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شكر خاص :تنوه المؤلفة بالجهد الخاص واالستثنائي الذي قام به رئيس تحرير الدليل ،منير فخر
الدين ،في قراءة هذا الفصل وإغنائه بمالحظاته القيمة.

مقدمة
اس�تند جهاز التربية والتعليم اإلس�رائيلي ،في س�نوات قيامه األولى ،ش�أنه شأن

س�ائر األجه�زة ف�ي إس�رائيل ،إلى وثيق�ة إعالن قيام دولة إس�رائيل ،ف�ي  14أيار/مايو

 .1948وتؤكد هذه الوثيقة أن دولة إس�رائيل هي دولة «الش�عب اليهودي» الذي «عاد»
إل�ى «أرض�ه التاريخية» ،وأنها س�تتبع القيم والعادات والتقاليد اليهودية ،في سياس�تها
المش َتقَّة من الفكر الديمقراطي.
وأسلوب إدارتها مؤسساتها ،كما تتضمن بعض القيم ُ

فنص�ت ،مثلاً ،عل�ى أن ه�دف الدول�ة ه�و المحافظة على حق�وق اإلنس�ان وحريته.

وت�رى الباحثة نوري�ت بيلد – إلحنان ،المتخصصة بحقل الدراس�ات التربوية ومناهج
التعلي�م ،أن غياب اللغة والثقافة والتاريخ المش�ترك للمهاجري�ن اليهود ،الوافدين من
بلاد متع�ددة ،تَط َّل�ب صناعة مالمح قومية مش�تركة لليهود اإلس�رائيليين وبناءها ،من

جمعيتين متجانستين.
خالل نظام التعليم واألدب واإلعالم ،من أجل بناء ذاكرة وهوية
َّ
بناء
وكان�ت إح�دى الوظائف المهمة ،التي ُأنيطت بجه�از التعليم ،وفق هذا المنطلقَ ،

رواية مش�تركة وإنتاجها ،على نحو تس�تطيع من خالله ربط الطالب اليهود في جميع

وتدع�ي الرواية
أنح�اء العال�م بـ« األص�ول التاريخي�ة» لليهود ف�ي «أرض إس�رائيل»ّ .
اإلس�رائيلية الرس�مية ،منذ قيامها حتى يومنا هذا ،أن اليهود اإلس�رائيليين هم الس�كان

األصليون ،الذين عادوا إلى أرض وطنهم ،وأنهم من نس�ل العبرانيين التوراتيين ،أبناء

إسرائيل.

1

ربم�ا يك�ون بديهي� ًا للقارئ العرب�ي النقدي بص�ور عامة ،وللفلس�طيني بصورة

لكن ،من المهم اإلش�ارة إلى أن هذا
خاص�ة ،م�دى تش�ويه التاريخ في هذه الرواي�ةْ .

حيز ًا م�ن النقاش النقدي م�ن جانب باحثين إس�رائيليين .وتضيف
الموض�وع يش�غل ّ

1

Nurit Peled–Elhanan, Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in
Education (London: I.B. Tauris, 2012).

3

 4دليل إسرائيل العام 2020

تدعي أن إس�رائيل هي
بيل�د – إلحن�ان أن نظام التعليم اإلس�رائيلي ينش�ر الفكرة التي ّ

الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط .لكن القوانين واألحكام اإلسرائيلية

وطرائق التعامل مع المواطنين غير اليهود ،تقوم كلها ،في الوقت نفسه ،على ترسيخ
النظ�ام «اإلثنوقراط�ي اليه�ودي» ،أو «الديمقراطي�ة اإلثني�ة» ،الت�ي تتع�ارض مع مبدأ

الديمقراطي�ة لجمي�ع المواطني�ن .وبالتالي ،فإن الباحثة ال ت�رى أي توافق بين التربية
درس في
الحر والناقد ،وبين التربي�ة القومية التي ُت َّ
الديمقراطي�ة المس�تندة إل�ى الفكر ّ

نظام التعليم ،وتهدف إلى بث أيديولوجيات مغايرة تسعى لبلورة وعي الطالب على
نحو يتالءم مع أهداف الصهيونية.

2

يق�وم أس�اس األنظم�ة اإلثنوقراطي�ة ،بحس�ب أورن يفتاحئي�ل ،عل�ى مب�دأ

اإلثني�ة – اإلقليمي�ة ،الذي يتجلى في س�يطرة الجماعة اإلثني�ة المهيمنة على األرض

والمس�تعمرات ،وعل�ى القوات المس�لحة ،وتدف�ق رأس المال ،والدس�تور ،والثقافة

العام�ة .لك�ن األنظم�ة اإلثنوقراطية تنطوي على مالمح ديمقراطي�ة ،مثل االنتخابات
الدورية ،والحرية الدينية ،والتشريع ،والحرية النسبية في ميدانَي اإلعالم واالتصاالت.
كم�ا أنها تمن�ح أبناء األقليات مقدار ًا معين ًا من حقوق اإلنس�ان.

