية هاواارية هالديوية. – 5

حبك اا )سك  موه الو ( اػا  ػالؿ اسػتاالا الرسػائل الاػ وية هالشػ رات الرازيػة دا ػل  – 1
 و ، أه اا ي  ه بػ )استوطاؽ الو (.ال

 ت ػػع أطػػاط االنتاائيػػة يف مػػرض املعلواػػات ه و ي  ػػا دا ػػل ال ػػياؽ، هسػػرب أاػػوار امل ػػتويات  – 8
 الرتبوي بشالوا ه املعروية هالاي ية دا ل الوصوص. –املتوومة للصطاب اللغوي 



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 :1 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

 اخلهفيخ اننظزيخ نهذراسخ وانذراسبد انسبثقخ:

 يمي في بريطانيا:نبذة عن النظا  التعل

االػػػػة  ػػػػز اايػػػػات الوظػػػػاـ التعلي ػػػػي الربيطػػػػاين هأرداوػػػػه يف رػػػػدوأل رئي ػػػػأل: اذهؿ  ػػػػووو وػػػػرصً   رًت
هات اهية جل يع الطالب للتعل  هلتالاي  اا يص و  ليه ا ت ع اا  الؿ  و ية املشامر الونيوية الػب ربػرؾ 

القتصػػػادي هاالجت ػػػامي ه رقيػػػة طػػػط اويػػػاة، الػػػدهاوع ال رديػػػة هالعااػػػة لل  ػػػامهة ال املػػػة يف دمػػػ  الوشػػػاط ا
هذل  بروع اعايو التالصػيل املدرسػي، ها ػتوى امل ػارات هالك ػااات الػب  روػد سػوؽ الع ػل. أاػا ا ػدؼ 
الثػػاين و ػػو  و يػػة اجلوانػػب الرهتيػػة هاذ القيػػة هاالجت اميػػة هالثااويػػة موػػد الطػػالب، ه مػػدادر  السػػتغالؿ 

 ػػػػ هليات الػػػػب  لاػػػػه ملػػػػه مػػػػوا ا  ، هلالسػػػػت ادة اػػػػا ذبػػػػارب اويػػػػاة ال ػػػرص الػػػػب  تػػػػاح  ػػػػ  هلتال ػػػػل امل
 .(Department for Education and Employment, 1999)املصتل ة 

سػػوة، هاعػػ  ذلػػ  أف الطالػػب ال  61    5هيعػػد التعلػػي  يف بريطانيػػا  لزاايػػا لل  ػػات الع ريػػة اػػا 
اتػػػاح مانػػػا يف املػػػدارس اوكوايػػػة هاتػػػواور لػػػي  ككوػػػه اغػػػادرة املدرسػػػة ق ػػػل أف ي لػػػ  ال ادسػػػة مشػػػرة. هالتع

للا يع بغ  الوظر ما اجلو  هاللوف هالط اة االجت امية هالديا هالتوجه ال ياسي. ه وا   املػدارس يف 
بريطانيا    ادارس ابتدائية هاػدارس  انويػة،  ذ يلتالػ  الطالػب باملرتلػة االبتدائيػة يف ال ػا اخلاا ػة تػ  

ا م را، مث يوتال بعد ذل     املرتلة الثانوية ت  ال وة ال ادسة مشرة اػا م ػرا ال وة اوادية مشرة ا
(Department for Education and Employment 1999) . 

التالايػػل. هيتكػػوف % واػػط اػػا م ػػوع 65هيوجػػد يف  جنلػػرتا نظػػاـ املراتػػل الػػثالث، هلكوػػه يغطػػي 
سػػػووات، هاملػػػدارس املتوسػػػطة هرػػػي  9أه  7    5 رػػػلا الوظػػػاـ اػػػا املػػػدارس االبتدائيػػػة هرػػػي ل م ػػػار اػػػا

أه اػػػا  61    64، مث املػػػدارس الثانويػػػة هرػػػي ل م ػػػار اػػػا 63    9أه اػػػا  64    7ل م ػػػار اػػػا 
سػػػوة، اػػػو أف الوظػػػاـ اذهؿ املكػػػوف اػػػا اػػػرتلتأل )االبتدائيػػػة هالثانويػػػة( رػػػو اذًثػػػر شػػػيوما  67    63

 (.6244)التعلي  اا تولوا، 

   أف اوكواة الربيطانية   وػ  يف ال ػووات اذ ػوة او اػا هنيويػا  (Richards, 1998)هيشو 
يف التعلي  العاـي  ذ أص ح يف التعلػي  الربيطػاين هلل ػرة اذه  م ومػة اػا يط   مله صبيع نيالب املدارس 

ػػػػل ادرسػػػػة تكوايػػػػة اطال ػػػػة بػػػػااللتزاـ بتال ايػػػػ  رػػػػلا اذرػػػػداؼ التعلي يػػػػة لكػػػػل سػػػػوة يف التعلػػػػي  العػػػػاـ، ًه



 71 / اجلزا اذهؿ4064العلـو الرتبوية/ العدد الثاين/ أبريل 

اذرػػداؼ. هقػػد أقػػي  رػػلا املػػو ج ملػػه أربػػع اراتػػل أساسػػية هواػػا لاػػانوف  صػػالح التعلػػي  الػػلي أقػػر مػػاـ 
املػػو ج الػػونيين بشػػكل هالػػلي أنػػاط باملػػدارس اوكوايػػة  ػػووو اػػو ج يت ػػ  بػػالتوازف. هقػػد    اػػدًن  6977

ػل أرجػاا بريطانيػا  ال يف هنايػة الت ػعي اال يفً  وات. هال يط ػ  املػو ج الػونيين يف  در ي هل يط   بشكلً 
املدارس امل تالة )اخلاصة(  ال  ذا ا تار ه بو   ا نيوامية. هاملراتل اذربع الب يط ػ  وي ػا املػو ج رػي أهال 

 3لل ػػوة الدراسػػية  66    8، هاملرتلػػة الع ريػػة اػػا 4 – 6لل ػػوة الدراسػػية  8    5املرتلػػة الع ريػػة اػػا 
لل ػوة  61    62، هاملرتلػة الع ريػة اػا 9 – 8لل ػوة الدراسػية  62    66، هاملرتلة الع رية اا 1 –

ل ارتلة اا املراتل 66 – 60الدراسية  اذربع املشار  لي ا  وجد ااررات عوريػة هأ ػرى أساسػية . هيفً 
 Department for)البػػػد اػػػػا  علي  ػػػا للطػػػػالب، هربظػػػػه املاػػػررات احملوريػػػػة  ػػػػل هقػػػ  التعلػػػػي  

Education and Employment, 1999) . 

 انصىرح اننًطيخ: ادلفهىو وكيفيخ انتشكم:
تيػػػػك  (Stereotype)الو طيػػػة يعػػػد هالػػػرت لي  ػػػاف أهؿ اػػػػا اسػػػتصدـ اصػػػطلح الصػػػػورة اللرويػػػة 

تابه )الرأي العاـ( أف اإلن اف يتعل  أف يرى بلروه الا   اذمظ  اا العال الػلي ال ي ػتطيع  أهضح يفً 
را، حبيػػك يصػػوع  ػػدر ًيا لو  ػػه هدا ػػل ذروػػه أف يػػراا أبػػًدا، أه أف ي ػػل ه ، أه يشػػ ه، أه ي ػػ عه، أه يتػػًل

صورة ككا االمت ػاد ملي ػا مػا العػال الػلي ال ي ػتطيع الوصػوؿ  ليػه. هأهضػح لي  ػاف أف م ليػة التو ػيط 
 تاػػػ ا هسػػػائل  ػػػوظ  الصػػػور، هانط امػػػات  ابتػػػة ها  نػػػطة، هاالاػػػح بػػػارزة اوتاػػػاة لت ثػػػل الكػػػل ) اػػػور، 

( أف لي  اف استصدـ اصطلح الصػورة الو طيػة ليصػض ايػل اإلن ػاف 4000هيوال )با سعيد، (. 4004
ات، ههضع الواس هاذوكار هاذتداث يف قوالب مااػة ارحيػةي اػا أجػل و ػ      ا تزاؿ املعلواات هاملدًر

 أس ل.

ػػػػػػػػػد ) اػػػػػػػػػور،  ( أف اذدبيػػػػػػػػػات ال سبيػػػػػػػػػز بدقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػأل ا ػػػػػػػػػاري : )الصػػػػػػػػػورة الو طيػػػػػػػػػة 4004هيً 
Stereotype)    اوك  امل( هالتالاال ،Prejudice (، هالصورة )االنط امية اللرويةImage) هقػد .

انتشػر ا  ػػـو الصػورة اللرويػػة يف اخل  ػيويات ه اصػػة يف الواليػات املتالػػدة اذاريكيػة، ليعنػػرب مػا اوزلػػة أه 
 ال رد أه اوزب أه ال لد يف اوياة العااة. (Aura)رالة 



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 17 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

الصػػورة اللرويػػة بوهنػػا "ا  ػػـو مالػػي شػػائع بػػأل أوػػراد صبامػػة اعيوػػة  هيعػػرؼ قػػااوس هب ػػرت الشػػ و
يشػػو    اذبػػاا رػػلا اجل امػػة اذساسػػي يػػو شػػص  اعػػأل أه نظػػاـ اػػا أه ني اػػة بعيو ػػا أه جػػو  بعيوػػه أه 

(    أف الصػورة اللرويػة رػي م ومػة اذتكػاـ 4004ول  ة سياسية أه قواية اعيوة". هال  ) اور، 
اـ هاالنط امػػػات الادكػػػة املتوار ػػػة هاجلديػػػدة امل ػػػتالد ة، اإل ابيػػػة او ػػػا هال ػػػل ية، الػػػب هالتصػػػورات هاذتكػػػ

هأساسػػا لتايي ػػه  ػػلا الشػػص  أه اوطلًاػػا  هي ػػتصدا ايو ػػلرا شػػص  )أه صبامػػة أه مت ػػع( مػػا ت ر،
ه  زااا.  ذل  ا ت ع هربديد اوق ه هسلًو

د لواقػػػع وكػػػري اعػػػأل، ه ػػػا ااػػػدرة  الو طيػػػة ذب ػػػي –أف الصػػػورة اللرويػػػة ( 6991هيػػػرى )تطػػػب، 
ً ػػوة ملػػػه  اوػػأل ال كػػػرة، و ػػي الاالػػػب الػػػلي  عصنػػبض ضػػػ وه، هحي ظ ػػا اػػػا الاػػياع، هيع ػػػ  ل انتشػػػاررا. 

 هموداا  تشكل الصورة  ص ح حبد ذا؛ا اوطلًاا لع ليات وكرية جديدة  عااؼ    الصورة، وت لوررا.

ذهنياة تتشاكل لادى اإنساان تجاا   اخ  : إلاى أن بنياة الراورة ال8777ويشير لأباو زياد، 
 أو  عب معين من ثالثة عناصر:

م ومػػػػة الصػػػػ ات املعرويػػػػة الػػػػب ي ػػػػتطيع أف يػػػػدرؾ  ػػػػا ذلػػػػ  الشػػػػص  أه الشػػػػعب بطرياػػػػة  – 6
 ماالنية.

 العوصر العاني ي املتعل  بامليل للل  الشص  أه الشعب أه الو ور اوه. – 4

ات الع ليػػة ذبػػاا ذلػػ  الشػػص  أه الشػػعب الػػلي ال ػػلوؾ املت ثػػل يف م ومػػة اػػا االسػػتااب – 3
 يرى ال رد االاات ا له هوًاا للص ات الب أدًر ا يف ذروه.

 صىرح انؼزة وادلسهًني يف انذهنيخ انغزثيخ:
شػػػكل الغػػػرب صػػػورة ذرويػػػة ططيػػػة هااول ػػػة مػػػا العػػػرب هاإلسػػػالـ  ػػػالؿ م ليػػػة اعاػػػدة هنتػػػدة يف 

الصػػػورة موااػػػل ديويػػػة هسياسػػػية هاقتصػػػادية ه ااويػػػة، او ػػػردة  التػػػاري  ها ت ػػػع. هقػػػد أسػػػ   يف  كػػػويا رػػػلا
ي ًػػػػػػا  اعاػػػػػػًدا اػػػػػػا املصػػػػػػاا هاآلراا هاذتكػػػػػػاـ هالتصػػػػػػورات هاذهرػػػػػػاـ همت عػػػػػػة. ه شػػػػػػكل رػػػػػػلا الصػػػػػػورة  ًر

هاملعلواػػات. ه   و يػػض اإلمػػالـ لػػرتهيج رػػلا الصػػورة هنشػػررا مػػرب نارسػػة  مالايػػة او ايػػة هات اسػػكة، 
ذلػػ  بػػالرا  اػػا أف الاػػوانأل يف صبيػػع الػػدهؿ الغربيػػة سبوػػع الت رقػػة يف  اػػدًن  هشػػاالة ها ػػت رة. هقػػد تػػدث
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اذوراد هاجل امات بووع اا التالاال مله أساس ال ا أه اجلػو  أه العػرؽ أه الاوايػة أه الػدياي نػا يعػين 
ػػػا واضػػػػالا واػػػوؽ اإلن ػػػاف الػػػػب يروػػػع الغػػػرب  ا شػػػػعارا؛أف الصػػػورة املاول ػػػة للعػػػرب هامل ػػػػل أل  عػػػد انت ًا

 (.4000ي با سعيد 4004هيوادي  ا ) اور، 

( أف للصػػراع اإلسػػالاي الوصػػراين بػػدًاا اػػا ال توتػػات اإلسػػالاية هاػػرهرا 4004هيشػػو )اسػػ وزيتو، 
باورهب الصلي ية أ رًاً  وًا مله  كويا صورة اإلسالـ يف ال كر الغريب. هقد أنػتج رػلا الصػراع يف اجلانػب 

سػػالـ، أدت     صػػوير اإلسػػالـ ملػػه أنػػه  طػػر يت ػػدد العػػال امل ػػيالي. الغػػريب مػػدـ  اػػة هقطيعػػة اػػع اإل
زيػة العرقيػة اذهربيػة  أنػتج صػورة اشوشػة لمسػالـ هامل ػل أل يف هرلا اخلوؼ هاالزدراا نتزجا اع الوظػرة املًر

 ال كر الغريب.

