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"אנחנו על המפה?" 

 חידושים במעמדה של ישראל 

בספרי הלימוד הירדניים

אופיר וינטר

משרד החינוך הירדני הסיר בשנת 2014 מספרי לימוד ירדניים יחידות 

והדרכה  לימוד  חוברות  הפיץ  בישראל,  המאבק  אתוס  את  שליבו 

הכוללות מפה גיאוגרפית שבה מופיעה ישראל באורח תקדימי בשמה 

לבתי  היהודים  עם  השלום  בגנות  ספר  הכנסת  על  ואסר  המפורש, 

הספר. על פי הניתוח המוצע במאמר, צעדים אלה ביטאו את שאיפתו 

ארוכת־הטווח של המשטר הירדני להפחית ממרכזיותו של הסכסוך עם 

ישראל בהוויה החינוכית הירדנית, מתוך ראיית סכסוך זה ככר גידול 

ומסכנת  בית המלוכה ההאשמי,  דתית החותרת תחת  להקצנה  נוח 

את יציבותו. מנגד, המחאות הציבוריות שפרצו בעטיים של הצעדים 

הנדונים חשפו את המתח בין האינטרסים האסטרטגיים של המשטר 

הירדני לבין אילוצי דעת הקהל שבמסגרתם הוא פועל. 

האחים  סכסוך,  תרבות  שלום,  ירדן,  לימוד,  ספרי  חינוך,  מפתח:  מילות 

המוסלמים, המדינה האסלאמית, רדיקליזם אסלאמי

רקע תיאורטי: ספרי לימוד ככלי אינדוקטרינציה בעתות 

מלחמה ושלום

ספרי לימוד הם מקור חשוב להבניית זהות, ערכים, מטרות, אתוסים ונרטיבים 

היסטוריים שמדינה מעוניינת להנחיל לנתיניה. גופים רשמיים האחראיים על גיבוש 

תוכניהם של ספרי לימוד ועל הפצתם משתמשים בהם כאמצעי להטמעת תפיסות 

אופיר וינטר הוא חוקר (מלגאי ניובאוור) במכון למחקרי ביטחון לאומי

המחבר מבקש להודות לד"ר אלדד פרדו, ראש המחקר של מכון "אימפקט" למעקב אחר 

השלום והסובלנות בחינוך בבתי הספר, על הסיוע בהכנת המאמר.
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אופיר וינטר  |  אנחנו על המפה?

עולם פוליטיות בקרב הדור הצעיר, לעיצוב "הזיכרון הקולקטיבי" ההגמוני של 

בני החברה וליצירת הסכמה רחבה סביב שימור הסדר הפוליטי והחברתי הקיים. 