3

ويرى آخرون أن

االختالفات القائمة بين الجماعات اليهودية نفسها تبرر نشوء الحاجة إلى أيديولوجيا

محددة ،تؤمن بأن اليهود يم ّثلون ش�عب ًا واحد ًا ،عليه
فكري�ة واح�دة ،أو قومية – إثني�ة َّ
أن يتقاس�م أص�و ًال ولغ�ة وثقافة مش�تركة بمج�رد «رجوعه» إل�ى أرض يعتبرها وطنه

الحصري ،الذي يجب أ ّال ينازعه فيه أحد.

4

هذا الجدل المستمر بين الباحثين بشأن

2

Nurit Peled–Elhanan, «Legitimation of Massacres in Israeli School History
Books,» Discourse & Society, vol. 21, no. 4 (2010), pp. 377–404. https://doi.
org/10.1177/0957926510366195

3

أورن يفتاحئيل« ،بين األبارتهايد والسالم :الفقاعة اإلسرائيلية والتجربة العالمية» ،في «لحظة الحقيقة:
انتفاضة األقصى واليسار اإلسرائيلي» ،تحرير إدي أوفير (تل أبيب :كيتر( )2001 ،بالعبرية).

4

Sami Smooha, «The Model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish and Democratic
State,» Nations and Nationalism, vol. 8, no. 4 (2002), pp. 475–503. https://doi.
org/10.1111/1469–8219.00062
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ّ
تش�كلها ،يعكس قضاي�ا مركزية في جميع مراحل جهاز
طبيع�ة الدولة والمبادئ التي
التربي�ة والتعلي�م في إس�رائيل ،وأيض ًا ف�ي أجندات البحث العلم�ي المرتبطة بمفهوم

األم�ن القوم�ي .وتمحور هذا الحقل الواس�ع ،أي نظام التعلي�م ،حول صناعة الهوية
وأف�رد ،في الوق�ت ذاته ،قطاع�ات وأدوات خاص�ة بمختلف
الواح�دة والمس�يطرة،
َ

الفئات الس�كانية ،وأفرز خطاب ًا نقدي ًا داخلي ًا ،ووضع معاييره الخاصة لمناقشة توتراته
الداخلية .والهدف ،في هذا المقال ،إعطاء لمحة عامة عن هذه الموضوعات.

نع�رض ف�ي القس�م األول نش�أة هيكلي�ة جه�از التعليم ف�ي إس�رائيل وتطوره،

وأبرزَ قضاياه المرتبطة بمسألة الفجوات الطبقية واإلثنية داخل المجتمع اإلسرائيلي.
ونسلط الضوء أيض ًا على النقاشات التاريخية الجارية بشأن أهداف التعليم ومضامينه،
وأوض�اع الفلس�طينيين والحال�ة الخاص�ة التي يعيش�ها أهالي النق�ب وأهالي القدس

الشرقية المحتلة .ونعرض ،في القسم الثاني ،نظرة عامة عن هيكليات التعليم العالي

والبحث العلمي والتطوير ،وأبرز خصائصها.
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الق�سم الأول
أوالً :نظام التعليم :البنية الهيكلية،
التيارات ،الفجوات االجتماعية
أ – نشأة التعليم العبري في فلسطين
وتطوره قبل سنة 1948

تعود جذور التعليم العبري في فلس�طين إلى أواس�ط القرن التاس�ع عشر وبداية

اهتم�ام الجمعي�ات اليهودية العالمية (ما قب�ل الصهيونية) ،وخصوص ًا جمعية االتحاد
اإلس�رائيلي العالم�ي ف�ي باريس ،بخط�اب «مهم�ة التحضي�ر» ()civilizing mission

االس�تعماري الس�ائد في ذلك العصر .وأدى نش�اط هذه الجمعيات إلى خلخلة نظام

التعلي�م الدين�ي التقلي�دي ،وظه�ور طيف من الم�دارس التي تجمعها أف�كار علمانية
حداثية بشأن التعليم والتنوير والوجود اليهودي في العالم .وسادت في تلك الحقبة،
بص�ورة عام�ة ،فكرة فحواه�ا أن اليهود مجتمع�ات ذات هوية ديني�ة – ثقافية خاصة،
واألخوة اليهودية العالمية ،ضمن األطر القومية
يجب أن تس�عى لالس�تنارة والحداثة
ّ

محتوى صهيوني واض�ح في مناهج تلك
أو الوطني�ة الت�ي ُوج�دت فيها .ولم يتط�ور
ً

ً
سياسية تسعى لالستقالل القومي في فلسطين،
يقدم اليهود ّأم ًة
المدارس؛ أي
محتوى ّ
ً
إ ّال م�ع م�ا ُيع�رف بالهجرة الثانية ( .)1914 – 1904وبدأ ،ف�ي تلك الحقبة ،نوع جديد

ش�بعين بالفك�رة الصهيونية ،بالقدوم من ش�رق
م�ن المهاجري�ن – المس�توطنينُ ،
الم َ
«محبي صهيون»
أوروبا من أجل االس�تيطان في فلس�طين .وبرز آنذاك دور جمعيات
ّ