( ملػػػػه أف 4004ي ه اػػػور، 6976، هسػػػػعيدي 4004ه  ػػػع اعظػػػ  ال ػػػػاتثأل )اػػػثالً الروػػػامي، 
سياسػػي يعػػد اػػا  –اجت ػػامي  – ػػاراي تشػػراؽ بوصػػ ه ا س ػػة سياسػػية  ااويػػة راسػػصة ذات نيػػابع االس

أر  الرهاود يف  شكيل رلا الصػورة الو طيػة ال ػل ية للعػرب هامل ػل أل، تيػك أنػتج اعروػة اع ني ػة خلداػة 
 –ي بػل  نػه رػلا اوػدبية. هل ياض اذار موػد الاوى هاملصاا االقتصادية هال ياسية هالثااوية هالديوية اذهر 
 ن ناػل رػلا املعروػة االستشػراقية امل ي ػة     –هاا أجل استك اؿ  رسي  ه ونييد ااااأل رلا الصػورة 

 املوارج املدرسية هاذدب الشعيب ههسائل اإلمالـ اجل اروي.

 ( أف االستشراؽ رػو املعروػة الغربيػة امل س ػا ية بالشػرؽ، هرػلا املعروػة لي ػ 6976هيرى )سعيد، 
ا كونة  اج  اعروة هاقع الشػرؽ هدراسػة اعطيا ػهً  ػا رػو، بػل اػا  ػالؿ الر يػة االستشػراقية للشػرؽ. 
ه لا ربوؿ االستشراؽ    م ومة اػا الاػوابط املعاػدة امل رهضػة ملػه الت كػو، تيػك وػرض االستشػراؽ 

هجػودي )أنطولػوجي(،  تدهًدا مله ال كر املتعل  بالشػرؽ. هربػوؿ    أسػلوب يف الت كػو قػائ  ملػه سبييػز
 هالغرب. هروا  ربز املشكلة يف ادى التطاب  بأل االستشراؽ هالشرؽ.بت  ولوجي( بأل الشرؽ  هاعريف )

ػػلل ( 4002هياػػيض )العايلػػي،  ( أف التو يػػض اإليػػديولوجي ملػػا رػػو اعػػريف )أه اػػا ي ػػرتض أنػػهً 
وف االستشػراؽ اسػتااب للثااوػة الػب أنتاتػه أًثػر نػا اسػتا ػاف يتاله يفً  ، الػليً  اب ملوضػومه املزمػـو

اف  عاال امل تشرقأل اع الشرؽ ناقصا، لػلل  أنتاػوا اعروػة اػا الدرجػة  رو أياا اا  نتاج الغرب. لادً 
الاياة  االة ه ابتة.  الثانية.ً  ا نظر االستشراؽ    الشرؽً 



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 17 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

يػػػػا، (    نتػػػػائج اسػػػػتطالع أجر ػػػػه  تػػػػدى ا س ػػػػات الػػػػرأي العػػػػاـ يف أملان4060هيشػػػػو )ال ػػػػيد، 
ر بػػػاتثوف ورن ػػيوف هأملػػػاف هبريطػػػانيوف أف  ثػػػرة اػػا اذملػػػاف  ػػربط بػػػأل اإلسػػالـ هالعوػػػض. هيػػًل أ  ػػرت أفً 
العػػػداا لل  ػػػل أل هلػػػي  لمسػػػالـ يعػػػود ل ػػػ  أل رئي ػػػيأل: ار  ػػػاط رػػػ الا يف أذرػػػاف اذهرهبيػػػأل بػػػالعوض، 

هبيػوف اثػل الل ػاس اخلػاص للو ػاا، هار  اني   يف اذذراف بالتااليد هامل ارسات اخلاصة الب يو ر او ا اذهر 
أنػػه هبال عػػل وػػإف االسػػتطالع اذملػػاين هاللالػػه للرجػػاؿ، هالعػػيل بوسػػاليب  اصػػة. هياػػيض ال ػػيد ا يػػدا 

ثػػرة بوملانيػػا  عتػػرب اإلسػػالـ ديوػػا موي ػػا أه يشػػاع ملػػه العوػػض،ً  ػػا أهنػػا  ربطػػه  ر أ  ػػر أفً  ال ػػالض الػػًل
لزهجػػات، هنارسػػات الطػػالؽ، همػػدـ ق ػػوؿ  علػػي  املػػرأة، بػػالت ييز ضػػد املػػرأة، هشػػاردر  ملػػه ذلػػ   عػػدد ا

ررا « الشػػػوارد»ه رااا ػػػا ملػػػه الػػػزهاج يف سػػػا الصػػػغر  هقػػػد ل ػػػ  نظػػػر دارسػػػي االسػػػتطالع أف  الػػػب يػػػًل
وف يف االستطالع،  اا أهنا او صػاليالة، أه أهنػا  و ػي    اػو أملانيػا، اثػل الاػوؿ  ف الػدليل ملػه  املشاًر

ود  وظػػػي  الاامػػػدة يف أوغان ػػػتاف هبًا ػػػتاف هبعػػػ  ال لػػػداف، اذوريايػػػة. أاػػػا موػػػض امل ػػػل أل اسػػػت رار هجػػػ
هرػػػو املتصػػػل  –ال ػػػ ب الثػػػاين يف درجػػػة ارت ػػػاـ اذهرهبيػػػأل هرػػػو اطػػػاا الػػػرأس لػػػدى املػػػرأة هأ ػػػوا الواػػػاب 

أياػػػػا بػػػػ ع  الع ثيػػػػة. و ػػػػي ورن ػػػػا وػػػػإف الواػػػػاش ويػػػػه يت ػػػػ   –باذسػػػػلوب اخلػػػػاص لل  ػػػػل أل يف العػػػػيل 
، لػي  روػػاؾ اػو باػع ا ػات اػا ال تيػات اللػوا  يصػررف ملػػه هبلايكػا تيػك  صػدرت قػوانأل سبوػع هربػـر

هضػػع الواػػاب باسػػ  الػػديا، هأسػػر رػػ الا ال   ػػرض ملػػي ا ذلػػ ، بػػل هاذًثػػر أهنػػا  عارضػػه. لكػػا الػػرئي  
وزي هبعػ  اذملػاف، اصػرهف ملػه أف ذلػ  دليػل ملػه الت ييػز ضػد املػرأة اػا جانػب الرجػاؿ، أه اػػا  سػاًر

 (.4060الديا ذا ه )ال يد، جانب 

ػػػو،   واهلػػػ  العالقػػػة بػػػأل ة لعػػػدد اػػػا الدراسػػػات هال الػػػوث الػػػب يػػػ( اراجعػػػًة ربليل4000هقػػػدـ )ًد
ة بػػػػأل اعظػػػػ  رػػػػػلا  زيػػػػة املشػػػػػرًت اإلسػػػػالـ هالغػػػػرب  وصػػػػل اػػػػػا  ال ػػػػا أف روػػػػاؾ مػػػػػدًدا اػػػػا امل ػػػػاري  املًر

ؼ اػا اإلسػالـ( الػب اسػتالوذت ملػه الدراسات، اػا بيو ػا انتشػار  ػاررة اإلسػالاوووبيا يف الغػرب )اخلػو 
ارت ػػػاـً  ػػػو هدارت تو ػػػا نااشػػػات نيويلػػػة، اػػػع ربط ػػػا بامت ػػػار اإلسػػػالـ رػػػو العػػػده اجلديػػػد للغػػػرب، أف 

 تااريًا بيو  ا سياع ال عالة.صراماً 

ت ػػػ  يف ملػػة "رػػػاربر" " ف 478: 6976هيواػػل )سػػعيد،  ( أف امل تشػػػرقة اذاريكيػػة  كيػػػ   ػػوؿً 
ة، ه ف العوػػػػض هاخلديعػػػػة ع ػػػػوالف يف املوره ػػػػات العربيػػػػة. هال كػػػػر الغيػػػػيب ي ػػػػيطر ملػػػػه العػػػػرب أساًسػػػػا قتلػػػػ

العرب، هاملرأة موػدر  مػرد أداة لل تعػة يف اوػاخ اوػرًن، هاآل ػر رػو مػده." هي لػ  التو ػيط هالاول ػة اػدامها 
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هوًاػػػا  ػػػلا  –تػػأل يصػػػور العػػػريب بونػػػه يوػػتج ن  ػػػه    اػػػا ال هنايػػػة جو ػػػًيا هال شػػيا ت ػػػري أي أف العػػػريب 
 ًائا بيولوجي ع ، أاا ا س ا ًيا هسياسًيا ه ااوًيا و و ص ر.  –الر ية 

هي ػػده أف رػػلا الصػػورة الو طيػػة هاملشػػورة للعػػرب هامل ػػل أل الػػب   وت ػػا أدبيػػات االستشػػراؽ قػػػدكًا 
 ت ػ  بعػ  قد   ػلل     الكتػب الدراسػية، تيػك  –اإلمالاية الربيطانية تديثًا ههاصلت ا هنيور؛ا اآللة 

يف أف  (Hannan, 1982; & Hicks, 1981)الدراسػات الػب  واهلػ  الكتػب املدرسػية الربيطانيػة 
 شػػػويه اتواصػػػالً للتػػػاري  هاذتػػػداث املعاصػػػرة املتصػػػلة بػػػالعرب هامل ػػػل أل. هاػػػع أف  تاػػػ ا  لػػػ  الكتػػػب 

ػاف اوصػً ا  رؽ اذهسػط،  ال ملػه رسػ  صػورة  ت عػات اػا  ػارج الشػاالرت اـ الرئي ػي يف رػلا الكتػبً 
أف الصػورة العااػة ال  عػده أف  كػوف ااتػداًدا للصػورة اإلاربياليػة املتكػررة حبيػك  عكػ  الر يػة االستشػػراقية، 
تب التاري  املدرسية الب  شػوا اإلسػالـ ه اػدـ صػورة االوبػة موػه. هأجنػز بري ػويرؾ هبػوه  هرلا هاضح يفً 

تػػب التػػاري  لل رتلػػة الثانويػػة، هقػػد  واهلػػ  اإلسػػال( دراسػػة لتالليػػل صػػورة 6995)ناػػالً مػػا نصػػر،  ـ يفً 
الكتػػب املدرسػػية لعديػػد اػػا ال لػػداف اذهرهبيػػة، هل زبصػػ   ال جان ًػػا اػػا أتػػد ال صػػوؿ للاوالػػب املتعلاػػة 
ػربى  عو ػب  تب شبانية. هانت   رلا الدراسة    هجود  ال ة قوالػبً  باإلسالـ، هاستودت الدراسة ملهً 

 أل يف نصػػػػػوص الكتػػػػػب الػػػػب  واهلػػػػػ  اواػػػػػارة اإلسػػػػالاية، هرػػػػػي "التعصػػػػػب، دائً ػػػػا    العػػػػػرب هامل ػػػػل
ػػل اػػا يتعلػػ  اػػا  وصػػ ة جػػارزة لشػػرح أه هصػػضً  هالعػػدهاف، هالتوسػػع". والتعصػػب اإلسػػالاي يػػرد دائً ػػاً 

بعيػػد بوتػػد العػػرب، هالوجػػود امل ػػت ر  ػػلا الاالػػب يوجػػد  ت اًسػػا بػػوف "العػػريب املتعصػػب"  ع ػػو قريػػب أه 
ل ػػػة هاتػػػدة  ال ان صػػػاـ وي ػػػا. ه ػػػر  ط سػػػوة العػػػرب أيًاػػػا هبصػػػ ة شػػػ ه تليػػػة ب كػػػرة العػػػدهاف هالو ػػػب اػػػاً 

هال ػلب.ً  ػا يشػو أتػد الكتػب    وكػرة ايطػاط ال لػداف اإلسػالاية هنيابع ػا التوسػعي بػالاوؿ: "هملػػه 
ػػػاف  الػػػرا  اػػػا ايطػػػاط العػػػال اإلسػػػالاي يف اصػػػر هيف رػػػاؿ أوريايػػػا هيف الشػػػرؽ اذهسػػػط، وػػػإف اإلسػػػالـً 

ود الشعوب املوجودة مله الشوانير". ل اكاف ا ت يًدا اا ًر  يت رب   ً 

اإلسػػالـ يف ( دراسػػة اطولػػة مػػا صػػورة 6995هأجػػرت صبعيػػة "اإلسػػالـ هالغػػرب" )ناػػال مػػا نصػػر، 
تابًػػػػا للتػػػػاري  يف ورن ػػػػا لل ػػػػوتأل ال ادسػػػػة هاخلاا ػػػػة اػػػػا املرتلػػػػة الثانويػػػػة لعػػػػاـ   – 6970أتػػػػد مشػػػػرً 

تػػب التػػاري  ال رن ػػية  صػػ   تيػػاؿ ا ػػامهة  . هاػػا أرػػ  الوتػػائج6976 الػػب  وصػػل   لي ػػا الدراسػػة أفً 
اإلسالـ يف  طور اواارة اإلن انية، هيف اػا يتعلػ  بػال تح العػريب  وتاػد الدراسػة سػكوت الكتػب املدرسػية 

ػما شرح "سرمة ال تح العريب الب  عود    الظرهؼ املواس ة". ه   ر رلا ال ة كتب مساتة ال ػاربأل هتًر
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انػ  اوريػات  التعريب ػل اكػاف ديػانت   هلغػت  ، ًه بطرياة  اني ةي تيك  شو    أف العرب ورضوا يفً 
ػػػة لل  ػػػياليأل ؛ػػػدؼ    ربايػػػ  اكاسػػػب االيػػػة. هال ي و؛ػػػا أف  صػػػض اجلزيػػػرة العربيػػػة بوهنػػػا الػػػ الد  املرتًه