ספרי לימוד ממלאים תפקידים אלה במשטרים דמוקרטיים, לא כל שכן במשטרים 

אוטוריטריים דוגמת המשטר הירדני, המצטיינים בפיקוח הדוק על סוכני החיברות 

וההסברה. במקרה הירדני, שר החינוך מתמנה בפועל על ידי המלך, ומורים או 

מפקחים הכפופים להנחיות משרד החינוך הירדני מחברים את ספרי הלימוד, 

שמודפסים ומופצים על ידי הממשלה; על כן חוברים בהם יחדיו חינוך, תעמולה 

ואינדוקטרינציה פוליטית.1 

תפקידים מכריעים במיוחד ממלאים ספרי לימוד בחברות הנתונות בסכסוכים 

אלימים וממושכים התופסים מקום בולט בהווייתן, או לחלופין — בתהליכי שלום 

והתפייסות. בתקופת הסכסוך מסייעים ספרי לימוד למשטר בהנחלת "תרבות 

הסכסוך", הכוללת רפרטואר פסיכולוגי־חברתי הגמוני של עמדות, אמונות ורגשות 

בנוגע ליעדי הסכסוך, לגורמים לפריצתו, למהלכו, לחברת ההשתייכות, לחברה 

היריבה ולפתרון הרצוי. לעומת זאת, על רקע השגת הסדר מדיני, עשויים ספרי 

לימוד לתרום להפצתה ולהנחלתה של תרבות חדשה ואלטרנטיבית שתטפח את 

ערך השלום, תבנה מחדש את הנרטיבים הלאומיים וההיסטוריים ותיאבק במערכות 

תרבותיות ישנות או מתחרות.2 

רקע היסטורי: ספרי הלימוד הירדניים בין תקופת הסכסוך 

לעידן השלום

גם בחלוף שני עשורים מחתימת הסכם השלום הירדני־ישראלי, המעבר מסכסוך 

לשלום ניכר בספרי הלימוד הירדניים אך מעט. בעוד שלאורך שנות הסכסוך 

התיישרה מערכת החינוך הירדנית עם הקו הלאומי־ערבי ההגמוני והפיצה את 

מסריו, הרי שהתיקונים שערכה לאחר כינון השלום עם ישראל היו מוגבלים בכמותם 

ובאיכותם. מרחק רב נותר ביניהם לבין טיפוח שיטתי של "תרבות שלום" הכוללת 

אמפתיה כלפי היהודים, קבלה של המפעל הציוני או הבניה מחדש של נרטיבים 

היסטוריים, שיאירו את יחסי העבר וההווה בין הצדדים באור חדש. ההיקף המוגבל 

של הרפורמות החינוכיות לא נבע מעכבות אידאולוגיות, אלא משיקולים פוליטיים 

של עלות־תועלת. ההסתפקות בשינויים מדודים וזהירים — אף יותר מאלה שנעשו 

בספרי הלימוד במצרים — תאמה את האינטרסים של המשטר הירדני בשלושה 

מובנים: ראשית, תמורות מהירות בין התדמית המסורתית של ישראל כישות זרה, 

קולוניאליסטית, עושקת ומאיימת, לבין מעמדה החדש כשותפה להסדרי שלום 

ונורמליזציה — עלולות היו לעורר התנגדויות קשות בציבור הירדני; שנית, כישלון 

המשא־ומתן הישראלי־פלסטיני על הסדר הקבע ִהקשה על המשטר הירדני לגייס 

לגיטימציה לרפורמות חינוכיות מרחיקות לכת; ולבסוף, הלחץ שהפעילו סרבני 
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אופיר וינטר  |  אנחנו על המפה?

השלום על המשטר הרתיע אותו מנקיטת צעדים שנויים במחלוקת, שהיו עלולים 

לשמש נשק בידי יריביו הפוליטיים ולאפשר להם להביכו בפני דעת הקהל המקומית. 

