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  العربية باللغة الرسالة ملخص
  

 برطعة قرية نصف ضمنها ومن املثلث قرى تسليم مبوجبها مت واليت) 3/4/1949 يف املؤرخة( رودوس اتفاقية تعد
 قرية أن غري النكبة؛ بعد احلوادث أجلّ من االتفاقية هذه تعد بالقوة، عليها االستيالء عن عجزهم بعد للصهاينة هبة

 السياسية املستويات مجيع على القرية يف تصدعات من أحدثته ملا االتفاقية هذه جراء وأعظم أكرب رزؤها كان برطعة
 وقد ،)جنني مدينة من الغريب الشمال إىل تقع فلسطينية قرية( برطعةو .والتعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

 حيتل قسمني، إىل التاريخ يف هدنة خط أعجب يقسمها فلسطينية عربية قرية برطعة: "بقوهلا العربية اجلامعة وصفتها
  ".اهلامشية األردنية اململكة يف اآلخر القسم ويقع العدو أحدمها

  
 الذي األمر أردنية، واألخرى إسرائيلية واحدة سيطرتني، حتت وقعت األخضر، اخلط شقي بني املنقسمة فالقرية لذلك
 برطعـة  قرية شطري كال يف املناهج أثر سيفحص البحثهذا  فإن ،وعليه. خمتلفتني أليديولوجيتني خضوعها إىل أدى

 شـطرها  مـدارس  إحـدى  يف معلماً يعمل والذي القرية مواطين أحد يدي على الفلسطينية، الوطنية باهلوية وعالقتها
 الفلسـطينية  املنـاهج  مضمون على الضوء البحث سيلقي ذلك خالل ومن الفلسطينية؛ الوطنية للسلطة التابع الشرقي

 .الوطين الوعي يف واجلدار التقسيم ألثري باإلضافة الفلسطينية، الوطنية اهلوية حتوالت يف ذلك وأثر واإلسرائيلية،
  

 تتناول اليت األوىل الدراسة ستكون أا :األوىل السمة ،أساسية مسات أربع من القصوى أمهيتها الدراسة هذه تستمد
 بعد بشقيها برطعة قرية مدارس طلبة لدى هاوتبلور الوطنية اهلوية تشكل يف") اإلسرائيلية"و الفلسطينية( املناهج دور

 خمتلفتني بأيديولوجيتني خمتلفني منهاجني دراسة هو الفرادة هذه على فرادة يضفي ما ولعل. اجلدار إنشاء وبعد التقسيم
 الوطنية اهلوية بلورة يف املناهج دور عن واضحاً تصوراً ستعطي الدراسة هذه فإن :الثانية السمةو .ذاا القرية يف

 وأثر جهة، من القرية تقسيم أثر ظهارإ إىل إضافةً). والغربية الشرقية( برطعة يةقر شطري مدارس طلبة لدى هاوتشكل
 هلذه تربوية خطط إجياد على العمل ميكن الدراسة هذه خالل من فإننا :الثالثة والسمة. أخرى جهة من اجلدار
 رؤى بناء خالل من اتمع تطوير إىل باإلضافة واملناهج، واجلدار التقسيم من كل عن النامجة اآلثار من تقلل ،املدارس
 اليت ونتائجها النظري إطارها يف األخرية السمة وتتمثل .السائدة التربوية املنظومة تفكيك خالل من جديدة؛ تربوية
  .اال هذا تغطي أخرى دراسات عنها سينبثق

  
 اهلوية تبلور يف") اإلسرائيلية"و الفلسطينية( املناهج أثر ما: اآليت املركزي السؤال عن اإلجابة إىل الدراسة هذه دف
 التقسيم عالقة توضيح إىل دف كما ؟)والغربية الشرقية( برطعة قرية شطري يف املدارس طلبة لدى هاوتشكل الوطنية
 من ثالثة عن لإلجابة الدراسة تسعى املركزي، السؤال عن ولإلجابة وعليه،. وتبلورها الوطنية اهلوية بتشكل واجلدار
 القرية تقسيم لتاريخ استدراجاً السؤال هذا ويتضمن برطعة؟ قرية لنشأة التارخيية اخللفيات ما: اآلتية الفرعية األسئلة
 القرية، وتوحيد ،1967 عام وحرب ،1956 عام برطعة مبعركة مروراً التقسيم، أعقبت اليت الرئيسة احملطات وبعض