وػاو  ملػه الػدهاـ، هال  تاػ ا راتلػة ياػـو بيو ػا التالصالراهية الشاسعة الػب ال   ػكو ا  ال ق ائػل صػغوة 
   اخللػيط الػديين الي ػودي أي  شارة    هجودرا مله زبـو اإلاربانيوريتأل ال يزنطية هال اسانية، أه  شارة 

هامل ػػيالي املوجػػود يف اواػػاز. ه  ػػي  الكتػػب بالوزمػػة اخلاويػػة هاخل يثػػة    الت الػػور تػػوؿ أهرهبػػا الػػب ال 
  تع خبياؿ اع دع". رى يف اإلسالـ  ال "االًدا ال يت

( دراسػػة بعوػػواف "صػػورة العػػرب هامل ػػل أل يف الكتػػب املدرسػػية ال رن ػػية"، 6995هقػػدا  )نصػػر، 
اخلاػػوع هرػػو بشػػكل أساسػػي م ومػػة اػػا أنػػه ديػػا  –وي ػػا يتصػػل بصػػورة اإلسػػالـ  –هقػػد هجػػدت وي ػػا 

قػدرًا االزًاػا لمسػالـ، الاوامد هالشػعائر،ً  ػا يغلػب ملػه الكتػب امليػل    امت ػار االنا ػااات ال ياسػية 
ػػل او ػػا م ػػود  ه مهػػاؿ تاياػػة   ػػور سل ػػلة اػػا اإلاربانيوريػػات الػػب دااػػ  ل ػػرتات نيويلػػة ن ػػ ًيا مروػػ ً 
تلة هاتػدة سػواًا ملػه امل ػتوى اللغػوي أه  استارار ق ل ربلل ا.ً  ا أف الكتب  وظر    اإلسالـ بامت اراً 

ل اإلسػػالاي  ال ملػػه امل ػػتوى الػػديينً  ظ ػػر اػػا اظػػارر العرقػػي أه الثاػػايف، هال يوظػػر    التوػػوع يف العػػا
وتياػػة ارت  ػػة ملػػه رػػلا الوظػػرة اذتاديػػة اجلانػػب يػػت  يف اعظػػ  اذتيػػاف الصػػراع الػػدا لي  هاال ػػتالؼ. ًه

 الػػػي  اإلسػػػالـ    اكونػػػه العػػػريب، هي ػػػود يف الكتػػػب  ػػػرادؼ هالت ػػػاس هاسػػػعاف بػػػأل )ا ػػػل ( ه)مػػػريب( 
ػػػال االذبػػػارأل . أاػػػا وي ػػػا يتعلػػػ  بصػػػورة العػػػريب، وتصػػػورا الكتػػػب ملػػػه أنػػػه قػػػدري هيػػػ اا يعع ػػػل أ ػػػرا يفً 

باخلراوػػػة، هرػػػو ج ػػػاف ه ػػػائض، ًه ػػػوؿ هضػػػعيض اإلنتػػػاج،ً  ػػػا أف العػػػرب اتوالػػػوف ال أراضػػػي  ػػػ ، هرػػػ  
 د الا مله أراضي الغو، هيط عوف يف  رهات اآل ريا.

املتت ػػع لصػػورة العػػرب هامل ػػل أل (    أف 4003أاػػا الكتػػب الدراسػػية الربيطانيػػة ويشػػو )الشػػ عة، 
زيػػػة اذهرهبيػػػة رػػػي الػػػب  ػػػتالك  يف صػػػوامة رػػػلا الصػػػورة هبلور؛ػػػا ملػػػه  الشػػػائعة وي ػػػا يلالػػػع أف الوزمػػػة املًر

رػلا الكتػب ؛ يًشػا ل  ػر اواػاري للعػرب هامل ػل أل يف  كػويا هامػي. ه تاػ ا امل تويأل: الػوامي هالال
يػػز امل ػػال  ويػػه ملػػ ه الػػرتاث العػػرباين اذصػػوا، ه صػػر الكتػػب الدراسػػية ملػػه  كػػري  اواػػارة الغربيػػة هالرًت

ربتػػوي رػػلا الكتػػب ملػػه أتكػػاـ ا ػػ اة هسػػل ية ذبػػاا العػػرب ا  ػػـو )اواػػارة امل ػػيالية الي وديػػة(.ً  ػػا 
 هامل ل أل، ه اصة تأل  واهؿ الااية ال ل طيوية، تيك يوصض ال ل طيين بػ )او املت دف(.
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تب التػاري  يف املػو ج الربيطػاين هاملعوػوف بػػ: )نالػ  أه مػوال ( در 4002ً ا أجنز )العايلي،  اسةً 
هانت ػػ  نتػػائج الدراسػػة     صػػويض م ومػػة اػػا ، (The Medieval Realms)الاػػرهض الوسػػطه 

يف الكتػػاب احمللػل، هاو ػػا:  شػػويه التػػاراي  –املكونػات الػػب يوتظ  ػػا اجل ػاز امل ػػاري ي للصطػػاب الرتبػوي 
صػػػػالح الػػػػديا اذيػػػػويب طوذًجػػػػا، ه و يػػػػض وكػػػػرة الػػػػدواع مػػػػا الػػػػو   يف  ربيػػػػر العػػػػدهاف الاػػػادة امل ػػػػل أل: 

زيػػػػة، ه؛ ػػػػيل اواػػػػارة العربيػػػػة  هاوػػػػرهب، هالر يػػػػة املثاليػػػػة املت ػػػػااية للػػػػلات اإلجنليزيػػػػة ه كػػػػري  اذنػػػػا املًر
شض ما اواور الطااي ل وكار هالراػ وز الديويػة هاإلسالاية، باإلضاوة    ذل ، وإف التالليل الو ائيً 

هاواػػػارية للثااوػػػة الغربيػػػةي نػػػا يعكػػػ  أف عتويػػػات رػػػلا الكتػػػاب  تواوػػػ  اػػػع اذسػػػ  العاديػػػة هال ل ػػػ ية 
هاالجت اميػػػة لل ات ػػػع اذهرهيب يف عيطػػػه العػػػاـ، هالربيطػػػاين يف عيطػػػه اخلػػػاص.ً  ػػػا أف اعظػػػ  نصػػػوص 

الراػػػػػوز هاذتػػػػػداث الكتػػػػػاب ار  طػػػػػة بشػػػػػكل بػػػػػارز باملعتاػػػػػدات امل ػػػػػيالية، هذلػػػػػ  اػػػػػا  ػػػػػالؿ  و يػػػػػض 
 هاإلشارات الديوية، دبا ي اي     شكيل شصصية الواش ة ه عزيز رويت   الثااوية هالتاراية هالديوية.

 صىرح انصزاع انؼزثي اإلسزائيهي يف انغزة:
ال زبتلػػض الصػػورة الو طيػػة للااػػية ال ل ػػطيوية هالصػػراع العػػريب اإلسػػرائيلي يف اذدبيػػات الغربيػػة مػػا 

هاكوهنا اذساسي هاملت ثل يف صورة العرب هامل ل أل، تيك  وتشػر يف  لػ  اذدبيػات صػور  نياررا العاـ 
( رسػػػالة 4004سػػػل ية، وعلػػػه سػػػ يل املثػػػاؿ أجػػػرت ال اتثػػػة مدهيػػػة تل ػػػي )ناػػػالً مػػػا  اػػػور،  –ططيػػػة 

تػػوراا يف جااعػػة "ًوػػ " بالواليػػات املتالػػدة اذاريكيػػة تػػوؿ ربليػػل ااػػ وف الكتػػب املدرسػػية لطػػالب  ًد
 ارس االبتدائيةي  دؼ اعروة الشصصية العربية هاإلسرائيلية املوجودة وي ا.املد

ػد رػلا الكتػب أنػه موػداا هأ  ر ال الك هجود ربيضز هاضح لصاا  سرائيل هضد العرب،  تيك  ً 
مػػػاد الي ػػػود    ول ػػػطأل هجػػػدها أف اذرض اازالػػػ ً  ػػػا رػػػي مليػػػه يف أيػػػاـ أجػػػدادر  اذهائػػػل. ه صػػػور 

ا أرض اوية بشاامة شع  ا، را  أهنا  ععترب أصغر دهلة يف الشػرؽ اذهسػط، هلكو ػا أرػ   سرائيل مله أهن
اوػػة أهجػػه تيػػا؛ ، هل حيااػػوا أي  اػػدـ اوػػل   200دهلػػة. ه عصػػو ر العػػرب ملػػه أهنػػ  شػػعوب اتصل ػػة يفً 

االقتصػػادية يف ال ػػا املع ػػاري هاويػػاة سػػوة. أاػػا الي ػػود وعوػػداا أ ػػوا    ول ػػطأل ربونلػػ     جوػػة اتاداػػة 
 هاالجت امية.



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 78 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

 ,Al-Qazzaz)يف الكتب الدراسية اذاريكية أجنز الازاز  هامل ل أل هيف  نيار حبك صورة العرب

تابًػػا ادرسػًيا للعلػػـو االجت اميػة ااػػررة للتػػدري   (1975 دراسػًة اطولػػة تلػل وي ػػا عتويػات سػػتة ه ال ػألً 
الي ورنيػػا يف الواليػػيف املػػدارس االبتدائيػػة  ات املتالػػدة هيف اورػػا اػػا الواليػػات  ػػالؿ هاملتوسػػطة يف هاليػػةً 

ػػز الاػػزاز يف والصػػه  ػػلا الكتػػب ملػػه م ومػػة اػػا ا ػػتويات 6985 – 6982ال ػػوة الدراسػػية  . هقػػد ًر
التالليػػل، او ػػا: الصػػور هاخلػػرائط، هالوعػػوت امل ػػتع لة لوصػػض العػػرب، هناػػل اعلواػػات اػػو صػػاليالة أه 

اػات املص  ػة الػب قػد  عطػي صػورة   ابيػة مػا العػرب. اشورة أه زائ ة، ه ا اؿ الكػالـ التلط ػي أه املعلو 
ػػػلل ، لػػػدم  نتػػػائج ربليلػػػه، بػػػإجراا ااػػػابالت اػػػع تػػػواا مشػػػريا اعلً ػػػا اػػػا اعل ػػػي املػػػدارس  هقػػػد قػػػاـً 
االبتدائيػػػة هاملتوسػػػطة يف اوطاػػػة سػػػكراوتو لتاريػػػر نيػػػرؽ التػػػدري  هاملػػػواد التك يليػػػة امل ػػػتع لة، هللالصػػػوؿ  

هجػػد الاػػزاز يف سباليصػػه جلػػة أاػػور العػػرب يف الكتػػب املو ايػػة املدرسػػية. ًػػلل  ملػػه  اوكػػات لكي يػػة اعا
لصػورة اإلسػالـً  ػا رمسػ  يف رػلا الكتػب أهنػػا صػورة اشػورة للعايػدة اإلسػالاية   ػرط يف  وًيػدرا ملػػه 
شػػعب بػػدهي يعػػيل يف  ني يعػػة اإلسػػالـ العوي ػػة هاملولعػػة بالاتػػاؿ. أاػػا بالو ػػ ة للعػػرب، وياػػري  صػػويرر ً 

وسػػػيلة هتيػػػػدة ملواصػػػال ه. هرػػػػ الا اذمػػػراب ال ػػػػده، بط يعػػػة اوػػػػاؿ، صػػػالراا هاسػػػػعة ، هي ػػػتصدـ اجل ػػػػلً 
هالو ب هال لب. هر  ياا لوف بعا   بعًاا اػا أجػل املرامػي اجليػدة هي ػل وف امل ػاوريا شغوووف بالغزه 

يف قتػاؿ،  الليا ياطعوف الصالراا. هأقرب شيا    قلو   ص وات اجلياد العربية الرائعة ال رمة لالشػرتاؾ
 حيدهر  أال ب لب الاواول.

املتع ػػػد ال يعػػػده أف يكػػػوف   ػػػويًغا لتوبيػػػد بعػػػ  اذسػػػانيو  ياال ػػػهيػػػرى الاػػػزاز أف رػػػلا امل  ػػػـو 
الب  زم  أف الص ايوة "قد جعلػوا الصػالراا  زرػر"، ه وبيػد اثػل رػلا اذسػانيو يتغلغػل يف صبيػع  ةالص يوني

ػػد  لػػ  الكتػػب م لػػه أف ول ػػطأل أرض  اليػػة، هالعػػدد الاليػػل اػػا الوػػاس رػػلا الكتػػب املو ايػػة.ً  ػػا  ً 
الػلي يعيشػػوف وي ػػا رػػ ً  ػػا  بػػدائيوف، ملػػه العكػػ  اػا اإلسػػرائيليأل الػػليا رػػ  أاػػة اػػا أنػػاس ياواػػوف 

تاػػػوؿ  صػػػ ة اػػػا مػػػا نيريػػػ  الت كػػػو الواسػػػع اخليػػػاؿ هالتصطػػػيط الػػػدقي  هالع ػػػل الشػػػاؽ اػػػا أجػػػل   ػػػاد 
أسػػػػطورية للواػػػػاح هالت ػػػػػوؽ  –هيف سػػػػ يل بوػػػػاا صػػػػورة  راويػػػػة  اذرض الي ػػػػاب الصػػػػالراهية هامل ػػػػتواعات.

اإلسػػرائيليأل،  ػػزم   لػػ  الكتػػب أنػػه ل حيػػدث أبػػًدا أف م ػػل شػػعب   ػػد أًػػرب، ضػػد اعوقػػات مظي ػػة، 
إلمػػادة بوػػاا أرض أا ػػ  ايتػػة هواػػراا ب ػػ ب قػػرهف اػػا اإلمهػػاؿ،ً  ػػا م ػػل شػػعب  سػػرائيل. لكػػا رػػلا 
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نػه دب ػػامدة العلػ  اوػديك حيػػوؿ اذرض الااتلػة هاخلاليػة    أاػػة الشػعب يواجػه التالػدي ب صػػوة هقػوة، ه 
 اوتاة  ز ر بالوشاط.