وبنيوي ًا في تكوين المشروع االستعماري –
الصهيونية الروسية ،والتي تركت أثر ًا بالغ ًا
ّ
االستيطاني الصهيوني ومؤسساته وأيديولوجيته المهيمنة حتى بعد قيام الدولة العبرية

ونكبة فلسطين.
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دور
كان لمناحم أوسيشكين ،وهو أحد قادة جمعية
«محبي صهيون» في أوديساٌ ،
ّ
ب�ارز ،في مجال التعليم بصورة خاصة ،في تأس�يس «اتح�اد المع ّلمين العبرانيين» في

فلس�طين سنة .1903

5

ودفع هذا االتحاد نحو توحيد محتوى التعليم في المدارس

اليهودية في فلسطين ،وتب ّني اللغة العبرية والقيم الصهيونية .لكن ،لم ينشأ ،على نحو

موحد ،إداري ًا وتمويلي ًا ،أو ما يمكن أن ُي َس ّمى نظام تعليم عبري
ّ
فعال ،إطار مؤسساتي َّ
ُمتكاملاً ،إ ّال ف�ي إبان االنت�داب البريطاني ،الذي اعترف بالحرك�ة الصهيونية ،ومنح
مؤسساتها درجة عالية من االستقاللية في رعاية شؤون المستوطنين الحياتية والمدنية

وتنظيمه�ا .وب�رز ،في ظ�ل هذا اإلطار الجديد ،م�ا ُيعرف بنظام التي�ارات في التعليم

التعدد والتنافس بي�ن التيارات الحزبية واأليديولوجية
(زرامي�م) ،والذي عكس حالة
ّ
لدى المس�توطنين .وش�مل ذلك حتى س�نة  1948ثالثة تيارات ،ثم أضيف إليها تيار

وتوزعت كما يلي:
رابع.
َّ

 .1التيار المركزي :هو التيار األكبر ،وس�اد في المدن والبلدات والمس�تعمرات

الزراعية غير االش�تراكية (الموش�افوت) ،وانضوى فيها ما يقارب نصف المستوطنين

في فلس�طين ،واتس�م بتب ّنيه قيم� ًا صهيونية ليبرالية حداثية ضم�ن اإلطار العام للتراث
والقيم اليهودية؛

 .2التي�ار العمال�ي :ه�و التي�ار الخاص بمختل�ف الفئات واألح�زاب المنضوية

وتميز بنزع�ة علمانية قوية وقيم اش�تراكية (ضمن إطار إثني
ف�ي الصهيوني�ة العماليةّ ،

اس�تعماري) ،وبرف�ع مفاهيم وش�عارات ثورية ،مثل «اليه�ودي الجديد» المتحرر من

الت�راث والماض�ي .واحت�ل هذا التي�ار المرتبة الثانية من حيث حجمه ،واتس�م بنزعة
ِ
محارب�ة لتوس�يع نف�وذه وإحلال هيمنة سياس�ية على مجم�ل مجتمع المس�توطنين
ويرمى التيار العمالي ،أكثر من غيره ،بسهام النقد بسبب نظرته االستشراقية
(الييشوف)ُ .
والعنصرية تجاه اليهود القادمين من الدول العربية؛
5

راحل البويم – درور« ،مراكز اتخاذ القرار في نظام التعليم العبري في فلسطين» ،مجلة «كاتيدرا» ،العدد
[ )1982( 23بالعبرية] ،ص .135
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 .3التي�ار المزراح�ي :يعود إلى التيار الدين�ي القومي ،أو الصهيونية الدينية ،التي

جمع�ت الفك�رة القومي�ة والحداث�ة ،من جه�ة ،والفك�ر َة الدينية المحافظ�ة ،من جهة
ُأخ�رى ،عل�ى عكس التي�ارات الحريدية التي نب�ذت الصهيونية والحداثة وتمس�كت

بالتقالي�د .واحت�ل ه�ذا التيار المرتبة الثالث�ة من حيث حجمه ،لكن أثره في السياس�ة
اإلسرائيلية فاق نسبته العددية ،وازداد ذلك مع مرور الوقت؛

ّ .4أما التيار الرابع ،والذي ُيضاف إلى هذه التيارات ،فهو:

أغ�ودات يس�رائيل :يلبي هذا التيار حاج�ات الجماعات اليهودية األرثوذكس�ية

(الحريدي�م وناط�وري كارت�ا) ،التي رفض�ت الفكرة القومية بصفته�ا مناقضة لإليمان

الديني بالخالص ،ورفضت الهيمنة الصهيونية وقيمها وثقافتها العلمانية .وحافظ هذا
التيار على نظامه التعليمي التقليدي ،منفص ً
ال ومنعز ًال عن التأثير الصهيوني والحداثة
الغربية .واعترف بن – غوريون بهذا التيار ،وأعطاه ضمانات باالس�تقاللية بعد إعالن

قيام دولة إس�رائيل س�نة  ،1948ورمى ،من وراء ذلك ،إلى إظهار وحدة اليهود بش�أن

ّ
يش�كل أساس ًا للوضع القائم (status
مس�ألة قيام دولة يهودية .وما زال هذا االعتراف

 )quoفي تعامل الدولة مع الحريديم في مجال تعليمهم الديني الخاص.