הסכסוך הערבי־ישראלי החל להילמד במערכת החינוך הירדנית עוד בשנות 

החמישים. חרף היחסים החשאיים האינטימיים שנרקמו מאמצע שנות השישים בין 

המלך חוסיין למנהיגי ישראל, שימשו ספרי הלימוד הירדניים עד בוא השלום כלי 

להפצת "תרבות הסכסוך" ולטיפוחה, והקפידו ללבות במשך עשרות שנים איבה, 

עוינות ודמוניזציה כלפי ישראל והיהודים. חוק החינוך הירדני שהתקבל ב־1964 

קבע כי "ערביות פלסטין" ו"המאמץ להָשבתה" לחיק המולדת הערבית עומדים 

ביסודה של פילוסופיית החינוך הירדנית.3 בהתאם לכך, הציונות תוארה בספרי 

הלימוד כביטוי הנתעב ביותר של הקולוניאליזם המערבי, תנועה שגזלה את פלסטין 

מתושביה המקוריים ואשר חותרת לפגום באחדות הערבית ולהתפשט במרחב 

על חשבון הערבים. היהודים תוארו — בהתאם למוטיבים אנטישמיים שגורים, 

וללא הבחנה של ממש בין יהדות לציונות — כמי ששולטים בשווקים הפיננסיים 

ובאמצעי התקשורת העולמיים, ומפיצים שחיתות מוסרית בקרב האנושות.4 המאבק 

ביהודים הוגדר כמאבק דתי־היסטורי שמקורו בימי מוחמד, עת הפרו היהודים את 

הסכמיהם עם המוסלמים וכרתו בריתות עם הכופרים.5 רעיון השלום עם ישראל 

נעדר מהספרים, על אף שירדן קיבלה ב־1967 את החלטת האו"ם 242, שבמרכזה 

הנוסחה "שטחים תמורת שלום". יתרה מכך, הסכמי קמפ־דיוויד בין ישראל למצרים 

זכו בהם לגינוי נמרץ בשל הפגמים שיוחסו להם: הכרה בישראל, הזנחת ירושלים, 

התרשלות במימוש זכויות הפלסטינים, השלמה עם הפרת הרצף הטריטוריאלי בין 

מדינות ערב ופגיעה באחדות הערבית.6 

המפות הגיאוגרפיות שהופיעו בספרי הלימוד הירדניים 

עברו במרוצת השנים טרנספורמציה הדרגתית ששיקפה 

את השינויים בגבולות הממשיים של הממלכה, כמו גם 

בגבולות הסימבוליים שהמשטר שאף לשרטט לזהות 

הירדנית ולזיקתה לזהות הפלסטינית. במפות שפורסמו 

בשנות החמישים והשישים סופחו כל שטחי פלסטין 

המנדטורית לירדן. הן ביטאו את אי־ההכרה בלגיטימיות של 

הריבונות הישראלית על הארץ, את האמונה שכל השטח 

המשתרע עד חופי הים התיכון שייך לירדן ואת הסירוב 

לתביעות הפלסטיניות והמצריות המתחרות לריבונות על 

הארץ או על חלקים ממנה.7 לאחר מלחמת ששת הימים 

התכווצה מפת ירדן לגבולות הסכם שביתת הנשק של 1949, הכוללים את הגדה 

המערבית וירושלים. יתר שטחי ארץ־ישראל הופיעו בתור "פלסטין הכבושה".8 

דמותה של הממלכה בגבולות המוכרים לנו כיום החלה להופיע בספרי הלימוד 

דמותה של הממלכה 

בגבולות המוכרים לנו 

כיום החלה להופיע 

בספרי הלימוד רק 

לאחר החלטתה להינתק 

מהגדה המערבית ביולי 

1988. מדינת ישראל 

עדיין נעדרה מהמפות 

בשמה המפורש והופיעה 

בתור "פלסטין"
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אופיר וינטר  |  אנחנו על המפה?

רק לאחר החלטתה להינתק מהגדה המערבית ביולי 1988. מדינת ישראל עדיין 

נעדרה מהמפות בשמה המפורש והופיעה בתור "פלסטין".9 

במסגרת הסכם השלום התחייבו ירדן וישראל להימנע מביטויים של עוינות 

בפרסומיהן הממשלתיים, ובכללם בספרי הלימוד (סעיף 11 ג'). ואמנם, עקב לחצים 

שהפעילה ישראל, נעתר המשטר הירדני לבקשות לגבי כמה תיקונים סמליים, אך 

הותיר על כנם את מרבית התכנים שאפיינו את ספרי הלימוד הירדניים בתקופת 

הסכסוך, ואשר עמדו לכאורה בסתירה למדיניות השלום שאימץ, או לכל הפחות 

נמצאו במתח עמה. על כך העיד שר החינוך הירדני בשנים 1998-1996, מונד'ר 

אל־מצרי, כי "לא היה שינוי שיטתי של תוכניות הלימודים לאחר הסכם השלום, 

למעט שינויים קלים ההולמים את סטטוס [היחסים] החדש שאליו נכנסה ירדן 

עם ישראל".10 שינויים שנרשמו בכל זאת בתקופת "ירח הדבש" של השלום כללו 

מחיקה של הביטוי "האויב הציוני" מספרי הלימוד, והשמטה חלקית של פסוקי 

קוראן ומסורות ששימשו לליבוי איבה כלפי היהודים וקראו לג׳האד נגדם.11 כמו כן, 

בהתאם לעמדה הירדנית דאז בנושא ירושלים, הובאו ציטוטים של המלך חוסיין, 

שבהם התחלפה התביעה הירדנית המסורתית להחלת ריבונות ערבית־מוסלמית 

בלעדית על האגן הקדוש בקריאה להותרת הריבונות על קודשיהן של שלוש הדתות 

המונותיאיסטיות "בידי האל".12 בעקבות פיגועי ה־11 בספטמבר 2001, החליט 

משרד החינוך הירדני להגביר את החינוך לשלום ולסובלנות כערכים אסלאמיים 

שבהם דוגלת הממלכה, אם כי במנותק מזיקה מפורשת ליחסי השלום השנויים 
במחלוקת עם ישראל.13