ة يف اػػدارس عتػػوى الكتػػب املو ايػػة املاػػرر لتالليػػل  (Abu-Laban,1975)هيف دراسػػة ذيب لػػ  
ي يػة  وػاه ييـو اذتد الربه  تان ؿ ة هامل تع لة يف او األ )عاوظأل( هاو األ )اتالرريا(، هذل  ملعروػةً 

شعوب الشرؽ اذهسط وي ا، هجػد أبػو لػ  وي ػا اػا التاليػز هالتغػرض اػا هجػدا الاػزاز، و ػع أف الطوائػض 
تػب رػلا الطوائػض ااملتالررة ري أقل  اوًما للده   ا )التعصب( الديوية اػا الطوائػض اذصػولية،  ال أفً 

 ت   )شػػػعب ا     الي ػػػود بصػػػ توػػػاهؿ العػػػرب بشػػػكل اػػػو رب يػػػلي هبػػػدرجات اتل ػػػة،ً  ػػػا أهنػػػا  وظػػػر 
 املصتار(، ه   ول طأل بص ت ا )أرض امليعاد(، ه   اإلسالـ بص ته ديانة اري ة هأدىن شونًا.

تابًػػا او ايًػػا   ػػتع ل  (Perry, 1975) رىبػػهأجػػرى  اػػا جااعػػة هاليػػة  نػػديانا ربلػػيالً لعشػػرياً 
سػوا العػرض هاملعلواػات املتاليػزة للتدري  يف املدارس املتوسطة هالثانوية، ا اح أهنا  عزز الصػور الكاذبػة ه 

ما اإلسالـ هالعرب هنزاع الشرؽ اذهسػط. هقػد هجػد بػري أف  وػاهؿ اإلسػالـ يف رػلا الكتػب يػرتاهح بػأل 
هبأل استصداـ اادة اشوشة هاو ا اػواة بشػكل صػاليح. وعلػه سػ يل املثػاؿ، اػا املعتػاد أف ذبػد الدقة 

لكتابػػػػات الوػػػػيب ع ػػػػد. هياػػػػدـ اإلسػػػػالـ أتيانًػػػػا، يف  لػػػػ  الكتػػػػب هصػػػػً ا للاػػػػرتف ملػػػػه أنػػػػه مػػػػرد م ومػػػػة 
 .Intolerantمله أنه ديانة او ات اعة هبدرجات ات اه ة، 

ػل  هالتصور اخلطو اللي يعػزز يف رػلا الكتػب رػو أف العػرب بػده بصػورة اال ػة. هيشػدد امل ل ػوفً 
تواسػب اػا الصػور مػا التشديد مله اجلانب املادي اا الصالراا هاجل ػل هال ػداهة، هيوشػرهف مػدًدا اػو ا

ررا للوػزاع العػريب  اإلسػرائيلي، اػوع اوصػ ة يف  واه ػا  –رلا اذاور. ههجد بري أف أالب الكتب، مود ًذ
ػػرت الكتػػب هجػػػود رػػ الا(،  هلكو ػػا  اػػدـ صػػورة رب يليػػة مػػػا لل ل ػػطيويأل هالالج ػػأل اػػو   )رػػلا  ذا ًذ

واػالً مػا ذلػ ، وػإف هقوة شػعور با ػدؼ. الي ودي و   الليا يع لوف بإ الص، هدب ارة، هب عة  ياؿ، 
"اإلررػػػػاب"ً  ػػػػا ياػػػػوؿ بػػػػري رػػػػو هصػػػػ ة   ػػػػتع ل يف رػػػػلا الكتػػػػب لمشػػػػارة    نشػػػػاط "اوظ ػػػػة رجػػػػاؿ 

 العصابات" ال ل طيوية.

( حبثػػا درس ويػػه الصػػراع العػػريب اإلسػػرائيلي يف املوػػارج اذاريكيػػة 4003ً ػػا أجػػرى الع ػػد الكػػرًن )
تػػاب ) ػػوري  العػػال: ره  ابػػط للالاضػػر( ه لػػ  ويػػه    أف الكتػػاب قػػد مػػرض اوضػػوع الصػػراع اػػا  ػػالؿً 
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الدهلػة الي وديػة، أسػ ب ويػه باوػديك مػا الي ػود هأصبػل ويػه الكػالـ العريب اإلسػرائيلي بشػكل اوالػاز    
ػػػاف بشػػػكل اػػػل مػػػا العػػػرب هال ل ػػػطيويأل. هل يكػػػا اوضػػػوميا يف  اػػػدًن هج ػػػب  الوظػػػر للاػػػان أل، بػػػلً 

ي وديػػػة، اػػػا  ػػػالؿ نوميػػػة ًه يػػػة املعلواػػػات املاداػػػة. هقػػػد تػػػاهؿ امل ل ػػػاف، وي ػػػا اوالػػػازا لوج ػػػة الوظػػػر ال
التػػو و ملػػه تكػػ  الاػػار  بشػػكل اػػو ا اشػػر بتاػػدًن اعلواػػات اكث ػػة يف جانػػب، ه   ػػاا أ ػػرى يظ ػػر، 

اوقػػض سػػلي  ا ػػين  اي كػػو  –أه الاػػار   –ا  ػػة يف اجلانػػب اآل ػػر. همليػػه وػػال ككػػا للػػدارس اذاريكػػي 
صػػاليالة، بػػل اػػا الواضػػح أف املعلواػػات قػػدا  بشػػكل يػػوتي بتعػػانيض قػػوي اػػع املوقػػض ملػػه اعلواػػة 
 اإلسرائيلي.

هيف العصػػػػر اوػػػػديك أسػػػػ   اإلمػػػػالـ العػػػػريب )ه صوًصػػػػا الربيطػػػػاين( بػػػػدهر اػػػػ  ر يف صػػػػيااة صػػػػورة 
( حبثًػػػا مل يًػػػا ملػػػه 6977اشػػػورة هاالوبػػػة مػػػا العػػػرب هامل ػػػل أل. وعلػػػه سػػػ يل املثػػػاؿ، أجػػػرى )سػػػاري، 

تػػػػوراا ربػػػػ  موػػػػواف )صػػػػورة العػػػػرب يف الصػػػػالاوة الربيطانيػػػػة(،  وصػػػػل وي ػػػػا    أف  غطيػػػػة شػػػػكل رسػػػػا لة ًد
الصػػالض الربيطانيػػة ل تػػداث الرئي ػػة يف الشػػرؽ اذهسػػط  عكػػ  الو ػػ  الاي ػػي االسػػتعالئي اإلجنليػػزي، 

هضػػػػػػع ا هأف الصػػػػػػالض الربيطانيػػػػػػة، هرػػػػػػي  عكػػػػػػ  اسػػػػػػت رارية الػػػػػػرهح االستشػػػػػػراقية ه واػػػػػػل الصػػػػػػورة الػػػػػػب 
تشػرقوف،  طػػا هزنػػ   لػ  اذتػػداث دبيػػزاف املصػاا الربيطانيػػة. همك ػػ  الصػالض الربيطانيػػة، هبػػالرا  امل 

اػػا أهنػػا ذات اواقػػض اتل ػػة يف التالريػػر ه ػػا قػػراا اتل ػػوف، ربيػػزا  ااويػػا هاسػػتعالا مرقيػػا يف نشػػر أتػػداث 
تػػأل  وػػاهؿ الصػػراع  الػػونيا العػػريب. هيشػػو سػػاري    أف بعػػ  الصػػالض الربيطانيػػة ربيػػز لصػػاا  سػػرائيل

العػػريب اإلسػػرائيليي و ػػثال يصػػور الزم ػػاا اإلسػػرائيليوف بوصػػ    زم ػػاا اوطايػػأل هساسػػة نػػاجالألي بيو ػػا 
 سػرائيل بوصػ  ا دهلػة صػغوة باسػلة،  اا ػل الزم اا العرب اتعص وف هاػو راا ػأل يف ال ػالـ،ً  ػا  صػور 
يط مػػريب اسػػت دادي هاتصلػػض، ي ػػعه يػػو اػػا أجػػل باائ ػػا، هرػػي دهلػػة اربيػػة الطػػراز هدكارانييػػة هسػػط عػػ

  داو  سرائيل.

هلعلػػه اػػا املواسػػب أف اػػت  رػػلا االسػػتعراض املػػوجز للدراسػػات الػػب  واهلػػ  صػػورة الصػػراع العػػريب 
( 4001اإلسػػرائيلي بدراسػػة اطولػػة هتديثػػة  ت ػػ  باػػدر اػػا املوضػػومية أمػػدرا باتػػك  سػػرائيلي )بوديػػة، 

هقػػد ـ، 4000    6927ًتػػب التػػاري  املدرسػػية اإلسػػرائيلية اػػا مػػاـ تػػوؿ الصػػراع العػػريب اإلسػػرائيلي يف  
ػاا ه كػري  تالػة العػداا أ  رت الدراسة أف رواؾ دهرا سل ياً  وا ملوارج هااػااأل التعلػي  العربيػة  يف  ًذ

هالصػػػراع اػػػع العػػػرب اوػػػل بدايتػػػه، هقػػػد أسػػػ     لػػػ  الر يػػػة املوالروػػػة يف اوػػػع ال ػػػالـ اػػػع العػػػرب. هقػػػاؿ 
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تػب التػاري  هالكتػب املدرسػية ال اتك الي  ودي  يلي بوديه أف املش د اللي  رااى له اا  الؿ اراجعةً 
أف الصػػػور  كػػػوفبعػػػك ملػػػه ال ػػػرهر. هملػػػل ال اتػػػك ذلػػػ  ( ال ي 4000 – 6927نييلػػػة نصػػػض قػػػرف )

تػػػػب التػػػػدري  اإلسػػػػرائيلية الػػػػب هصػػػػ  ا  ال ػػػػل ية هنطػػػػاؽ التاػػػػليل تيػػػػاؿ العػػػػرب اثلػػػػ  ر يػػػػة نياايػػػػة يفً 
 وة(.بػ)املوالر 

هكيػػز بوديػػة بػػأل  ػػالث اراتػػل يف قاػػية  ايػػي  ج ػػاز التعلػػي  تيػػاؿ الصػػراع: اذه  ارتلػػة الط ولػػة 
تػػػ  اوتصػػػض شبانيويػػػات الاػػػرف العشػػػريا(، هالثالثػػػة  6918(، الثانيػػػة ارتلػػػة املراراػػػة )6918 – 6940)

 غيػػوات سياسػػية (، هرػػو العػػاـ الػػلي أما تػػه 4000ارتلػػة ال لػػوغ )اوػػل اوتصػػض الث انيوػػات تػػ  العػػاـ 
 م ياة انعك   سلً ا مله ااااأل املوارج هأهلويا؛ا بشكلً  و ي توجب ازيدا اا الدرس هاملتابعة.

بتع يػػػ  الاػػػي  الصػػػ يونية سػػػي ا يف ال رت ػػػأل اذهليتػػأل انشػػػغل  شػػار    أف الكتػػػب اإلسػػػرائيلية الهأ
ػرة صباميػة هاتػدة. هل ػ     أف هرماية اذسانيو هالت ايد بوبطا ػا ضػ ا صػ ر امل ػاجريا يف بو اػ ة هذًا

هصػػػ   للصػػػراع بطرياػػػة    ػػػيطية أتاديػػػة اذبعػػػاد هاشػػػ عة بعػػػدـ الدقػػػة    تػػػد التشػػػويه.  لػػػ  الكتػػػب 
هأهضػػػح ال اتػػػك أف رػػػلا الكتػػػب سػػػع  لشػػػيطوة العػػػرب هذبريػػػدر  اػػػا  ن ػػػانيت  ي اػػػا أدى     رسػػػي  

الغػربيأل املتالاػريا صػانعي ال ػالـ ااابػل صػورة صورة ططية لدى اإلسرائيليأل الػليا   ػرها دائ ػا بصػورة 
 العرب )اخلونة العدهانيأل املتصل أل ها راأل هاخلاني أل الالريا هامل ادريا دهاا يو التداو(.

دمػا بعػػ   –بػل ب ػػ   ا  –زيػارة الػػرئي  املصػري الراتػػل أنػور ال ػػادات هأشػار بوديػػه    أنػه راػػ  
ػػالـ لػػوزير هم لػػوا اػػا أجػػل  ع يػػ  الاػػي هلألامل ػػ     الصػػ يونية ملػػه ت ػػاب  ااوػػة ال ػػالـ. هاقتػػ   اػػاً 

ربصػػأل الواشػػ ة التعلػػي  ال ػػاب  زبولػػوف رػػاار قولػػه  ف )ال ػػالـ اػػع العػػرب ي ػػدد  سػػرائيل امل ػػزهزة هي ػػتلـز 
ػػانوا يعروػػوف مػػا  أًثػػر نػػػا  االسػػكوديواويألبتاويػػة الػػومي الصػػ يوين(. هأضػػاؼ ال اتػػك أف اإلسػػرائيليألً 

الصػراع،ً  ػا سػامد يف  لػ  أرضػية بػررت اسػتصداـ جواهن  العرب، هرػو اػا أسػ   يف  عايػد يعروونه ما 
% واػط اػا الوقػ  احملػدد للتػاري  يف املدرسػة اإلسػرائيلية قػد  صػ  6.2الاوة ضد العرب. هنوا    أف 

ا الشػتات    الوتا    اواواته مله رأي باتثأل أجانب بوف الي ود نالوا صػورة اذايػار اػللتاري  العريب، 
 سرائيل هسلطورا مله العرب بشػكل  ػانير. هنػوا الكا ػب    أف  سػرائيل أورنيػ  يف اسػتصداـ  ػدري  
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رة اذاة اجل عية  هدم  ا، هأضاؼ أنػه سبػ   ع  ػة ج ػاز التعلػي  هشػالوه دب  ػة ربديػد التاري  لتشكيل ذًا
ررا.  املعلواات الب  ب مله التل يل أف يتًل

تػػب التػػاري  التعلي يػػة  هوي ػػا يتصػػل بالصػػور ا لو طيػػة، أشػػار ال اتػػك    رب ػػا الالػػوظ نيػػرأ ملػػهً 
ال ػالـ اػع اصػر هازديػاد  اػة  سػرائيل بػلا؛ا هبواو ػا ها  اقيػة  6983ه 6918ًوتياة إلرراصات تريب 

هان تات ا،  ضاوة    رهاج  وج ػات أًثػر ليرباليػة يف أهسػاط اذًػادكيأل هاملثا ػأل. هاػع ذلػ  واػد شػدد 
انػػ   ملػػه أف التغيػػوات اإل ابيػػة  لػػ   وطػػوي ملػػه  صػػرحيات اتالاالػػة هأهصػػاؼ ططيػػة هاييػػاز، ه فً 

تػػاؿ قػػػد  كػػػوف أ طػػر اػػػا الرسػػػائل حبلػػة أًثػػػر ؛ػػػلي ا. هأضػػاؼ أف )الرسػػػائل ال ػػػل ية الاػػ وية ملػػػه أيػػػة 
ػػػاف ا لػػػض اادالعلويػػػة،    جانػػػب اسػػػت رار عػػػاهالت  سػػػكات املاضػػػي  اػػػة ه صػػػويرا بانتاائيػػػةً  ػػػوة(. ًه

قػد  4000الكتاب الواقد أنطواف شلال  عرر الش هف اإلسرائيلية أشػار    أف ال ػووات الػب  لػ  العػاـ 
شػػػ دت انك ػػػاا يف التطػػػور اإل ػػػايب هصػػػعودا كيويػػػا اتطروػػػا    رأس رػػػـر ج ػػػاز التعلػػػي  يف  سػػػرائيل، بعػػػد 

   ل  لي ور ل وات اا تزب الليكود تاي ة التعلي .