6

ب – نظام التعليم بعد سنة 1948

مشرع ًا على تغيرات قانونية وتنظيمية
ما زال نظام التعليم الحكومي في إسرائيل َّ

ّ
تح�والت سياس�ية واجتماعي�ة واقتصادي�ة يمر بها
تش�كل مؤش�رات إل�ى
وتربوي�ة،
ّ
المجتم�ع .ونع�رض ،فيما يلي ،أب�رز جوانب النظام وهيكليته ،في س�ت نقاط تغطي

البنية القانونية واإلدارية والتربوية ،وبعض المفاهيم والنقاش�ات والتطورات األخيرة
التي شهدها هذا الحقل.
6

للمحة عامة بشأن هذا الموضوع ،انظرhttps://cutt.ly/mgCjzuV :؛ انظر أيض ًا فصل «التربية والتعليم
والبحث العلمي» لخالد أبو عصبة في النسخة السابقة من هذا الدليل« :دليل إسرائيل العام.»2011 ،
انظر أيضاً :ماجد الحاج« ،التعليم لدى العرب في إسرائيل :السيطرة والتغيير االجتماعي» (القدس:
ماغنس[ )1996 ،بالعبرية].
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يمكن اإلش�ارة ،بصورة عامة ،قبل الخوض في التفصيالت ،إلى ميزتين عامتين
لنظام التعليم اإلس�رائيلي بعد س�نة  :1948أو ًال ،بدأت أدبيات نظام التعليم اإلس�رائيلية
تتح�دث ع�ن تعليم عب�ري وتعليم عربي ،ضمن إطار التعليم الحكومي الرس�مي ،مع
وقوع التعليم العربي الرسمي للفلسطينيين داخل الخط األخضر تحت والية الحكومة

ويشار إلى أن بعض ُصناع السياسة التعليمية في خمسينيات
اإلسرائيلية بعد سنة ُ .1948
عارض اعتماد
الق�رن الماض�ي ،وأبرزه�م مفتش الم�دارس العربية في وزارة التربي�ة،
َ

َ
والمحافظة عل�ى الحضارة العربية ،ودعا إل�ى عبرنة التعليم
اللغ�ة العربي�ة ف�ي التعليم
ِ
وغرس قيم
بحجة فص�ل المواطنين العرب عن العال�م العربي،
العرب�ي للفلس�طينيين ُ

االنتماء إلى الدولة اإلس�رائيلية في أذهانهم ،إ ّال إن هذا الخيار س�قط نتيجة اعتبارات
صهيوني�ة رأت أن دم�ج العرب ما ه�و إ ّال مقدمة لمطالبتهم بالمس�اواة التامة باليهود،

ونظر ًا أيض ًا إلى المعارضة التي واجهت هذه الفكرة من جانب أبناء الشعب الفلسطيني
في الداخل 7.وش�هد التعليم العربي ،بد ًال من ذلك ،كما س�نرى ،إعادة هيكلة ،من

ناحي�ة المضم�ون واأله�داف واإلدارة ،ك�ي يالئم السياس�ات الصهيوني�ة؛ أي ضمن
تصور بش�أن المجتمع الفلس�طيني للتعامل معه كمجرد فسيفس�اء م�ن ثقافات وأديان
ّ

وجماع�ات إثني�ة ،ال رواب�ط معنوية أو سياس�ية بينها .و ُق ّدمت هذه السياس�ة جزء ًا من
الصورة الليبرالية إلسرائيل ،دلي ً
ال على احترامها التعددية الثقافية داخل تركيبة سكانها.
ثاني ًا ،ش�هد النظام اإلس�رائيلي ،بعد س�نة  ،1948إعادة هيكلة لنظام التيارات في

التعليم العبري ،نتيجة أس�باب سياس�ية واجتماعية عميقة .ففي س�نة  ،1953اس� ُتبدل
نظام تعليم رس�مي بنظام التيارات ،لكن هذا النظام أيض ًا انقس�م إلى قطاعين :رس�مي

علماني ،ورس�مي – ديني .وظل التيار األرثوذكس�ي محافظ ًا على اس�تقالليته وس�يره
بموج�ب التقالي�د م�ن دون التأث�ر بالحداثة الغربي�ة أو بالفكر الصهيون�ي .وتثير هذه

الخاصي�ة لنظ�ام التعلي�م اإلس�رائيلي ،كما في التعليم العربي ،إش�كاليات ونقاش�ات
مستمرة بشأن حدود سلطة الدولة والتعدد الثقافي.
7

الحاج ،مصدر سبق ذكره ،ص .99 – 98
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 .1قانون التعليم اإللزامي سنة :1949
االستمرارية واالنقطاع

ش�رعتها حكومة إس�رائيل األول�ى بقيادة بن –
كان بي�ن القواني�ن األب�رز ،الت�ي ّ

غوري�ون ،قان�ون التعليم اإللزامي س�نة ( 1949جرت بعد ذلك ع�دة تعديالت عليه).
وأكد هذا القانون استمرار التيارات التعليمية منذ زمن االنتداب ،بما فيها ،كما ذكرنا،