 شطري طلبة لدى الوطين الوعي يف) وغربية شرقية( القرية تقسيم أثر ماو. اجلدار وجود من تبعها وما االنتفاضات مث
 آثار من ذلك على يترتب وما. القرية شطري لطلبة والثقايف االجتماعي :النسيجني االعتبار بعني األخذ مع القرية؟
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 اجتماعية آثار من ذلك على يترتب وما القرية؟ شطري طلبة لدى الوطين الوعي يف اجلدار أثر ماو. ونفسية اجتماعية
  .ونفسية

  
 برطعة، قرية خصوصية إن: مفادها اليت الكربى الفرضية يف اختزاهلا ميكن فرضيات جمموعة من الدراسة هذه تنطلق
 بدءاً مجة أحداث ا عصفت فالقرية رودوس، اتفاقية منذ خمتلفني تعليميني ملنهاجني خضعت القرية كون من نبعت

 حىت األردنية لإلدارة الشرقي جزؤها خضع فيما اإلسرائيلي، لالحتالل الغريب جزئها وتسليم م؛1949 عام بتقسيمها
 خصوصيته له جزء كل وبقي وثقافياً، واجتماعياً سياسياً الشقني، بني واالنعزال االنقطاع بدأ وبذلك م؛1967 العام
 أما. اجلدار بفعل القرية عزل األحداث هذه آخر وكان التفرقة، وهذه االنعزال هذا عزز الذي االحتالل بفعل

 لدى الوطين الوعي يف لتباين أدت خمتلفني، تعليميني لنظامني ختضع الواحدة القرية جعلت اليت التعليمية اخلصوصية
  . القرية شطري من شطر كل طلبة

  
 حمددة تارخيية فترة يف لظاهرة يتصدى عدهب التحليلي، الوصفي التارخيي املنهج إىل باإلضافة دراسته يف الباحث ستخدما

 مع وعاملوض هذا تناولت اليت والوثائق املراجع أهم على عتمدا الباحث فإن وبالتايل حمددة، فيةجغرا رقعة وعلى
 سيتم مث ومن ،")اإلسرائيلي"و الفلسطيين( القرية شطري يف التعليم من نظامني الدراسة تتتبع. عليها والتعليق التحليل

 شطري مدارس يف عشر والثاين والتاسع السادس للصفوف االجتماعية العلومو اإلنسانيات مناهج مضمون حتليل
  .2011/2012 الدراسي للعام القرية

  
 حد على وفلسطني إسرائيل يف التعليم عن تبحث اليت والكتب الرمسية والكتب التعليم قوانني الباحث بدراسة واستعان
 لرسم وذلك واملواطنة؛ اهلوية عن تبحث اليت والكتب "إسرائيل، يف العرب أحوال" عن تبحث اليت والكتب سواء،
. الوطنية اهلوية على وتأثريه ذلك ومقاربة إسرائيل، داخل يف الفلسطينيني وتعليم الفلسطيين للتعليم الكلية الصورة
 يف عشر والثاين والتاسع السادس للصفوف االجتماعية والعلوم اإلنسانيات وكتب ملناهج حتليلية دراسة إىل باإلضافة

 اليت برطعة قرية يف الفلسطينيني الطلبة أذهان يف وإسرائيل فلسطني تركزها اليت املعاين ملعرفة وذلك القرية، شطري كال
 بغية وذلك خمتلفتني؛ بأيديولوجيتني تعليميني ظامنيلن ختضع جعلها الذي األمر شطرين، على رودوس اتفاقية  شطرا
 الداخل، فلسطينيي على تفرضها اليت املناهج خالل من إسرائيل ختلقه أن تريد الذي العريب املواطن صورة على التعرف
  . مناهجها جراء فلسطني ختلقه أن تريد الذي واملواطن