تب التاري  املع وؿ  ػهيو ه ال اتك    أف  يف  سػرائيل، راػ  التغيػوات،  شػكل بررانػا  اااااألً 
ت ر بوف الصراع توؿ الرهاية التاراية دا ل ا ت ع اإلسرائيلي ل يوتػه بعػد. هاقتػ   ال اتػك تراا بػاتثأل 

و جػلري يف ه ماقػة أي  غػ ربويأل بارزيا أًدها الدهر ال ػارز لكتػب  علػي  اإلسػرائيليأل يف  صػعيد الصػراع 
اؼ، اوورػا    أمهيػة  وسػيع دراسػة  هج ة نظرر  ما العرب. هأشار بوديه    أف  صاليح اذ طاا اوً 

  اري  العرب ه ااوت   هلغت   بدقة هاوضومية.
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شبػاف هتػػدات هيتاػػ ا يوا ػ  الكتػاب    ق ػػ أل، اذهؿ او  ػا مووانػه )نشػػوا الدهلػة الي وديػة(، 
ر أف  ػػ  دهرًاً  ػػوًا يف  ػػاري  ول ػػطأل اوػػل قػػرهف مديػػدة بػػل هتػػ  ق ػػل   توػػاهؿ  ل يػػة  ارايػػة للي ػػود  ػػًل
ايالد امل يح،ً  ا أف ول طأل أرض للي ود دباتاػه همػد   ػي، تيػك يػو  امل لػض أف الكتػاب املاػدس 

 سػػرائيل. مث يعػػرض رػػلا الا ػػ   يشػػو    أف الػػرب ا تػػار الي ػػود بوصػػ    شػػع ه املصتػػار هأمطػػار  أرض
ػة االضط اد اللي ار به الي ود  اا العصر الاػدًن    العصػر اواضػر، يلػي ذلػ  تػديك مػا صػعود اوًر

ػػػل ذلػػػ  بتوسػػػي  دهلػػػة  سػػػرائيل.  وسػػػ  يف الع ػػػد الوػػػازي يف أملانيػػػا همالقػػػةً  الصػػػ يونية، هاػػػلابح ا ولًو
الالج ػػػأل ه سػػػرائيل هأسػػػ اب نشػػػوا اشػػػكلة هيتالػػػدث الكتػػػاب بعػػػد ذلػػػ  مػػػا اوػػػرب اذه  بػػػأل العػػػرب 

ال ل طيويأل، ارهرًا بوزاػة قوػاة ال ػوي  هاػزه  سػرائيل ل ػيواا ه ػد ل الاػوات الربيطانيػة هال رن ػية  انػب 
  سرائيل.

(، هيتاػػ ا 6918اإلسػػرائيلي اوػػل مػػاـ  –أاػػا الا ػػ  الثػػاين اػػا الكتػػاب وعووانػػه )الصػػراع العػػريب 
يػػض أف الاػػوات اإلسػػرائيلية أذلػػ  الػػدهؿ العربيػػة مػػا شبػػاف هتػػدات،   ػػدأ باوػػديك  تػػرب اذيػػاـ ال ػػتة، ًه

ثػوًا اػا ال ل ػطيويأل أصػ الوا ربػ  ا اهرة  ػا هاتتلػ  أراض هاسػعة اػا  اصػر هاذردف هسػوريا،ً  ػا أفً 
تك   سرائيل. هيشو الكتاب    أ ر  صروات صباؿ م د الواصر ه؛ديدا ه ضد  سػرائيل يف قيػاـ اوػرب. 



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 77 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

الػػب واجػػوت اوكواػػة هالشػػعب يف  سػػرائيل،  6983تاػػل الكتػػاب للالػػديك مػػا تػػرب أًتػػوبر مػػاـ مث يو
هاػػا  ػػال  لػػ  اوػػرب اػػا مػػرهض لل ػػالـ  اػػدـ  ػػا ال ػػادات اػػا أجػػل اسػػتعادة سػػيواا ه مػػادة وػػتح قوػػاة 

العربيػػة ال ػػوي . يعاػػب ذلػػ  تػػديك مػػا نشػػوة اوظ ػػة التالريػػر ال ل ػػطيوية، هانتاا ػػا بػػأل بعػػ  الػػدهؿ 
ل اذردف هل واف، هادى التغو يف سياسا؛ا. يلي ذل  مرض ملعاردة ال الـ بأل اصػر ه سػرائيل هزيػارة اث

. مث يعرض امل لض االنا ػااات ال ياسػية يف ا ت ػع 6974ال ادات للادس، مث ازه  سرائيل لل واف ماـ 
اػػػا اذتػػػزاب ال ياسػػػية، اإلسػػػرائيلي الصػػػغو يف سػػػكانه ذبػػػاا اذسػػػلوب املواسػػػب إلدارة الدهلػػػة بػػػأل مػػػدد 

هيشػػػو بعػػػد ذلػػػ     مالقػػػة  سػػػرائيل اػػػع الاػػػوى العظ ػػػه يف العػػػال ه اصػػػة أاريكػػػا بعػػػد اهنيػػػار االربػػػاد 
 6993اإلسػػرائيليأل هال ل ػػطيويأل مػػاـ ال ػػووييب. هيتالػػدث الكتػػاب يف الو ايػػة مػػا ا  اقيػػة ال ػػالـ بػػأل 

ة ال ل ػطيوية هنتائا ػا املت ثلػة يف  لػ  تالػػة هاػا  الرػا اػا أتػداث، هيشػو الكتػاب    ان ثػاؽ االنت اضػ
اػػا التعػػانيض العػػاملي اػػع ال ل ػػطيويألي نػػا تػػدا بالػػدام  اذًػػرب إلسػػرائيل: أاريكػػا للاػػغط ملي ػػا لت ػػوية 

 الوزاع اع ال ل طيويأل.
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 نتبئج انذراسخ وينبقشتهب وحتهيههب:
 التربوي في الكتاب: –للخطاب اللغوي  يالمفاهيممكونات الجهاز 

أجل بواا ر ية ربليلية ات اسكة هشاالة لوتائج الدراسػة، وػإف اواقشػت ا هربليلي ػا سػوؼ  كػوف  اا
زي  للدراسة، هرػو: اػا أرػ  اكونػات اجل ػاز امل ػاري ي للصطػاب اللغػوي ات الورة مله  جابة ال  اؿ املًر

تاب )الصراع العريب اإلسرائيلي  – الدراسػي و ج ( يف املػThe Arab-Israeli Conflict)الرتبوي يفً 
م ليػػة التالليػػل اػػا يتاػػ وه رػػلا ال ػػ اؿ الك ػػو اػػا أسػػ لة ورميػػة الربيطػػاين  اػػع اذ ػػل يف االمت ػػار أ وػػاا 

الكتػػػػػاب، هربليػػػػػل الػػػػػدالالت ال ياسػػػػػية هالتارايػػػػػة  تعلػػػػػ  بػػػػػالاي  هاذوكػػػػػار هاالذبارػػػػػات امل ثو ػػػػػة يف  وايػػػػػا 
ب، هوال  ادى ار  اط ا اري  الكتػاب هصػورا هاواارية للصراع العريب اإلسرائيلي الب يوتي  ا الكتا

ي تيػك ال ككػا ال صػل بػأل رػلا اللروية باملعطيات الواقعية التاراية هال ياسية للصراع العريب اإلسػرائيلي
ػػػزي ال ػػػاب .ً  ػػػا أف اعاجلػػػة رػػػلا  ػػػااالً بامت اررػػػا اودرجػػػة بالاػػػرهرة ربػػػ  ال ػػػ اؿ املًر اذسػػػ لة وصػػػالًً 

ػالً هاتػًدا سػي وح الاػار  هاحمللػل اًعػا مػػاالً اظلػة ااذسػ لة ال رميػة ربػ   ػزي للدراسػة بوصػ  اً  ل ػ اؿ املًر
الرتبػػوي للكتػػاب يف  نيػػػارا  –أهسػػع لر يػػة  كااليػػػة هبويويػػة ملكونػػات اجل ػػػاز امل ػػاري ي للصطػػاب اللغػػػوي 

 الشاال.

 هذاػػػراض او ايػػػة ه وظي يػػػة، وػػػإف مػػػرض نتػػػائج الدراسػػػة هربليل ػػػا سػػػيكوف هوًاػػػا ل عػػػديا/ عػػػوريا
انت ػػػ   لي  ػػػا  جػػػرااات هم ليػػػات التالليػػػل الوػػػومي االسػػػتارائي هواػػػا ملو ايػػػة ربليػػػل اخلطػػػاب. هرػػػلاف 
يػػز  ػػل بعػػد  ال ػػة اكونػػات رئي ػػة، اػػع الرًت ال عػػداف مهػػا: ال عػػد الاػػواي، هال عػػد اواػػاري، هيوػػدرج ربػػ ً 

ت اعظػ  اػا الػب انتظ ػ  الكتػابي  ذ  كػاد  شػكل رػلا املوضػوما themesمله املوضػومات الرئي ػية 
الرتبػػوي بكاوػػة  –اللغػػوي ككػػا أف ي ػػ ه بػػػ)اكونات ا يكػػل امل ػػاري ي هالاي ػػي( الػػلي أنتاػػه اخلطػػاب 

 ذبليا ه املصتل ة.

لاػػػد أ  ػػػر  و يػػػض او ايػػػة ربليػػػل اخلطػػػاب يف الدراسػػػة أف اػػػا أرػػػ  اكونػػػات اجل ػػػاز امل ػػػاري ي 
 الرتبوي يف الكتاب احمللل اا يلي: –للصطاب اللغوي 



 صورة الصراع العريب اإلسرائيلي يف الكتب الدراسية الربيطانية:
 808 الرتبوي( –)دراسة يف ربليل اخلطاب اللغوي 

 انجؼذ انقىيي: – أولا 

ب نهيهىد يف األصم: – 1
ا
 تصىيز فهسطني ثىصفهب أرض

زيػة الػب  وػتظ  الكتػاب  صػوير ول ػطأل بوهنػا أرض للي ػود اوػل واػر التػاري ،  اا أر  اذوكار املًر
هحيػاهؿ الكتػاب أف يػوتي    قارئػه أاا العرب هامل ل وف و و نيارئوف ملي ا هقػد د لورػا يف صػورة اػزاة. 

شػػػ أل هاػػػور     أف العالقػػػة بػػػأل الي ػػػود هول ػػػطأل ا ػػػت رة هنيويلػػػة هقدكػػػة تػػػ  ي ػػػدهاف اػػػا  الايػػػل نا
وهن ػػػا اتالزاػػػاف أه هج ػػػاف لع لػػػة هاتػػػدة، هرػػػلا الرسػػػالة ا ثو ػػػة يف الكتػػػاب  بشػػػكل هاضػػػح بػػػدًاا اػػػا ًه

اًا العوػػاهيا هج ػػاف لع لػػة هاتػػدة، هرػػلا الرسػػالة ا ثو ػػة يف الكتػػاب بشػػكل هاضػػح بػػًدا اػػا العوػػاهيا هانت ػػ
، هرػػػو )ول ػػػطأل 7صبالوصػػػوص هال اػػػرات ذا؛ػػػا. هلعػػػل اػػػا اذاثلػػػة ملػػػه ذلػػػ  موػػػواف الوتػػػدة الثانيػػػة 

 Palestine and the Jews- fromهالي ػػود: اػػا مصػػر الكتػػاب املاػػدس    العصػػر اوػػديك 

biblical to modern times) ه لػػح رػػلا الوتػػدة ملػػه التوًيػػد ملػػه اوػػ  التػػاراي للي ػػود يف ،
أهن  لع وا دهرًا ا ً ا يف  اري  ول طأل لارهف نيويلة ت  ق ل ايالد امل ػيحي بػل  هنػ  بلغػوا ق ػة ول طأل ه 

م ػػػد امللكػػػأل داهد هسػػػلي اف )هروػػػا  شػػػارة    اػػػدى مراقػػػة هقػػػدـ الوجػػػود الي ػػػودي يف ا ػػػد هالاػػػوة ربػػػ  
 اا يلي: 7ول طأل هتك ه  ا ت   نه ساب  لل يالد ن  ه بارهف نيويلة(. ياوؿ امل لض يف ص 

"The Jewish People played an important part in the history of 

Palestine for many centuries before the birth of Christ… Under the kings 

David and Solomon, the Jews reached a peak of power in the 10
th

 century 

before Christ". 