التي�ار الدين�ي غي�ر الصهيونيّ .أم�ا الجديد فيه فكان تش�ريع إلزامي�ة التعليم من عمر
خمس�ة أعوام إلى ِس�ن الخامسة عش�ر ،ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية (وشمل

الحق ًا ،مع تعديل سنة  ،1984األعمار  4 – 3و .)17 – 15كما أتاح القانون للمواطنين

أن يخت�اروا ألبنائه�م وبناتهم التيار التعليمي ال�ذي يرغبون فيه ،من مختلف التيارات
الرسمية .لكن ،كما في كل قانون ،ال بد من النظر في األثر غير المتجانس في شرائح

موضوعي األثر والتفاوت ،أو
المجتم�ع ومختل�ف قطاعاته .وال بد من أن نبحث في
َ
غير التجانس ،في اتجاهين :أو ًال ،دور التعليم في تمكين مختلف الفئات االجتماعية،

اقتصادي ًا واجتماعي ًا ،وسياسي ًا أيض ًا ،إذ إن نظام التعليم ّ
يشكل ،كما سنرى ،إحدى أهم
اآللي�ات البنيوي�ة التي تس�اهم في إعادة إنتاج الفوارق االجتماعي�ة؛ ثاني ًا ،دور التعليم

ف�ي الضب�ط والس�يطرة ،فق�د يؤدي مهم�ة ضبط ح�دود اإلجماع القومي و«حراس�ة»
الرواية السياس�ية المهيمنة ،وإعادة إنتاجها ،وهي الرواية الصهيونية األش�كنازية .وإن

خطاب التعليم الرس�مي ،في ش�قَّيه السياس�ي والمهني ،كما سنرى ،لم يتجاهل تمام ًا

ه�ذه التوت�رات في النظام ،لكن كيفية التعامل مع اإلجماع القومي والرواية السياس�ية
َ
واألهمية التي منحها لكل منهما ،ما زالتا مثار جدل وصراع.
المهيمنة هذين،
يمكن اإلشارة ،مث ً
ال ،في مسألة التمكين غير المتكافئ ،إلى تأثير تنافس مختلف
الق�وى والتيارات األيديولوجية في اإلجماع الصهيوني في الس�نوات األولى إلعالن

الدول�ة .لق�د أدى هذا التنافس إلى انبثاق مزيد من التيارات الفرعية ،فس�عت الحركة
العمالي�ة إلقام�ة تيار تعليم دين�ي تحت مظلتها ،بديل من المزراحي .ونش�أ أيض ًا تيار
�ن
وس ّ
ديني من حركة «حباد» ،وأس�س تيار ًا تعليمي ًا خاص ًا منافس� ًا للتيار المزراحيُ .
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الحد من هذا التنوع،
قانون التعليم الحكومي لسنة  ،1953نظر ًا إلى مصلحة الدولة في ّ

العق�د االجتماعي الصهيوني المش�ترك .وأدى ذل�ك إلى ضبط
وف�ي تأكي�د نوع م�ن َ
ِ
يرت�ق إلى توحيد
التن�وع وقن�وات التمكين السياس�ي والتمكي�ن االجتماعي ،وإن لم
النظام بصورة تامة ،بحيث حافظت التيارات الدينية على استقالليتها.

ّأم�ا فيما يتعلق بالجانب الضبطي و«حراس�ة» المش�روع القوم�ي اليهودي ،فثمة

توت�ران مهم�ان يجب ذكرهما .يتعلق أولهما بالفلس�طينيين المس�تمرين في البقاء في
وطنه�م ،إذ عك�س نظ�ام التعلي�م الجو الع�ام للقم�ع والتخويف السياس�يين ،اللذين
عاش�هما الفلسطينيون ،وعانوا بس�ببهما ،في حقبة الحكم العسكري (.)1948 – 1966

وتم صوغ مضامين نظام التعليم هذا أدا ًة إللغاء الذاكرة القومية الفلس�طينية وحجبها،
وزرع قي�م ال�والء للدولة اإلس�رائيلية ،واحت�رام كل رموزها ومضامينه�ا الصهيونية،

وإدراج ذلك باللغة العربية 8.وتعامل الخطاب التعليمي الرسمي مع هذا الموضوع
َ
المواطنة اإلسرائيلية ،من دون المساس بالتمييز
عبر تطوير آليات احتواء ضمن خطاب
القومي الجوهري في المشروع الصهيونيّ .أما التوتر الثاني ،فيتعلق باليهود الشرقيين
والس�فارديم ،أي القادمي�ن الج�دد م�ن البلاد العربية واإلسلامية ،أو ذوي األصول
اليهودية التاريخية في تلك البالد ،والذين ُدفعوا ،بطرائق مباش�رة وغير مباش�رة ،نحو
هج�رة أوطانه�م والقدوم إل�ى الكيان العبري الجديد في فلس�طين المحتل�ة ،ليح ّلوا
وز ّج بهؤالء المهاجرين ،في
مش�كلة النقص الديموغرافي في االس�تيطان الصهيونيُ .