הירדני שאושרר  החינוך  חוק  אלו,  תמורות  לצד 

1994, חודשים ספורים לפני חתימת הסכם  באפריל 

השלום, הדגיש את נאמנותה של ירדן לקו המסורתי שלפיו 

"הבעיה הפלסטינית היא בעיה גורלית עבור העם הירדני, 

והתוקפנות הציונית על פלסטין היא אתגר מדיני, צבאי 

ותרבותי עבור האומה הערבית והאסלאמית בכלל, ועבור 

ירדן בפרט".14 ברוח החוק, ששיקף את רצונה של ירדן 

להוכיח כי פנייתה לשלום אינה מהווה סטייה ממחויבותה 

לפלסטינים, המשיכו ספרי הלימוד בשנות התשעים 

והאלפיים להציג את ישראל כמדינה כובשת ותוקפנית 

המבקשת לחסל את תושבי הארץ המקוריים, לתאר את 

הציונות כאידאולוגיה גזענית שנועדה להכפיף את בני כל 

האומות למרות היהודים ולגזול את רכושם, ולייחס ליהודים באשר הם תכונות 

אופי שליליות.15 במפות שבספרי הלימוד נמשכה הצגתה של "פלסטין" כמדינה 

השוכנת בגבולה המערבי של הממלכה, תוך הימנעות מהכרה מפורשת בריבונות 

שינויים שנרשמו בתקופת 

"ירח הדבש" של השלום 

בין ישראל לירדן כללו 

מחיקה של הביטוי "האויב 

הציוני" מספרי הלימוד, 

והשמטה חלקית של 

פסוקי קוראן ומסורות, 

ששימשו לליבוי איבה 

כלפי היהודים וקראו 

לג'האד נגדם
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אופיר וינטר  |  אנחנו על המפה?

הישראלית. בניגוד לספרי היסטוריה מצריים שהדגישו את תרומתו החיובית של 

השלום עם ישראל לאינטרסים החיוניים של מצרים, ספרי ההיסטוריה הירדניים 

כלל לא התייחסו אליו, ונמנעו מלהבהיר — לצד הנחלת המורשת על חלקה של 

הממלכה במלחמות "להגנת פלסטין וירושלים" — את טיב יחסיהן הנוכחיים של 

ירדן וישראל לאור הסכם השלום.16 

התפתחויות אחרונות: רפורמות חינוכיות על רקע המאבק 

באסלאם הקיצוני 

לאורך החודשים מאי עד ספטמבר 2014 יזם משרד החינוך הירדני שורה של 

צעדים — שמהם נמנע במשך עשרים שנות שלום — אשר עשויים לסמן התחלה 

של תמורה חיובית במעמדה של ישראל בספרי הלימוד הירדניים. במסגרת זו הסיר 

מתוכניות הלימודים שיעורים שליבו את אתוס המאבק בישראל, הפיץ חוברות 

לימוד והדרכה הכוללות מפה גיאוגרפית שבה מופיעה באופן חסר־תקדים מדינת 

ישראל בשמה המפורש, ואסר על הכנסת ספר השולל את השלום עם היהודים 

לספריות בתי הספר. צעדים אלה לא הגיעו אמנם לכדי רפורמה מקיפה בגישתם 

של ספרי הלימוד הירדניים כלפי ישראל, אך הם הקנו שיפור־מה במעמדה דווקא 

בתקופה של רטוריקה פומבית ביקורתית מצד ארמון המלוכה, על רקע מבצע 'צוק 

איתן'. הביקורת הגלויה שמתח בית המלוכה בקיץ 2014 על מדיניותה של ישראל 

בזירה הפלסטינית, ואשר נועדה להרגיע את הרוחות ברחוב הירדני, לא עמדה 

בסתירה לשאיפתו הבסיסית להובלת תמורות חינוכיות ארוכות־טווח במעמדה. 

אף שהדבר לא הוכרז בפומבי, ניתוח נסיבתי של צעדי 

המשטר הירדני מלמד כי הם ננקטו כחלק ממגמה רחבה 

וממושכת להפחתת מרכזיות הסכסוך עם ישראל בהוויה 

החינוכית הירדנית — סכסוך המפרנס כוחות אסלאם 

קיצוני המציבים איום הולך וגובר על יציבות הממלכה. 

עדות למשקלן הציבורי של התמורות החינוכיות 

הנדונות ניתנה בהתנצחויות שפרצו בעקבותיהן בין המשטר 

הירדני לכוחות האופוזיציה, ובראשם 'האחים המוסלמים' 

והאיגודים המקצועיים. המתנגדים שללו את השינויים 

בספרי הלימוד על בסיס שלושה נימוקים עיקריים: ראשית, 

הם מבטאים — לטענתם — כניעה ללחצים חיצוניים זרים 

שמאחוריהם אינטרסים אמריקאיים־ישראליים; שנית, 

הם פוגעים בערכים דתיים ולאומיים מקודשים המצויים בלב־לבה של הזהות 

הירדנית; שלישית, הם מרפים את ידי הדור הצעיר במאבק בישראל, ופוגמים ברוח 

ההקרבה המפעמת בו למען פלסטין. בתגובה לביקורות הדגישו דוברי המשטר 

לאורך החודשים מאי 

עד ספטמבר 2014 יזם 

משרד החינוך הירדני 

שורה של צעדים — שמהם 

נמנע במשך עשרים 

שנות שלום — אשר 

עשויים לסמן התחלה של 

תמורה חיובית במעמדה 

של ישראל בספרי 

הלימוד הירדניים
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אופיר וינטר  |  אנחנו על המפה?