التوًيد ملػه قػدـ الي ػود يف ول ػطأل اوػل اػا ق ػل املػيالد نػا يعػزز وكػرة يف  واحاإلهيف  ا  رلا 
ونػه اسػتعادة وػ  ني يعػي  ػ    ػودا الوقػائع هاذتػداث  أف اا ي علػه الي ػود اليػـو يف ول ػطأل ال يتاػاهزً 
ػل ذلػ  هيف اوازا ػه كعػا الكتػاب يف ؛ ػيل الوجػود  التاراية الادكة قدـ التاري  ن  ه، أقػوؿ يف  اػ ً 

 ال يف الاػػػرف ال ػػػابع هاإلسػػػالاي يف ول ػػػطأل، تيػػػك يشػػػو امل لػػػض    أف ذلػػػ  الوجػػػود ل ي ػػػدأ  عػػػريبال
امليالدي تأل وعتال  )أه ازي ( ول طأل اا العػرب أ  ػاع الوػيب ع ػد الػليا أتاػرها اع ػ  ديوًػا جديػًدا 

لعػػرب ال ل ػػطيويأل. هيف رػػو اإلسػػالـ هلغػػة جديػػدة رػػي العربيػػة.ً  ػػا أف رػػلا الغػػزه العػػريب قػػاد      ػػاد ا
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أ وػاا العصػور الوسػطه أصػ ح يف ول ػطأل أال يػة ا ػل ة  تالػدث العربيػة. ياػوؿ الػو  اإلجنليػزي اذصػلي 
 يف الكتاب اا يلي:

"In the seventh century, Palestine was conquered by the Arab 

followers of the Prophet Muhammad. They Brought a new religion-

Islam- and a new language- Arabic… The Arab conquest led to the 

creation of the Arab Palestinian people. During the Middle Ages, 

Palestine had an Arabic-Speaking Muslim Majority". 

رض يكػػوف الغػػرض اػػا ذلػػ  سبريػػر رسػػالة ضػػ وية ا دارػػا أف العػػرب هامل ػػل أل نيػػارئوف ملػػه أهقػػد 
ول طأل تأل ااارنت   بالي ود، ه اصة  ذا مرووا أف رلا املعلواة الواردة يف الكتػاب جػاات ا اشػرة بعػد 

ػػوف امل لػػض روػػا يعاػػد  ااارنػػة بػػأل الي ػػود  –ضػػ ًوا  –التوًيػػد ملػػه اػػدى همراقػػة الوجػػود الي ػػودي وي ػػا، ًه
التارايػة ه ط يا ػا زاؿ رػلا اذتػداث هالعرب هامل ل أل، هأي  ا أت   ارايًػا ب ل ػطأل، هبالتػاا عاهلػة  نػ

ملػه مػال اليػـو ه و ي  ػا سياسػًيا لتربيػػر اتػتالؿ الي ػود ل ل ػطأل. رػلا اػػا ج ػة، هاػا ج ػة أ ػرى وػػإف 
اإلسػالاي  ػا يػوتي لل تلاػي  –اإلشارة    أف الوجود العريب يف ول طأل نا ج ما ال تح أه الغزه العػريب 

ان   الية اا اجلو  العريب هاإلسالاي هأهن  ل ي ػكوورا  ال بعػد الاػرف ال ػابع  أه الاار  أف ول طألً 
بعػػػد املػػػيالدي أي أهنػػػا لي ػػػ  بالدرػػػ  اذصػػػلية، ه طػػػا رػػػي للي ػػػود الػػػليا ماشػػػوا وي ػػػا ق ػػػل اػػػيالد امل ػػػيح. 
باإلضاوة    ذل ، وإف هصض د وؿ العرب هامل ل أل ل ل طأل بونه )وتح أه ازه( الض لػدى الاػار  

 ًيا ما العرب هامل ل أل هيشك  يف ادى شرمية هجودر  وي ا.انط اًما سل 

ب نهيهىد: – 2
ا
ب إذلي

ا
 أرض فهسطني ثىصفهب حق

ال يكت ػػػػي الكتػػػػاب بتصػػػػوير ول ػػػػطأل ملػػػػه أهنػػػػا أرض للي ػػػػود دباتاػػػػه )اوػػػػ  التػػػػاراي( هأسػػػػ اية 
ل املػػيالدً  ػػا اػػر هجػودر  وي ػػا اوػػل اػػا ق ػػل اػيالد امل ػػيح باػػرهف هبلػػوا   أهج قػػو؛  يف الاػرف العاشػػر ق ػػ

ق ػػل قليػػل، هلكوػػه ياػػيض    ذلػػ  أاػػرًا ت ػػر هرػػو اػػا ككػػا   ػػ يته بػػػ)او  اإل ػػي(ي أي  و يػػض الراػػوز 
وهنػػا تػػ  هقػػدر   ػػي ال  هاإلشػػارات هاذسػػانيو الديويػػة يف  ػػدمي  الػػزم  بوتايػػة الي ػػود بػػورض ول ػػطأل، ًه

هاػػػو  ػػػاؼ اػػػا يف رػػػلا لػػػمرادة اإل يػػػة،  اوػػػاص اوػػػه بالو ػػػ ة  ػػػ ، بػػػل يو غػػػي الع ػػػل ملػػػه رباياػػػه  و يػػػًلا
ي ل سػانيو الديويػة اػا عاهلػة إلضػ اا رالػة اػا الاداسػة هالط ػر ملػه املػزام  الي وديػة يف  االستث ار الًل
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ول ػػػػطأل ه رسػػػػيص ا يف الػػػػومي الغػػػػريب )ه اصػػػػة الواشػػػػ ة( بوصػػػػ  ا تت يػػػػة ديويػػػػة اادسػػػػة ال  ػػػػوز تػػػػ  
 اواقشت ا.

هلػػوف اتلػػض مػػا بايػػة العوػػاهيا خبػػط مػػري   7لػػض ياػػع مووانًػػا صهاػػا اذاثلػػة ملػػه ذلػػ  أف امل  
 Aهالوصػوص اذ ػرى ياػوؿ ويػه صػراتًة موػد اوػديك مػا مالقػة الي ػود ب ل ػطأل )أرض املوالػة اإل يػة 

God- given land?  رلا العوػواف اػا يشػو    أف  ػاري  الي ػود يف ول ػطأل هالرهايػات (. مث يو  رب
 ػػرتات التارايػػة قػػد أ ػػرب مو ػػا يف الكتػػاب املاػػدس. هرػػلا الرهايػػة الي وديػػة  صػػض  اإلسػػرائيلية تػػوؿ  لػػ  ال

ًيػػض أف ا  اصػػط ه الي ػػود بوصػػ    شػػع ه املصتػػار هاػػوال   أرض  سػػرائيل. ياػػوؿ الػػو  اإلجنليػػزي يف 
 اا يلي: 7الكتاب ص 

"The Jewish version of this period is told in the Bible. It describes 

how God chose the Jews as his special people and gave them the land of 

Israel." 

وهنػػا اػػزام  هروػػا عاهلػػة  لت ريػػر رسػػالة ضػػ وية لتالويػػل الرهايػػات الي وديػػة تػػوؿ ول ػػطأل اػػا مػػردً 
 هرهايات  اراية  ا ل اجلدؿ هاملواقشة، هردبا الدت     ا ل ات ديويػة ذبػد أساسػ ا املاػدس هاليايػين يف
الكتػػػػاب املاػػػػدس. أضػػػػض    ذلػػػػ  أف الػػػػو  )هدبرجعيػػػػة ديويػػػػة( ملػػػػه أف ا   عػػػػا  قػػػػد اصػػػػط ه الي ػػػػود 
بوصػػػػ    شػػػػع ه املصتػػػػار يتاػػػػ ا ا ػػػػكو ًا موػػػػه هرػػػػو اإلحيػػػػاا بدهنيػػػػة اذجوػػػػاس اذ ػػػػرى، هرػػػػ  العػػػػرب 

 اإلسرائيلي. –هامل ل وف يف ال ياؽ العاـ للكتاب اللي يتواهؿ قاية الصراع العريب 

ؼااب م يااغ انيهااىد وادلجبنغااخ يف تصااىيز اضااطهبدهى ػهاا  يااز انت – 3
 انؼصىر:

يتاػػػاهز الكتػػػاب تػػػدهد املعاوليػػػة هاملا وليػػػة يف    ػػػار التعػػػانيض اػػػع الي ػػػود اػػػا  ػػػالؿ امل الغػػػة يف 
ونػه  التت ع التاراي الصاـر لكل اا  عرض له الي ود اا اظال، ت  لي ده  ارا   للاار  اخلػاا الػلرا ًه

 هنايػة لػه اػا االضػط اد هالتشػرد هالعػلاباتي بػل  ف الكتػاب ياػدـ اػا يصػ ه بػػ)اضط اد ا ل ل نيويػل ال
الي ػػود( بوصػػ ه شػػيً ا أسػػطوريًا  راويًػػا مػػابرًا للزاػػاف هلل كػػافً  الػػدديا للوجػػود اإلن ػػاين. هالػػدليل ملػػه 

بالوقػ   هانت ػااً ذل  أف امل لض ي تعرض بشػكل ا ػ ب اضػط ادر  زاانيًػا بػدًاا اػا العصػور الرهاانيػة، 
لػػػه اكانيًػػػا، هاػػػا اتلػػػض اذجوػػػاس هاإلاربانيوريػػػات. هيو ػػػض  الكتػػػاب مػػػدًدا اػػػا اواضػػػر همػػػرب العػػػالً 
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، اػا ذلػ   اآلليات هالوسائل الل ظيػة )سػواا يف العوػاهيا أه اػف ال اػرات( هاػو الل ظيػة اػا صػور هرسػـو
 A persecutedاػط د ، العوػواف التػاا يف سػياؽ اوػديك مػا الي ػود )الشػعب امل9اػثالً جػاا يف ص

people ػػاف الي ػػود اوتشػػريا ها عثػػريا (، هربػػ  رػػلا العوػػواف ياػػرر الكتػػاب أنػػه هاوػػل العصػػور الرهاانيػػةً 
ػز الي ػودي  ػاف الت ًر اذًػرب يف أهرهبػا الغربيػة، هقػد رػوج  الي ػود توؿ العال. ه الؿ العصور الوسػطه،ً 

، هاػػا 6392ـ، هاػػا ورن ػػا 6490جنلػػرتا مػػاـ اػػرارًا اػػا ال ػػكاف الوصػػارى احملليػػأل، تيػػك نيػػوردها اػػا  
 اا يلي: 9ـ. ياوؿ الو  اإلجنليزي يف الكتاب ص6294أس انيا 

"Since Roman times, the Jewish people have been scattered all over 

the world. During the middle Ages, the greatest concentration of Jewish 

people was in western Europe. The European Jews were repeatedly 

attacked by local Christians. Jews were expelled from England in 1290, 

from France in 1394, and from Spain in 1492." 

هوي ا يتصل باستصداـ الرسـو هالواوش يف  عزيز وكرة اضط اد الي ود مله ار التػاري ، ربتػل رمسػة 
االة )ص جلاب رجة بشكلالونة ها (  صور ربطػي  الرهاػاف ملع ػد ي ػودي مػاـ 7قرابة اوتصض ص الةً 

تب ملي ا اجل لة التالية:80  ـ، تيكً 

This 17
th

 – century Painting shows the destruction by the Romans of 

the Jewish temple in AD 70. 

ف التاسػع مشػر املػلابح الػب  عػرض  ػا ، تيك يوجد نال يعود    الار 9هالشيا ن  ه يتكرر ص
 الي ود يف العصور الوسطه يف سرتاس ورغ. هقد مل  مله رلا الوال باجل لة التالية:

This 19
th

 – century engraving shows a medieval massacre of Jews in 

Strasbourg. 

وسػ  الػب هال ي وت   عػرض  ػا الي ػود ملػه امل لض أف يتالدث باست اضةً  وة ما الابح ا ولًو
االػػة اػػا  للالػديك مو ػػا، ه صػػوير  67    65يػد الوازيػػة يف أملانيػا، تيػػك ي ػػرد الكتػاب أربػػع صػ الاتً 

 ادى رو ا هبشامت ا راصًدا استاابات قادة الص يونية هبريطانيا هأاريكا  ا.

  قػػػد اضػػػط دها يف قػػػاا الي ػػػود يف أملانيػػػا ا تلريػػػة، و ػػػهيواػػػل الكتػػػاب يف بوػػػاا صػػػورة اوسػػػاهية ملػػػا ال
ثوة تيك تراوا اا اجلو ية اذملانية، هاوعوا اا الزهاج اػا اػو الي ػود، ه ػالؿ ليلػة هاتػدة يف  أساليبً 
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ل ػا. هاػع نشػوب اوػرب العامليػة مػاـ 6937ش ر نوو رب مػاـ  اوػة املعابػد الي وديػة يف أملانيػاً  ـ تط ػ ً 
ـ قتػػل الي ػػود يف 6924 ػػا قػػرر الوػػازيوف مػػاـ ـ نيػػوؽ اجلػػيل اذملػػاين قػػرى ي وديػػة هقتػػل سػػكاهنا،ً 6939

اوػػرب مػػػاـ أملانيػػا هاذراضػػي الػػب اتتلت ػػا أملانيػػا. هسػػي  الي ػػود    اي ػػات اإلبػػادة لاػػتل  . هموػػد هنايػػة 
ـ هصػػػل الاتلػػػه الي ػػػود تػػػواا سػػػتة االيػػػأل، ه  ربطػػػي  مت عػػػات ي وديػػػةً  ػػػوة يف هسػػػط أهرهبػػػا 6925

ػػػػاف مرًضػػػػا اتصػػػػرً  ، هاػػػػا 61ا لػػػػ ع  اذوكػػػػار هال اػػػػرات الػػػػب  اػػػػ و ا الكتػػػػاب صهار ػػػػا. اػػػػا سػػػػ  ً 
 نصوص ا اإلجنليزية اا يلي:

"After Hitler came to power in 1938, Jews in Germany were 

discriminated against in many ways. They were deprived of German 

citizenship and not allowed to marry non-Jews. During one night in 

November 1938, synagogues were destroyed all over the country… the 

Jews of many villages were rounded up and shot. … leading Nazis met 

together and decided to kill the Jewish population of Germany and 

German – occupied territory. Jews were taken to extermination camps to 

be murdered. By the end of the war in 1945, about six million Jews had 

been murdered and the large Jewish communities of central and eastern 

Europe had been destroyed." 