بداية األمر ،في مخيمات خاصة ،واع ُتبروا «حالة اس�تثنائية» .لم ُيطبق عليهم القانون
ُ
حرية
فس�لبت منهم ،من ناحية،
بصورة كاملة ،كما ُطبق على س�ائر المواطنين اليهودُ .

األهال�ي ف�ي اختيار التيار التعليمي التي ينص عليها القانون ،وتم إلزامهم جميع ًا ،من

ووضع نظام
موحد» عكس قيم الحركة الصهيونية العماليةُ .
ناحية ثانية ،بنظام «تعليم َّ
التعلي�م ف�ي المخيمات ،من ناحية ُأخ�رى ،تحت وصاية «دائرة االس�تيعاب الثقافي»
ف�ي الصن�دوق القومي اليه�ودي ،بد ًال م�ن وزارة التربية والتعلي�م ،األمر الذي جعل
8

المصدر نفسه.
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التيار العمالي المتنفذ يتفرد بالتوظيف ووضع سياس�ة التعليم .واحتدم الصراع بش�أن
حال�ة المهاجري�ن م�ن يهود اليمن ،الذين احتجوا بش�دة على من�ع أبنائهم من العمل

معلمي�ن ف�ي المدارس ،وعلى قيام معلمي دائرة االس�تيعاب الثقاف�ي (وأغلبيتهم من
التي�ار العمال�ي األش�كنازي) بممارس�ات وصفوها باإلك�راه الديني ،مث�ل منع تعليم
ص حكايات األطفال المتدينين في المدارس .واغتنم حلفاء بن – غوريون
التوراة و َق ّ
المتدين�ون الصهيوني�ون ،وكذلك خصومه األيديولوجيون م�ن اليمين العلماني ،هذه

وتأججت أزمة حكومية ،تالها دخول تيار التعليم المزراحي (الديني
االحتجاج�اتّ ،

القومي) المخيمات .ثم تغيرت تس�مية هذه المخيمات ،ليدخل مصطلح «معبروت»

(أي نقاط انتقال) لالس�تخدام في س�نة  1950لتبرير إعطائها صفة مناطق سكن عادية،
وشمولها بقانون التعليم تحت والية وزارة التربية والتعليم.

9

 .2قانون التعليم الحكومي سنة  :1953نظام القطاعات
التعليمية (مجزاريم) والمنهاج األساسي

الموحد»
ُس ّن قانون التعليم الحكومي الرسمي سنة  ،1953في إثر أزمة «التعليم
ّ
التي عانتها مخيمات االستيعاب ،بين معاناتها أمور ًا ُأخرى .وبدا القانون الجديد كأنه

ّ
يشكل توجه ًا أو مسعى نحو التأكيد أن الدور المركزي للتعليم هو غرس قيم المواطنة
المش�تركة واالنتماء القومي إلى جميع أبناء الش�عب ،على حس�اب حالة التنافس بين

التي�ارات الت�ي برز فيه�ا التعليم أدا ًة لتمكي�ن التوجهات السياس�ية والثقافية للتيارات
السياس�ية المتنافس�ة .وتب�رز هن�ا ،م�رة ُأخرى ،ق�وة التي�ار الديني ،من جه�ة ،وتتعزز

السيطرة وسياسة نفي النزعة القومية عن الفلسطينيين ،من جهة ُأخرى .فلقد اع ُترف،

ضم�ن التعلي�م العب�ري ،بثالثة قطاع�ات (مجزاري�م) تعكس التوجهات السياس�ية –
األيديولوجية والثقافية داخل المجتمع اليهودي:
9

بشأن الموضوع ،انظر :تسفي تسميريت« ،لجنة فرومكين – لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعليم
أبناء المهاجرين الجدد في السنوات األولى للدولة»« ،عيونيم بتكومات يسرائيل» ،العدد ،)1991( 1
ص [ 439 – 405بالعبرية].
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y yالتعلي�م الرس�مي (العلمان�ي) ،ال�ذي دمج عملي� ًا التيار المركزي ف�ي التيار
العمالي ،وجعلهما إطار ًا واحد ًا.
عبر عن اس�تمرارية التيار
y yالتيار الرس�مي – الديني (الصهيونية الدينية) ،الذي ّ
المزراحي.

y yالتعليم الديني األورثذكس�ي المس�تقل (الذي حافظ على الوضع القائم منذ
وثيقة بن – غوريون سنة .)1948

ّأما على صعيد التعليم العربي ،فتطورت منذ أواس�ط س�بعينيات القرن الماضي
سياسات تعليم طائفية – إثنية الطابع ،بحيث ُأ ِق ّر منهاج تعليم خاص بالمدارس الدرزية
وو ّظف�ت ه�ذه الم�دارس في عملي�ة تجنيد أبن�اء هذه األقلي�ات لخدمة
والشركس�يةُ ،
الجي�ش اإلس�رائيلي من�ذ منتصف الخمس�ينيات ،وب�ات الفلس�طينيون ُيص َّنفون فئات
فصلون ع�ن «العرب» ،الذين
«إثني�ة» و«قومي�ة» مخت َلق�ة :فالدروز والش�ركس والبدو ُي َ
مناهج وأطر ًا إدارية منفصلة.
ترجم هذا
ُي َ
وي َ
قصد بهم المسلمون والمسيحيون العربُ .
َ