את המחויבות הירדנית המתמשכת לעניין הפלסטיני, ושללו את ההאשמות בדבר 

השפעותיהם של לחצים חיצוניים המופעלים, לכאורה, על הממלכה. כמו כן, הם 

המעיטו בערכם של השינויים, או לחלופין, נעזרו באפולוגטיקה סמנטית כשטענו 

כי אין מדובר כלל ב"שינויים" או ב"תיקונים", אלא ב"שכלול ופיתוח" של ספרי 

הלימוד באמצעות הכנסת תכנים חדשים. 

התמורות במעמדה של ישראל בספרי הלימוד הירדניים אינן מנותקות מהתחזקות 

האסלאם הקיצוני באזור, ומהאיומים החדשים שהציב לירדן. בשנת 2014 קרבו 

הקרבות בעיראק ובסוריה אל גבולות הממלכה, וגברה תעוזתם של לוחמי ארגון 

'המדינה האסלאמית', שהחלו להרחיב את מעגל המטרות שלהם עד לכורדיסטן 

וללבנון. לצד האיומים החיצוניים, ניצב המשטר הירדני מול איום מטריד לא־פחות 

בחזית הפנימית מצד חסידיה של האידאולוגיה הסלפית־ג'יהאדיסטית בירדן, 

בעיקר בערים מען ואל־זרקא. מספר בלתי־מבוטל של צעירים ירדנים שאבו עידוד 

והשראה מההצלחות שרשמו ארגון 'המדינה האסלאמית' וחזית אל־נוסרה בעיראק 

ובסוריה, וכמה אלפים מהם אף יצאו להילחם בשורותיהם. המצוקות הכלכליות 

והחברתיות שמהן סובלת ירדן, אשר מתבטאות בשיעורים גבוהים של עוני, אבטלה 

ואינפלציה, תרמו אף הן להתגברות ההקצנה הדתית בממלכה.17 

הסכנות החיצוניות האורבות מהגבולות המעורערים עם סוריה ועיראק, כמו 

גם מצד כיסי תמיכה סלפיים־ג'האדיסטיים בירדן־פנימה, הבליטו את מעמד ישראל 

כשותפה אסטרטגית לאינטרסים הביטחוניים והכלכליים של הממלכה, ואת מעמד 

השלום עמה כערובה ליציבות בגבולה המערבי. בה בעת, התסיסה הציבורית 

המתמשכת סביב הסכסוך הישראלי־פלסטיני הפכה עבור 

המשטר הירדני לעול מעיק מאי־פעם, בשל תרומתה לליבוי 

ההקצנה הדתית המאיימת להתפשט בירדן. דוברים ירדנים 

בכירים הזכירו את הבעיה הפלסטינית כגורם מסייע לעליית 

תופעת 'המדינה האסלאמית', להתחזקות קבוצות טרור 

רדיקליות ולערעור היציבות האזורית.18 המלך עבדאללה 

עצמו קבע כי "הסכסוכים הרבים באזור מהווים אקלים 

נוח להתפשטות של קיצוניות וטרור, והדבר דורש פעולה 
רצינית לחיזוק דרך האמצע והמתינות".19

על רקע החששות הגוברים של ירדן מהסכנות האופפות 

אותה מבית ומחוץ, החלה ממשלתה לגבש לאורך שנת 

2014 תוכנית פעולה רב־ממדית למאבק באסלאם הקיצוני, 

המשלבת היבטים משפטיים, כלכליים, צבאיים וחינוכיים. באפריל 2014 אישר 

הפרלמנט הירדני תיקון לחוק המאבק בטרור, אשר הקל על מעצרו והעמדתו לדין 

של כל מי שמצטרף לארגוני הג'יהאד, מטיף לרעיונותיהם, מעביר להם כספים או 

ניתוח נסיבתי של צעדי 

המשטר הירדני מלמד כי 

הם ננקטו כחלק ממגמה 

רחבה וממושכת להפחתת 

מרכזיות הסכסוך עם 

ישראל בהוויה החינוכית 

הירדנית — סכסוך המפרנס 

כוחות אסלאם קיצוני 

המציבים איום הולך וגובר 

על יציבות הממלכה
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פועל לגיוס ולאימון פעיליהם בתוך ירדן או מחוץ לה. באוקטובר 2014 הצביע 