  
 خمرجات ميثل السادس الصف أما الباحث، استهدفها اليت) عشر والثاين والتاسع السادس( بالصفوف يتعلق ما ويف

 بِعدها املرحلة وهذه االبتدائية، -الدنيا األساسية املرحلة اية وهو برمته، االبتدائية -الدنيا األساسية املرحلة تعليم
 تعليم خمرجات ليمثل انتقالية مرحلة أيضاً فهو التاسع الصف أما. باملناهج كثرياً تتأثر املدرسة يف مبكرة مرحلة

 اإلعدادية، -العليا األساسية املرحلة واية برمته، اإلعدادية -العليا واألساسية االبتدائية -الدنيا األساسية املرحلتني
 التعليم نظام خمرجات فيعد عشر، الثاين الصف أما الزائدة، واحلساسية التأثر وعمق املراهقة بداية املرحلة هذه ومتثل
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 عام، بشكل واتمعية واملدرسية األسرية واملدخالت املؤثرات لطيف التراكمي املردود خالله وحيمل برمته، املدرسي
 واملواطنة البلوغ إىل مدرسي أسري إطار يف الطفولة من الطالب تنقل جوهري اجتماعي حتول نقطة كوا عن فضالً

 املواطنة إطار إىل ستنتقل الفئة هذه أن مبعىن املدرسية، الدراسية املرحلة اية هو الصف وهذا. الكبري اتمع إطار يف
 من ومنهم اخلارجية باجلامعات يلتحق من ومنهم احمللية باجلامعات يلتحق من فمنهم املختلفة، اتمع شرائح يف لتنتشر
   .اخلاصة أسرته ليكون يتزوج من ومنهم العمل بقطاع يلتحق

  
  :وهي ،)واملالحق واملراجع املصادر قائمة( واملرجعية املقدمة إىل إضافة فصول، مخسة من الدراسة بنية وتشكلت
 برطعة لقرية عاماً تقدمياً تناول: الكتابة وأسئلة الوطنية اهلوية أسئلة- املشطور اجلسد برطعة مقدمة :األول الفصل
 نظامني ذات جعلتها اليت خاصة بالقرية، عصفت اليت األحداث على خاص تركيز مع وتربوياً واجتماعياً تارخيياً

 الوطنية القرية هوية على التقسيم أثر فحص حتاول األكادميية للدراسة موضوعاً وبصفته خمتلفني، واجتماعيني سياسيني
 ملوضوع األكادميية التركيبة بتوضيح األول املبحث يضطلع: أساسيني مبحثني من الفصل هذا تكون. بشطريها
 قرية يف الفلسطينية الوطنية اهلوية حتوالت" االجتماعية والعلوم اإلنسانيات ملناهج الرسالة مقاربة: حيث من الرسالة،
 وتطبيق فرضياا؛ وحتديد الفرادة؛ من عال بقدر تتسم اليت الدراسة هذه إشكالية بلورة يف أسهمت وكيف ،"مقسومة

 تناولت اليت لألدبيات تفصيلية مراجعة الثاين املبحث يتناول فيما. مصطلحاا وحد وصعوبتها، وأمهيتها، منهجيتها،
 وقضايا باملناهج املرتبطة األدبيات أهم: تتناول حماور، ثالثة املراجعة هذه وغطت املركزية، الرسالة البحث موضوع
 اليت األدبيات ألهم باإلضافة اإلسرائيلية، التعليم وقضايا املناهج يف حبثت اليت األدبيات وأهم الفلسطينية، التعليم
  . الوطنية اهلوية موضوع عاجلت