حدد القانون ،بصورة عامة ،أن جميع القطاعات (باستثناء اليهودية األورثذكسية)
ّ

ويبين
تق�ع ضم�ن إطار منهاج أس�اس ( )core curriculumيضع الخط�وط العريضةّ ،
الموضوع�ات اإللزامي�ة واالختيارية العامة المطلوبة ،والت�ي يتم االنتقاء منها وصوغ

محددة على مستوى القطاع الفرعي الذي تنتمي إليه المدرسة.
مناهج َّ

موضوعات إلزامية ،وتشمل:

y yموضوعات تراثية في العلوم االجتماعية واإلنسانية :الدين والتراث؛ المواطنة
أو «مدنيات»؛ علم االجتماع؛ الجغرافيا؛ التاريخ.

y yاللغ�ة واألدب :قواع�د اللغ�ة العبرية وآدابه�ا؛ قواعد اللغة العربي�ة وآدابها؛
قواعد اللغة اإلنكليزية وآدابها.

y yالرياضيات والعلوم :الرياضيات؛ الكومبيوتر؛ الفيزياء؛ الكيمياء؛ البيولوجيا.
y yالمهارات البدنية :التربية البدنية/الرياضة.
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موضوعات غير إلزامية ،وتشمل:

y yالفنون :الموسيقى؛ الفنون التشكيلية؛ المسرح؛ الرقص.

y yالثقافة المدرسية :أسلوب الحياة في مدينة يهودية وديمقراطية؛ جودة الحياة
والمحافظة على البيئة؛ مهارات حياتية؛ األمن والصحة.

 .3البنية اإلدارية :وزارة التربية
وأدوار وزارية ُأخرى

يش�ير الباحث�ون ،بص�ورة عام�ة ،إل�ى أنه عل�ى الرغم من وج�ود قواني�ن ناظمة

ومركزي�ة ف�ي نظام التعليم الخاضع لوصاي�ة وزارة التربية ،فإن ذلك لم ُيلغِ تمام ًا دور

مختل�ف التي�ارات الفعالة في المجتمع ،في تنفيذ التعليم ورس�م مضامينه على أرض

الواقع ،وخصوص ًا فيما يتعلق بالفئات والمؤسس�ات األقوى وصاحبة النفوذ والتأثير.
ويب�رز هن�ا مثال التعلي�م في الكيبوتس�ات واليش�يفوت (الم�دارس الدينية).

10

كما

تغي�رت م�ع مرور الوقت ،بفعل التأثير السياس�ي
أن أدوار وزارة التربي�ة وصالحياته�ا ّ

تحديد صالحيات
والنف�وذ المتزاي�د لألحزاب الدينية .وأب�رز تحول في هذا االتج�اه
ُ
وزارة التربي�ة ف�ي عملي�ة التموي�ل والضبط لعمل جه�از التعليم ومضامين�ه ،فان ُتزعت

منه�ا المس�ؤولية ع�ن الثقاف�ة والرياضة وحماية اآلثار ،من خالل تش�ريع خاص ُس�ن
س�نة  ،1993نتيج�ة اعتب�ارات ائتالفية حكومي�ة .وتم الرجوع عن هذا القانون في س�نة
وع ِه�دت الثقاف�ة والرياض�ة ،م�رة ُأخرى ،إل�ى صالحي�ات وزارة التربية ،لكن
ُ ،1996

وزارة جديدة ُش�كلت ،بعد ذلك بثالثة أعوام ،ش�ملت مهماتها اإلش�راف على الثقافة

والرياضة ،وأيض ًا على نشاط وحدة ُتعرف باسم «هيال» (وحدة استعداد إسرائيل لعصر

المعلوماتية) ،كانت تعمل تحت س�لطة ديوان رئيس الحكومة .وتم ،في س�نة ،2009
فصل هذه الوزارة إلى وزارتين :وزارة العلوم والتكنولوجيا ،ووزارة الثقافة والرياضة.
 10تم االستناد هنا ،وفي غير مكان من هذا المقال ،إلى فصل «التربية والتعليم والبحث العلمي» لخالد أبو
عصبة في« :دليل إسرائيل العام( »2011 ،بيروت ورام اهلل :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2011 ،
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تأخ�ذ الحكوم�ة على عاتقه�ا ،على العموم ،من خلال وزارة التربية ،المهمات

التالية:

y yتطبيق القوانين والسياسات والتوصيات المتعلقة بالتعليم.
المقرة في ميزانية الحكومة.
y yإدارة
َّ
مخصصات التعليم ُ

y yوضع مناهج التعليم وإدارة جهاز تفتيش مركزي في نطاق التعليم ومضامينه،
س�واء في التعليم الحكومي أو المدارس الخاصة (وأبرزها المدارس التابعة

للكنائس المسيحية العاملة في المجتمع الفلسطيني).
y yتمويل البنية التحتية ،من ٍ
مبان وتجهيزات.

y yتعيي�ن ال�كادر التعليم�ي ف�ي الم�دارس الحكومي�ة ،بصفت�ه كادر موظفي�ن
حكوميين.