המלך עבדאללה על הצורך הבוער ביצירת מקומות עבודה חדשים כחלק מהמאבק 

בקיצוניות הדתית. באותו חודש הצטרפה ירדן לקואליציה הבינלאומית למאבק 

בארגון 'המדינה האסלאמית', ובנובמבר אישרה ממשלתה אימון של אנשי צבא 

עיראקים והצבה של מטוסי קרב צרפתיים בתחומה. לצד צעדים אלה, החליט המשטר 

הירדני לקדם רפורמות בתוכניות הלימודים בבתי הספר ובאוניברסיטאות, מתוך 

ראיית הדור הצעיר כאוכלוסייה החשופה ביותר להשפעת אידאולוגיות אסלאמיות 

קיצוניות.20 שר הפנים הירדני, חוסיין הזאע אל־מג'אלי, הצהיר באוגוסט 2014 כי 

המאבק בקיצוניות ובטרור לא מתמצה בהפעלת כוח, אלא מצריך התמודדות גם 

בשדה הרעיוני. לדבריו, מדובר באחריות קולקטיבית שבה נושאים כלל זרועות 

המדינה, מוסדות החינוך, מטיפי המסגדים, האוניברסיטאות, בימות הדיון, ארגוני 

החברה האזרחית והמשפחה.21 המלך עבדאללה הדגיש כי המערכה נגד הטרור 

והקיצוניות כוללת היבטים צבאיים וחינוכיים כאחד, והעריך כי בניגוד למערכה 

הצבאית שתדרוש זמן מועט, "המערכה הרעיונית" להשלטת האסלאם המתון 
צפויה להימשך 15-10 שנים.22

ואמנם, נראה כי סדרת השינויים שנרשמו בשנת 2014 באופן הצגתה של 

ישראל בספרי הלימוד הירדניים מהווה חלק בלתי־נפרד מהמאבק הרעיוני שמנהל 

המשטר הירדני מול התפשטות האסלאם הקיצוני ואיום 'המדינה האסלאמית'. 

סערה ציבורית ראשונה קמה במאי 2014, לאחר שהודלף מכתב ששיגר משרד 

החינוך הירדני לבתי ספר בממלכה, שבו אסר עליהם לרכוש לספריותיהם את 

הספר "היהודים — לא הסכמים ולא חוזים", מאחר שאינו עולה בקנה אחד עם 

פילוסופיית החינוך הממלכתית. 'האחים המוסלמים' 

הזהירו כי איסור על רכישת ספר החושף את טבעם האמיתי 

של היהודים ככאלה שלא ניתן לערוך עמם חוזים, עלול 

למנוע מהתלמידים להכיר את פניו האמיתיות של "האויב 

הכובש".23 מזכ"ל מפלגת האחים בירדן, חמזה מנצור, 

שיגר איגרת לשר החינוך הירדני שבה הוקיע את הוראת 

משרדו. לדבריו, בקוראן מצויים פסוקים רבים המעידים 

על כך שהיהודים אכן לא מכבדים את חוזיהם, עד כדי כך 

ש"הפרת חוזים והתחמקות מהתחייבויות מהווה עבורם 

טבע שני", כנאמר בפסוק 100 בסורת הפרה (המיוחס 

להפרת בריתם של היהודים עם הנביא מוחמד): "וכי כל 

אימת שיתחייבו על חוזה, תשליכנו חבורה אחת מביניהם? 

אכן מרביתם לא יאמינו".24 

לקראת שנת הלימודים 

2015-2014, הופצו 

חוברות לימוד לבתי 

הספר היסודיים ולחטיבות 

הביניים ובהן הופיע איור 

תקדימי של מפת האזור, 

שבה מופיעה "ישראל" 

בשמה המפורש (ולא עוד 

בתור "פלסטין")
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כעבור כשלושה חודשים, לקראת שנת הלימודים 2015-2014, הופצו מדריך 

למורה המכיל חומרי עזר לשיעור הגיאוגרפיה לחטיבת הביניים, ושתי חוברות 

לימוד לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים העוסקות בנזקי העישון ובהיגיינה. 