  
 ،"األخضر" اخلط شقي بني املنقسمة برطعة قرية لواقع شامالً مسحاً )املشطورة القرية( برطعة: الثاين الفصل وغطى
 العزل رهينة لتصبح العنصري، الفصل جدار عزهلا واليت والتربوي، والسياسي واالجتماعي التارخيي سياقاا ضمن

  .الفلسطينية الوطنية اهلوية يف قسميها من قسم كل يف الدراسة قيد املناهج أثر على التركيز خالل من واالنقسام،
  

 هذين يف ومت :مضمون وحتليل وصف، – ")اإلسرائيلية"و الفلسطينية( املدرسية املناهج: والرابع الثالث نالفصال
 يف عشر، والثاين والتاسع السادس للصفوف مضموا، وحتليل االجتماعية والعلوم اإلنسانيات مناهج توصيف الفصلني
 بالرموز واملتمثل املناهج، هذه يف الوطين املضمون تشويه أو وإقصاء ميش إبراز دف برطعة؛ قرية شطري مدارس
 ذلك إىل إضافة. والتراث والفكر واالنتماء والقيم واللغة واحلضارة والتاريخ واجلغرافيا واالستعمار واألرض الوطنية

 من كجزء لفلسطني" االنتماء"و ،"الفلسطينية اهلوية" زعزعة أو ترسيخ يف املناهج هذه قدرة يف حبثت الدراسة فإن
 وليعطى اململ، للتكرار حتاشياً الفصلني دمج الباحث ارتأى وقد. املتعاقبة الفلسطينية األجيال لدى العربية األمة

 تناول خالله ومن للمناهج، مضمون وحتليل وصفاً حماور مثانية خالل من الفصل هذا غطى أعلى، متانة املوضوع
 مث اآلخر، القسم يف يقابله وما صف كل مبقابلة وذلك القرية، شطري مدارس يف اإلسالمية التربية مناهج وصف
 التعرض مت ذلك وبعد ،"اإلسرائيلي" الغريب القسم يف تدرس فقط واليت والعربية واإلجنليزية، العربية اللغات، مناهج



 ك 
 

 ومنهاج املعاصرة والقضايا الوطنية والتربية املدنية التربية وأخرياً التاريخ، مث باجلغرافيا مبتدئاً االجتماعية، العلوم ملناهج
  .  اإلسرائيلي املدنيات

  
 باإلضافة نتائج، من الدراسة إليه توصلت ما أهم الفصل هذا وناقش: الدراسة واستخالص نتائج: ألخريا الفصل
 للهوية تعرضها يف الفلسطينية املناهج تباين توضيح مت خالله ومن .الباحث قدمها اليت والتأمالت املقترحات لبعض
 ما ومنها وتبلورها، الفلسطينية الوطنية اهلوية تشكل تعزيز يف وحموري فعال دور له كان ما فمنها الفلسطينية؛ الوطنية

  .الوطين الوعي تعزيز يف أثره له مضمون أي منها خال أخرية وفئة مرتبكاً، أو الوطنية للقضايا طرحه يف خجوالً كان
 تعمل ومل ديين، حىت أو قومي أو وطين وعي أي إىل يشري نص أي من التام باخللو الغربية، برطعة مناهج واتسمت

 وانتماء والء ذات خاضعة مستسلمة شخصية بناء يف دور هلا كان بل فحسب، الوطين الوعي تدمري على املناهج هذه
 واملبنية الفلسطينية اهلوية على" النقيضة" املهيمنة اهلوية إبراز يف صارخاً أمنوذجاً متثل اإلسرائيلية فاملناهج .احملتل للكيان

 مناهج ضمن إسرائيل تنتهجها التعسفية املمارسات هذه. الفلسطينية اهلوية تذويب أو وإقصاء تشويه أو تغييب على
 يزيد ما منذ حاليلإ أجنيب، استعماري، عسكري، احتالل حتت التارخيي وطنها يف القابعة العربية األقلية على فرضتها

  .عقود ستة على
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