اػدى التعػانيض الك ػو الػلي ي ػي   ما رلا الواوالت الطويلة  ال أهنا ضرهرية ل يافهاع االمتلار 
به الكتاب اع الي ػود. هلعػل الػدليل ملػه ذلػ  أف امل لػض ال ي ػل  اذسػلوب ن  ػه اػع املػلابح هاجلػرائ  
وسػ  أ ػرى ير ك  ػا الي ػود.   ال شعة الب قااات  ػا العصػابات الصػ يونية ضػد ال ل ػطيويأل، هرػي رولًو

ل ل طيويأل ال  ادـ بلات العرض العاني ي امل  ر الػلي قػدـ ً ا أف رلا امللابح الب اقرتو ا الي ود ضد ا
اػػا  اللػػه اضػػط اد الي ػػود، هقػػد يكػػوف رػػلا جػػزًاا اػػا الت  ػػيل هالدهنيػػة الػػب يعػػرض بواسػػطت ا التػػاري  

 هالااية العربية هاإلسالاية يف رلا الكتاب، هرو اا سوؼ يكوف ادار اوديك يف ال ارة الااداة.
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 :انجؼذ احلضبري – ثبنيبا 
 هبيشيخ انؼزة وادلسهًني يف يقبثم يزكزيخ انيهىد: – 1

التالليػل الػػدقي  ل وكػػار هامل ػاري  ها ػػتويات اخلطػػاب الػب  وػػتظ  الكتػػاب يشػي دبػػا يكشػػض مػػا 
زيػة الي ػود ه  ػوق   يف مراقػة التػاري   رااشية العرب هامل ل أل  اراًا هتاػارة هقاػية هذلػ  يف ااابػل اًر

ب ل ػػطأل. ه ذا اػػا تاهلوػػا أف نتاػػاهز ) ػػارر الػػو (    )اػػا ل يالػػه الػػو (ي همدالػػة قاػػيت   هأتايػػت   
أي  ذا هاصلوا او ر املعريف لل   الع ياػة للصطػاب املتاػ ا يف الوصػوص املشػكلة للكتػاب وإنػه ككػا أف 

 نوت ي    الظوارر الداللية التالية:
ال بشػػكل مػػاـ هيف ول ػػطأل ملػػه  اػػدـ نصػػوص الكتػػاب مرًضػػا  ارايًػػا ا صػػالً للي ػػود يف العػػ –أ 

ل ػػػا للالػػػديك مػػػا  ػػػاري  الي ػػػود وي ػػػا هأهنػػػ   هجػػػه أ ػػػ ، تيػػػك زبصػػػ  الوتػػػدة الثانيػػػةً 
امل يح، هردبا يعزز رػلا التصصػ   ايالد سكوورا هبووا وي ا نلكة قوية اول قرهف نيويلة ق ل

 صػػػعود هاالرت ػػػاـ ا  ػػػـو )الت يػػػز التػػػاراي( للي ػػػود. هزبصػػػ  الوتػػػدة الثالثػػػة للت صػػػيل يف
ػػػة الصػػػ يونية بوصػػػ  ا  سياسػػػية ناجالػػػة، هلعػػػل يف ذلػػػ  رسػػػالة ضػػػ وية   ػػػأل  أيػػػدلوجيااوًر

ا  ـو )الت يز ال ياسي( للي ود أياا. أاا العػرب هامل ػل وف ه ػارا   هتاػار؛  وت ػك  
ػػوهن  ل يكونػػوا شػػيً ا  ورًا، راػػ  اػػا كلكونػػه اػػا  ػػاري  الوصػػوص مو ػػا سػػكو ًا اط ًاػػا، ًه اػػًل

اإلسػػرائيلي وػػإف  –ة أصػػيلة. هدبػػا أف الكتػػاب ي الػػك يف قاػػية الصػػراع العػػريب مريػػ  هتاػػار 
ياتاػػياف أف يعػػاك الكتػػاب الااػػايا التارايػػة هاواػػارية املتعلاػػة بكػػل  هاإلنصػػاؼاملوضػػومية 

 نيرؼ بشكل اتوازف ال أف كيز نيرؼ مله ت اب.
يػػػز ملػػػه اخلصوصػػػية الديويػػػة الر  ػػػاط الي ػػػود بػػػورض ول ػػػطأل، هبػػػ –ب  وهن  جػػػو  وػػػوؽ بايػػػة الرًت

ا تػػػػارر  ا  هاػػػػوال   أرض اذجوػػػػاس ال شػػػػرية اذ ػػػػرى و ػػػػ  )شػػػػعب ا  املصتػػػػار( الػػػػليا 
  سرائيل.

اإلحياا بت وؽ العاليػة ال ياسػية الي وديػة هقػدر؛ا ملػه  وسػي  الصػ يونية الػب اسػتطام  أف  -جػ 
العػػػػػودة     ذب ػػػػػع شػػػػػتات الي ػػػػػود ه اػػػػػي  دهلػػػػػة  سػػػػػرائيل عااػػػػػًة بػػػػػلل  تلػػػػػ  الي ػػػػػوديأل يف

ثوًا اا الاػادة اإلسػرائيليأل يػرهف أف  65ول طأل. هنا ي يد ذل  أف الكتاب يوال ص  أفً 
ػػة الصػػ يونية يف الاػػرف التاسػػع مشػػر  ال ػػ ب الوتيػػد لتوسػػي  دهلػػة  سػػرائيل رػػو صػػعود اوًر

 69ه 67االمتػػدااات الوازيػػة ملػػه الي ػػود. هيتصػػل بػػلل  اػػا يشػػو  ليػػه امل لػػض ص هلػػي  
وس  يف صػيااة الػرأي العػاـ الغػريب يف بريطانيػا هأاريكػا اا قدرة  الي ود مله استث ار ا ولًو
 أص ح ا يًدا إلسرائيل. حبيك
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 صػػػػوير  سػػػػرائيل بوصػػػػ  ا دهلػػػػة صػػػػغوة عانيػػػػة بعػػػػدد اػػػػا أمػػػػدائ ا ا ػػػػاهريا  ػػػػا اػػػػا العػػػػرب  –د 
ث دهؿ هامل ػػل أل، هاػػع ذلػػ  واػػد انتصػػرت ملػػي   هأذلػػت   يف تره ػػا اع ػػ ي بػػل  ف  ػػال
دبػا  6918مربية )اصر هاذردف هسوريا( قد   رت أراضً  وة يف ترب اذياـ ال ػتة مػاـ 

، و ػػالرا  اػػا أف  سػػرائيل روصبػػ  6983وي ػػا ال ايػػة ال اقيػػة اػػا أرض ول ػػطأل. أاػػا تػػرب 
انػ   ػانوا حيت لػوف بيػـو الع ػور هاعظػ  الاطامػات الع ػكرية هاوربيػةً  مله تأل ارة تيكً 

انػ  مازاػػة ملػه اواصػػلة   –اػو ا ػتعدة  ال أف  سػػرائيل سبكوػ  اػػا االنتصػار يف الو ايػػة ًه
 .35ه 32اذاريكي املكثض ملي ا لوق  ا صاورب لوال الاغط 

 اإلسزائيهي: –تسطيح انقضبيب انزئيسخ يف انصزاع انؼزثي  – 2
زيػػػة يف الصػػػراع بػػػأل  ياػػػدـ الكتػػػاب أتيانًػػػا  وػػػاهالً اػػػالً باملوضػػػومية موػػػد مرضػػػه لػػػ ع  الااػػػايا املًر

الطػػروأل، هردبػػػا يػػػ دي رػػػلا الت ػػػطيح يف التوػػػاهؿ    سبييػػػع الااػػية اذسػػػاسي نػػػا يوػػػتج موػػػه  يصػػػاؿ رسػػػائل 
لي   اػو دقياػة واػطي بػل  هنػا ااػللة للاػار  زبػدـ الطػرؼ الي ػودي. صػاليح أف امل لػض يعػرض هج ػة 

را بكػػػل صػػػدؽ هأاانػػػةي لكػػػا الطػػػروأل: العػػػريب هاإلسػػػرائيلي يف اذمػػػ  اذالػػػب هرػػػو اػػػا  ػػػب أف ناػػػر نظػػػر 
ػل نيػرؼ، وعلػه سػ يل املثػاؿ  كػوف اواػج  اإلشكالية  و ع اا اذسلوب هالكي ية الب  ادـ   ا تاجً 

أًثػر اػا  لػ  الدام ػة لوج ػة الوظػر العربيػة. رػلا أهاًل، ه انيػاً أف بعػ   ةالدام ػة لوج ػة الوظػر اإلسػرائيلي
 يػػة هأًادكيػػة )أسػػتاذ للتػػاري  يف جااعػػة أً ػػ ورد( املصػػادر الػػب   ػػتاي او ػػا اواػػج ذات ارجعيػػات مل

، أه زم ػػاا سياسػػيأل 66ص، أه قػػادة ها كػػريا صػػ يونيأل الاعػػأل بالو ػػ ة ذي ي ػػودي )رر ػػزؿ( 55ص
. هالشػػ  أف اثػػل رػػػلا املرجعيػػات املتوومػػة ذات الػػػوزف 45نػػاجالأل )جولػػدا اػػائو ه سػػػالاؽ شػػااو( ص
داػػة هسباسػػك ا هقو؛ػػا واػػط، ه طػػا سبتػػد لتػػ  ر بشػػكلً  ػػو يف الثايػػل ال  ػػ  ر واػػط ملػػه ني يعػػة اواػػة املا

وهنا صادرة اا أسا لة هبػاتثأل أه قػادة ها كػريا  ن  يات املتلاأل  اي نا كوال ا اصداقية أًرب لدي  ً 
أه زم اا سياسيأل، هروا اك ا اخلطر. أاػا اصػادر اواػج ال ل ػطيوية و ػي ال  عػده أف  كػوف صػالي ة 

ر، أه راديػػو  تػػدى الػػدهؿ العربيػػة ي ػػات اغ ػػورة يف أتػػد ا الالج ػػأل، أه شصصػػية ول ػػطيوية  االػػة الػػًل
، هبالتاا وإف  ػو و رػلا اواػج يف أذرػاف املتلاػأل  ػا هاػدى اقتوػام    ػا قػد يكػوف 44ه 43ال اوة ص

 هاإلقواع.ضعيً اي ذف اثل  ل  املصادر   تاد اجلاذبية، هردبا املشرهمية للالديك، هالادرة مله التو و 
اإلسػػرائيلي هسبييع ػػا أف الكتػػاب  –هاػػا اذاثلػػة ملػػه   ػػطيح الااػػايا اجلورريػػة يف الصػػراع العػػريب 

ػل اػا  ػا اػا وظامػة، اػع أنػه  يعرض لااية الالج أل ال ل طيويأل ا راة اا بعدرا اإلن اين همردة اػاً 
أنه ياػدـ رػلا الااػية اإلن ػانية  ل ي عل الشيا ن  ه موداا  واهؿ اا ار به الي ود اا عا ه؛او.ً  ا

ثػػوة،  ثػػوًا اػػا تػػد؛ا، تيػػك يػػوتي بوهنػػا قاػػية  تعػػدد وي ػػا اآلراا ه ػػا أسػػ ابً  الك ػػوة بوسػػلوب ا ػػضً 
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اذهائػػل ل ياصػػدها ؛اػػو ال ل ػػطيويأل الصػػ يونيأل هي ػػ ب يف مػػرض ااػػوالت اتعػػددة  ث ػػ  أف الاػػادة 
امل ػ ولأل مرًضػا اكثً ػا لوج ػة نظػر  45رد امل لػض ص . هيػو 46هأهن  ي اووف بإاكانية التعػايل اع ػ  ص

اوكػػوايأل اإلسػػرائيليأل تيػػاؿ اشػػكلة الالج ػػأل اػػا تيػػك  هنػػا اشػػكلة مربيػػة، وإسػػرائيل ل زبلا ػػا ه طػػا 
ألػض ي ػودي مػريب  100العرب ر  الليا بداها اورب هرواوا قػرار التا ػي .ً  ػا أف  سػرائيل اسػتا ل  

، هبالتػػاا وإنػػه ككػػا للعػػرب أف ي علػػوا الشػػيا ن  ػػه اػػع 6984ه 6927ي مػػاااػػا العػػراؽ هاملغػػرب بػػأل 
الالج ػأل ال ل ػػطيويأل. أضػض    ذلػػ  أف الاػادة العػػرب يتع ػػدهف مػدـ تػػل رػلا املشػػكلة السػػتصداا ا 

 يف الدماية ال ياسية ضد  سرائيل، هالثرهة الو طية العربية قادرة مله تل ا اول زاا نيويل.
ػػل رػػلا اجلػػدؿ الطويػػل اػػا الكتػػاب، و ػػي هاوػػ  أف اشػػكلة الالج  ػػأل ال ل ػػطيويأل ال ربتػػاج   ً 

ً ػػا أشػػار    ذلػػ  امل لػػض هلكػػا اػػا ناذبػػة بالدرجػػة اذه  مػػا اػػلابح ديػػر ياسػػأل همصػػابات ا اجانػػا،  
نيرؼ   ي هبإ راج اتواضع ه ط صغو جًدا، هذل  خبالؼ   راجه لوج ة نظر امل ػ ولأل اإلسػرائيليأل 

زة هخبط بارز.ال اباة، هالب ان  بعووافً  و همله شكل نااط اًر  ً 
 انتحيز يف الستخذاو انهغىي وانتنبول اننقذي: – 3

تختفاي المووااوعية مان الكتاااب فاي ا سااتخدا  اللغاوي والعاارف النقادي للمفاااهيم والقضااايا 
 التي تعالجها النروص، ويمكن توويح هذ  الفكرة في النقاط التالية:

اذوعاؿ ال ػل ية يف ال ػياؽ اللغػوي اخلػاص بػالعرب اثػل: رزاػوا، داػرها، أذلػوا، يكثر استصداـ  –أ 
اتتلػػػوا، رواػػػوا، ذبػػػارلوا... أاػػػا ال ػػػياؽ اللغػػػوي اخلػػػاص بػػػالي ود و ػػػو يوػػػدرج ربػػػ  املعاػػػ  
الػػدالا اإل ػػايب هاإلنتػػاجي، اثػػل انتصػػرها، بوػػوا، أس ػػوا، اسػػتا لوا، أنشػػوها، نظ ػػوا، نشػػطوا، 

  ص ات التعدد هالتووع الب يوص وف  ا.باإلضاوة   سيطرها، 
 غيب الوربة الواديػة موػداا يتعلػ  اذاػر باوػديك مػا  سػرائيل هالي ػود هاػا ير ك ونػه يف تػ   –ب 

ال ل ػػػطيويأل اوػػػل ماػػػود، تيػػػك يكت ػػػي الكتػػػاب بػػػالعرض ال ػػػردي الوصػػػ ي العػػػاـ دهف أي 
.  انتااد أه لـو

دهلة  سرائيل ه وسي  املشػرهمية التارايػة هالديويػة  ػا، اػع التوييد امل اشر هاو امل اشر إلقااة  -جػ 
اإلمهػػػاؿ الكااػػػل لل  ػػػولة ال ل ػػػطيوية همػػػدـ اإلشػػػارة    شػػػرميت ا هبدايػػػة اعانا؛ػػػا. هموػػػداا 
ر لػػػه أي مالقػػػة باملشػػػكلة ال ل ػػػطيوية، ه طػػػا مرضػػػه اػػػا  ػػػر همػػػد بل ػػػور ل يػػػًل جػػػاا ملػػػه ًذ

جنػح الي ػودي هايزاػاف يف  قوػاع بل ػور بإنشػاا هنيػا  الؿ الي ود هاملصػاا الربيطانيػة، تيو ػا 
 ػلا ال كػرة الػب سػوؼ قواي للي ود يف ول طأل، تيك أقوع بل ػور ملػ  الػوزراا الربيطػاين 

 .64يفً  ب اورب العاملية اذه  ه  الب أاريكا للوقوؼ اع ا ص  مدراا  
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قري ػػػػػوف لل  ػػػػػياليأل هرػػػػػ   هالي وديػػػػػةي نػػػػػا يػػػػػوتي بػػػػػوف الي ػػػػػود امل ػػػػػياليةعاهلػػػػػة الػػػػػربط بػػػػػأل  –د 
ملػػه أف الوػػيب مي ػػه مليػػه  7ا ػػتالاوف للػػدم  بوػػاًا ملػػه ذلػػ ، تيػػك يػػو  الكتػػاب ص

لل .49ال الـ هاللي  ويف ماـ  اف أ  امه اذهائلً  اف ي وديًاً  اً   ـً 
 تىصيبد انذراسخ:

لوالػو ككا  لصػي  أرػ  التوصػيات الػب انت ػ   لي ػا الدراسػة ملػي ابواا مله نتائج رلا الدراسة،
 التاا :
هذل  اا  الؿ بواا  طة اسرتا ياية جادة لتغيو الصػور  ضرهرة   عيل نتائج رلا الدراسة ، -6

الو طية توؿ ا ائل هقاايا الصراع العريب اإلسرائيلي، حبيػك  ع ػل ملػه ا ػاريا اتػوازيأل: ا ػار قصػو 
 ت ػػع الربيطػػاين، ه اصػػة مػػاؿ املػػدى، ها ػػار نيويػػل املػػدى، هاإلوػػادة اػػا بعػػ  املوا ػػات اإل ابيػػة يف ا

 اوريات، هاواوؽ املدنية، هاالاراط يف ال عاليات االجت امية هالرتبوية هال ياسية.
هامل ل أل، هربديػدا وي ػا يتعلػ  بالااػية الع ل مله رب أل الصورة الدا لية هالواقعية للعرب  – 4

رب انعكػػاس يف بعػػ  جوان  ػػا ال ل ػطيوية هالصػػراع العػػريب اإلسػرائيليي ذف صػػور وا لػػدى الغػ
لواقع العرب هامل ل أل امل سض، هاللي يوطوي مله بعػ  املظػارر ال ػل ية، اثػل االسػت داد 
ال ياسي، التوازع هالتشرذـ، ال  ػاد، ايػاب تاػوؽ اإلن ػاف، ق ػع الػرأي اآل ػر،ً  ػا يشػو 

 (.4000   ذل  با سعيد )
تشػػاؼ اكػػااا الاػػعض هالاصػػور يف ناػػد الػػلات( هاراجعت اسػػرتا يايةأمهيػػة  و يػػض ) – 3  ػػا هًا

املشػػػػرهع الو اػػػػوي العػػػػريب، هاسػػػػتيعاب الػػػػدرهس امل ػػػػت ادة اػػػػا اإل  اقػػػػات الػػػػب اػػػػرت  ػػػػا 
اوػػة  التاربػػة العربيػػة هاإلسػػالاية املعاصػػرة، حبيػػك يػػت  بوػػاا اشػػرهع مػػريب جديػػد هني ػػوح يفً 

زاريػػػػة للعػػػػرب،  ا ػػػػتويا ه االجت اميػػػػة هال ياسػػػػية هالثااويػػػػةي نػػػػا ي ػػػػامد ملػػػػه  نتػػػػاج صػػػػورة
 ه اصة وي ا يتصل بالتعاال اع قايت   الكربى، ول طأل.

اال صاؿ بالواشريا الربيطانيأل لتوضيح هج ات الوظر العربيػة هاإلسػالاية يف اجلوانػب ال ػل ية  – 2
تػاب )الصػراع العػريب اإلسػرائيلي  ( يف The Arab- Israeli Conflictالػب  اػ وت اً 

أجػػل  ػػووو املعلواػػات هال يانػػات الػػب  عكػػ  الواقػػع الصػػاليح  املػػو ج الربيطػػاين. هذلػػ  اػػا
  ارايا هسياسيا خلل يات رلا الصراع.

التو ػػػي  اػػػع اجلاليػػػة العربيػػػة هاإلسػػػالاية يف بريطانيػػػا ل ػػػلؿ اجل ػػػود الع ليػػػة هاملواسػػػ ة لتعػػػديل  – 5
 لػػػ  هج ػػػات الوظػػػر املتاليػػػزة، هالصػػػور الو طيػػػة تػػػوؿ قاػػػايا الصػػػراع العػػػريب اإلسػػػرائيلي، ه 
ة هالوشاط امل  ر يف الاووات الرتبوية هاإلمالاية.  ماالت اتعددة ها ارات اتوومة للالًر
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ز ال الك الرتبوية هالثااوية يف بريطانيا بو   اا رلا الدراسة هاورػا، هوػتح وػرص  – 1  زهيد ارًا
سػػػػية للالػػػػوار ا ػػػػاد  هال وػػػػاا الػػػػلي ياػػػػـو ملػػػػه اواػػػػائ  هاذرقػػػػاـ هاملعطيػػػػات التارايػػػػة هال يا

 املو اة.
تػػػب دراسػػػية  – 8  جػػػرااات دراسػػػات أ ػػػرى اػػػا  ػػػالؿ  و يػػػض او ايػػػة ربليػػػل اخلطػػػاب ملػػػهً 

تػب العلػـو اللغويػة هاالجت اميػة هالديويػةي لتت ػع  بريطانية أ رى  وت ي    ملـو اتوومة اثلً 
ي يػػػة  وػػػاهؿ الصػػػراع  ي هصػػػورة ياكونػػػات اجل ػػػاز امل ػػػار العػػػرب هامل ػػػل أل وي ػػػا، هوالػػػ ً 

 اإلسرائيلي بااتدادا ه ه ووما ه املصتل ة.العريب 
 جراا دراسات ؛ػدؼ     ت ػع اصػادر  شػكيل صػورة العػرب هامل ػل أل هقاػايار  الرئي ػة،  – 7

 همله اذ   الااية ال ل طيوية يف املوارج الدراسية الربيطانية.
لصػػػراع العػػػريب ا جػػراا ازيػػػد اػػػا الدراسػػػات التالليليػػػة لصػػػورة العػػػرب هامل ػػػل أل بعااػػػة هقاػػػية  – 9

اإلسرائيلي خباصػة يف بلػداف اربيػة أ ػرىي ملعروػة اػدى ا  ػاؽ أه ا ػتالؼ الصػورة يف اوػارج 
  ل  الدهؿ، هعاهلة املاارنة بيو ا.
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 ادلزاجغ
 ادلزاجغ انؼزثيخ: –أولا 

دور اإعاااال  فاااي التقاااارب الثقاااافي والحضااااري فاااي الشاااراكة ا وروبياااة (. 6998أبػػػو زيػػػد، وػػػارهؽ )
 ( يواير.6مدد )ا لة املصرية ل الوث اال صاؿ، ، المتوسطية

 رصبػة قاسػ  م ػدا قاسػ . الاػاررة: دار  التهديد اإساالمي خرافاة أ  يقيقاة (. 4004اس وزيتو، جػوف )
 الشرهؽ.

ز دراسات الوتدة العربية. أن تكون عربيا في أيامنا (. 4009بشارة، مزاي )  بوهت: اًر
بػػػوهت: دار الطليعػػػة للط امػػػة  كاااو فاااي الفكااار العرباااي المعاصااار ميشااايل فو (. 4006بغػػػورة، الػػػزهاهي )

 هالوشر.
قولباااة ا:خااار: قراااة التشاااويه الحضااااري وا  تياااال اإعالماااي (. 4000بػػػا سػػػعيد، أضبػػػد بػػػا راشػػػد )

 م اف: )د. ف(.للمسلم والعربي  
 – 8791الرراع العربي اإسرائيلي في كتاب التااريا المدرساية اإسارائيلية (. 4001بودية،  يلػي )

ػػػز ال ل ػػػطيين للدراسػػػات اإلسػػػرائيلية،   0000  رصبػػػة: هليػػػد أبػػػو بكػػػر. ول ػػػطأل: املًر
 )ادار(.

تػػػاب املعروػػػة )6244) التعلااايم مااان يولناااا: تجاااارب مااان دول العاااالم ( الريػػػاض: هزارة 64(. سل ػػػلةً 
 املعارؼ.

هت: دار الطليعػة بػو  الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدياة (. 6977اجلابري، ع د مابػد )
 للط امة هالوشر.

ػػز 6)سل ػػلة ناػػد العاػػل العػػريبي جتكااوين العقاال العربااي (. 6997اجلػػابري، ع ػػد مابػػد ) (. بػػوهت: اًر
 دراسات الوتدة العربية.

 ـ.6991(، 72مدد ) ال كر العريب،تظهير الرورة وتوويح الذات، تطب، زرو، 
 داش : املكت ة اإلمالاية.ربي  صورة العرب في اإعال  الغ(. 4004 اور، أديب )
ػػو، ع ػػد ) ، الكل ػػة اإسااال  والغاارب: عشاار ساانوات ماان الموايهااة، المثافقااة، الحااوار (. 4000ًد

 (، ال وة ال ابعة، شتاا.41العدد )
بػػوهت: دار ا ػػادي للط امػػة  نحاان والغاارب: ياادل الرااراع والتعاااي  (. 4004الروػػامي، م ػػد اجل ػػار )

 هالوشر.
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ػػػاف. املغػػػرب:  لغاااة التربياااة: تحليااال الخطااااب البيااادا ويي (. 4004)رهبػػػوؿ، أهلي ػػػي   رصبػػػة: م ػػػر أًه
  وريايا الشرؽ.

صورة العرب في الرحافة البريطانية: دراسة ايتماعياة للثباات والتغيار فاي (. 6977ساري، تل ي )
ز دراسات الوتدة العربية. مجمل الرورة   بوهت: اًر

 هت: ا س ة اذحباث العربية.. بو ا ستشراق(. 6976سعيد،  دهارد )
معااايير تحلياال الكتااب المدرسااية فااي إلااار ماانه  البحاا  (. 6991سػػعيد، ع ػػود، هم ػػار، ع ػػود )

 الرياض: دار املعراج الدهلية للوشر. التربوي 
، الشػرؽ اذهسػطالمسالمون فاي أوروباا وإمكانياات الخاروا مان الموايهاة  (. 4060ال يد، رضواف )

 و.يوني 66، 66567العدد 
زيػػػة اذهرهبيػػػة  صػػػوع اآل ػػػر.. اإلبلػػػي  ، م ومػػػة اػػػا ال ػػػاتثأل، 4003الشػػػ عة،  لػػػدهف ) (. الوزمػػػة املًر

تػاب املعروػة  صورة العارب والمسالمين فاي المنااه  الدراساية ياول العاالم، سل ػلةً 
 .87 – 16(. الرياض: هزارة الرتبية هالتعلي ، 64)

سااارائيلي فاااي المنااااه  ا مريكياااة: كتااااب لتااا ريا الراااراع العرباااي اإ(. 4003الع ػػػد الكػػػرًن، راشػػػد )
 History of the World: Connections toالعاالم: روابال للحاوار 

Today ليػػة الرتبيػػة  : نموذًيااا حبػػك ااػػدـ لوػػدهة بوػػاا املوػػارج: اذسػػ  هاملوطلاػػات،ً 
 جااعة املل  سعود. –

اب عااوالم القاارون الوسااطى: التاااريخي فااي كتاا –الخطاااب التربااوي (. 4002العايلػػي، م ػػد احمل ػػا )
لية الرتبيػة   نقدية  دراسة تحليلية ز حبوثً  جااعػة امللػ  سػعود، رقػ   –اوشور يف اًر

 (.433اإلصدار )
ػػػػز  صااااورة العاااارب واإسااااال  فااااي الكتااااب المدرسااااية الفرنسااااية (. 6995اػػػػارلأل، نصػػػػر ) بػػػػوهت: اًر

 دراسات الوتدة العربية.
ب 
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