בכתבים אלה הופיע איור תקדימי של מפת האזור, שבה מופיעה "ישראל" בשמה 

המפורש (ולא עוד בתור "פלסטין"). ישראל שורטטה בגבולות שקדמו למלחמת 

1967, ללא הגולן, הגדה המערבית ורצועת עזה, כאשר רק לצד הגולן הובהר כי 

מדובר בשטח ה"כבוש על ידי ישראל". בתגובה האשימה 'האגודה למאבק בציונות 

ובגזענות', המזוהה עם 'האחים המוסלמים', כי השימוש בשם הזר "ישראל" נועד 

להחליש את הזיקה כלפי פלסטין בקרב האומה והעם.25 היא הגדירה את חוברות 

הלימוד כמזימה בלתי־חינוכית של נורמליזציה והפצת בורות, וקראה למורים שלא 

לחלקן לתלמידיהם ולהזהירם מפני סכנותיהן.26 בעקבות המחאות התנער משרד 
החינוך הירדני מהחוברות, וטען כי הן לא קיבלו את אישורו.27

זאת ועוד, משרד החינוך הירדני הסיר בקיץ 2014 מחוברות ללימוד השפה 

הערבית לכיתה ג' טקסטים העוסקים בירושלים ובפיראס אל־עג'לוני — מפקד 

טייסת קרב שנהרג במלחמת 1967 ונחשב לגיבור לאומי ירדני ולסמל למחויבות 

הירדנית לעניין הפלסטיני.28 הצעד גרר הפגנת מחאה מול משרד החינוך הירדני 

מצד ארגוני אופוזיציה, תחת הכותרת "לא לנורמליזציה בתוכניות הלימודים 

הירדניות".29 המוחים האשימו את המשטר בשיקולים זרים. כך, לדוגמה, ארגון 

המחאה הסטודנטיאלי 'ד'בחתונא' הביע חשד כי הסרת השיעור על אל־עג'לוני היא 

תולדה של שיתוף פעולה בין ממשלת ירדן לסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי 

(USAID), שבמסגרתו הוסכם על העברת סיוע אמריקאי 

בסך 235 מיליון דולר לחמש שנים, למטרת שיפור החינוך 

בממלכה.30 יושב־ראש איגוד המורים הירדני, חוסאם משה, 

ייחס את השינויים ללחצים חיצוניים המופעלים על ירדן 

לתיקון תוכניות הלימודים. הוא נזכר בערגה בספרי הלימוד 

הישנים "שהרבו לעסוק בבעיה הפלסטינית ובסכנות 

מצד האויב הציוני", והביע צער על כך ש"איננו רואים 

עוד את הנושאים הללו בתוכניות הלימודים, הכפופות 

כיום לתכתיבים זרים".31 מאמר פובליציסטי באתר ירדני 

עצמאי תהה שמא מחיקת שמו של אל־עג'לוני מהווה "צעד 

מקדים להחלטה לאפשר לכוחות בינלאומיים להשתמש 

באדמתנו כדי להכות ערבים מוסלמים אחים במדינות אחיות שכנות, באמתלה 
של מתקפה נגד דאע"ש ודומיו".32

הסרת השיעור על אל־עג'לוני הייתה בעיני גורמים אסלאמיסטיים דוגמה 

מובהקת למאמציו של המשטר הירדני לדכא את אתוס המאבק בישראל. בהזמנה 

אל מול גל הביקורות, 

הבטיח שר החינוך הירדני, 

ד"ר מוחמד אל־ד'ניבאת, 

כי תוכניות הלימודים 

הירדניות "יוסיפו להיות 

גדושות תכנים של 

הקרבה ויסודות לאומיים, 

ולשים דגש מרבי על 

הבעיה הפלסטינית"
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להפגנת מחאה מול משרד החינוך מטעם 'האגודה למאבק בציונות ובגזענות', 

נטען כי התיקונים בספרי הלימוד אינם יד המקרה, אלא תולדה של מדיניות סדורה 

שנועדה לעקור את רוח ההתנגדות מתודעת הדור הצעיר, ולהחדיר תחתיה רוח 

של כניעה במסווה של סיסמאות נוסח "ערכים אוניברסליים משותפים" ו"תרבות 

של שלום". מהלכי המשטר, נכתב, "תרמו ליצירת דור קוסמופוליטי נטול שורשים" 

ו"לחינוך לחוסר שייכות למולדת ולאדמה".33 בנאום שנישא בהפגנה הוכתר אל־

עג'לוני כ"מופת למאבק באויב הציוני המושבע ולהגנת אדמת פלסטין, הבעיה 

המרכזית של העם הירדני", והובע חשש כי הסרת קורותיו מהווה "חלק מתהליך 

סדור לניסוח מחדש של תוכניות הלימודים באופן ההולם את הסכם השלום עם 

ישראל, ואת הדרישות הציוניות־אמריקאיות לסילוק כל חומר לימוד המלבה שנאה 

כלפי הישות הציונית".34 מאמר בביטאון האחים 'אל־סביל' העיר כי אל־עג'לוני, 

בניגוד לטייסים הירדניים של ימינו, "לא היה מסתפק במטסי ראווה, ולא היה 

מאפשר למטוס הקרב שלו להחליד במחסן ו'להתחסל' על ידי רפיון המדינאים 

ופחד המנהיגים".35 

אל מול גל הביקורות, נזעק משרד החינוך הירדני להבהיר כי יחידת הלימוד 

האמורה הוסרה כחלק מהחלפה גורפת של ספרי הלימוד לשלוש הכיתות הראשונות, 

מתוך שיקולים פדגוגיים — ולא פוליטיים — הנוגעים ללימוד מיומנויות הקריאה. 

כמו כן הדגיש המשרד כי הוא מוקיר את רוח ההקרבה שייצג אל־עג'לוני, ולראיה 

— בית ספר בעמאן קרוי על שמו.36 שר החינוך הירדני, ד"ר מוחמד אל־ד'ניבאת, 

הבטיח כי תוכניות הלימודים הירדניות "יוסיפו להיות גדושות תכנים של הקרבה 

ויסודות לאומיים, ולשים דגש מרבי על הבעיה הפלסטינית".37 

סיכום

על אף אופיים המוגבל של השינויים במעמדה של ישראל 

במערכת החינוך הירדנית, הם נושאים צביון ייחודי. בעוד 

תיקונים קודמים בספרי הלימוד נרשמו במחצית השנייה 

של שנות התשעים — תקופת "ירח הדבש" של השלום 

— והיו פועל יוצא של לחץ ישראלי, התיקונים האחרונים 

נעשו ביוזמתו של המשטר הירדני, אף שמדובר בתקופה 

של קרירות ביחסיו הפומביים עם ישראל. הם מלמדים 

על כך שאינטרסים פוליטיים פנימיים עשויים להביא את 

המשטר הירדני לקדם תמורות חינוכיות הנוגעות להכרה 

בישראל ולמיתון האיבה כלפיה, חרף המחאות החריפות 

הנלוות להן. זאת, מתוך תפיסה ממסדית ארוכת־טווח שניתן ורצוי לנקוט צעדים 

שיפחיתו בהדרגה את עצימותו התודעתית והסמלית של הסכסוך עם ישראל 

אינטרסים פוליטיים 

פנימיים עשויים להביא 

את המשטר הירדני 

לקדם תמורות חינוכיות 

הנוגעות להכרה בישראל 

ולמיתון האיבה כלפיה, 

חרף המחאות החריפות 

הנלוות להן
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בקרב אזרחי הממלכה, גם במציאות מדינית שבה הסדר שלום ישראלי־פלסטיני 

אינו נראה באופק. 

ברם, חרף המהלכים שננקטו בשנה החולפת, עוד ארוכה הדרך להתהוות 

מציאות חינוכית ירדנית המטיפה לפיוס ולשכנות טובה עם ישראל. בשלב זה, 

קשה עדיין להעריך אם השינויים האחרונים בספרי הלימוד מסמנים התחלה של 

גל רפורמות רחב־היקף העשוי לסייע לחיזוק יחסי השלום בין ישראל לירדן בטווח 

הרחוק, או שמא מדובר אך ורק באוסף של פעולות מוגבלות ונקודתיות. המניעים 

העקרוניים של בית המלוכה הירדני לערוך תיקונים בתוכניות הלימודים במסגרת 

מאבקו באסלאם הקיצוני, וכן האינטרסים האסטרטגיים המשותפים שחולקות 

ישראל וירדן, עשויים לעודד את המשך המגמה; מנגד, המחאות הציבוריות העזות 

המתעוררות בירדן בגין כל תזוזה בכיוון של התפייסות עם ישראל מהוות אבן 

נגף כנגדה. 
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