ت�ؤدي وزارات ُأخ�رى ،إلى جانب وزارة التربية ،أدوار ًا محددة ،في عمل جهاز

تخصص كل منها ،وهي :وزارة العمل والرفاه االجتماعي؛
التعليم ،مرتبطة بمجاالت ّ
وزارة الثقافة والرياضة؛ وزارة العلوم والتكنولوجيا؛ وزارة الصحة؛ وزارة االستيعاب؛

وزارة الدفاع .كما تؤدي مؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات صهيونية مستقلة عن
الحكومة أدوار ًا مهمة في العملية التربوية .وهذه المؤسسات هي:

y yمؤسس�ات الحك�م المحلي :ت�ؤدي البلدي�ات والمجالس القروي�ة المحلية
واإلقليمية دور ًا مس�اند ًا في التمويل ،أو اإلش�راف على بعض جوانب عمل

الجه�از التعليم�ي .لك�ن ،باإلضافة إلى ذل�ك ،فإن لبعض البلدي�ات أدوار ًا

مهمة في رس�م سياس�ات جهاز التعليم .ونذكر ،في هذا الصدد ،دور بلدية
مس�تعمرة تل أبيب قبل س�نة  ،1948ودور بلدية القدس اليوم ،التي لها والية

عل�ى الق�دس الش�رقية المحتلة ،وت�ؤدي دور ًا خطر ًا في دم�ج جهاز التعليم
الفلسطيني في المدينة المحتلة ،وتغيير المناهج فيها (كما سنبين أدناه).

y yالوكال�ة اليهودي�ة :ت�ؤدي الوكال�ة اليهودية دور ًا مهم ًا في إنش�اء مؤسس�ات
التعليم العبرية أو تمويلها ،باإلضافة إلى برامج التعليم خارج المنهاج ،كجزء

نايلع ةريمس/يملعلا ثحبلاو ميلعتلاو ةيبرتلا 17

من مشروعها الصهيوني التاريخي في دعم االستيطان اليهودي وتمكينه.

y yالهستدروت (االتحاد العام للعمال اليهود) :تدعم الهستدروت ،عبر مختلف
مؤسساتها ،الحضانات لألعمار المبكرة (بإشراف جمعية «نعمات» – منظمة
النس�اء العاملات والمتطوع�ات – التابعة لها) ،وتدير ش�بكة مدارس ثانوية

مهنية (للعمال) ،وتدعم مدارس داخلية ألبناء المهاجرين الجدد.

 .4المراحل التعليمية والنشاطات المساندة
تنقس�م مراحل التعليم الرس�مية ،التي تش�رف وزارة التربية عليها ،إلى المراحل

التالية:

y yالمرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال لجيل  4 – 3أعوام)ُ :أ ِق َّرت إلزامية
التعليم في المرحلة ما قبل االبتدائية بعد تعديل قانون التعليم اإللزامي س�نة
تطب�ق إ ّال في العق�د األخير بصورة منتظم�ةّ .أما حضانات
 ،1984لكنه�ا ل�م َّ

ّ
المبكرة (من عمر عام حتى عامين) ،فال يش�ملها التعليم اإللزامي،
األطفال
وال ُتمولها الوزارة .وهي تعمل باعتبارها مؤسسات خاصة ربحية ،أو أهلية

غي�ر ربحي�ة .وبعضه�ا يتلقى الدعم م�ن جهات حكومية ،أو من مؤسس�ات
الحكم المحلي.

y yالمرحل�ة االبتدائي�ة :ش�ملت هذه المرحل�ة ،حتى س�نة  ،1968الصفوف من
األول حتى الثامن ،ثم تقلصت إلى الصف الس�ادس .واس� ُتحدثت المرحلة
اإلعدادي�ة ،ف�ي إث�ر إصالح س�نة  ،1968كجزء من محاول�ة الدمج وتقليص

الفوارق االجتماعية والجغرافية.

y yالمرحلة اإلعدادية :تش�مل هذه المرحلة الصفوف ،بدء ًا من الصف الس�ابع

حت�ى الصف التاس�ع .واس� ُتحدثت ،كم�ا ورد أعاله ،به�دف دمج الطالب
الذين يأتون من خلفيات اجتماعية وجغرافية متباينة ،من أجل زيادة دمجهم،

بعضه�م ف�ي بع�ض ،وتقلي�ص الف�وارق االجتماعي�ة بينهم .لك�ن الباحثين
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ُيجمعون على أن هذه األهداف لم تتحقق نتيجة أسباب متعددة ،واستطاعت
الكيبوتسات والمدارس الدينية الحصول على استثناءات.

y yالمرحل�ة الثانوي�ة :تش�مل ه�ذه المرحل�ة أكث�ر م�ن ن�وع م�ن الم�دارس:
التوج�ه األكاديم�ي النظ�ري ،والتي ُت ِع ُّد الطلبة للش�هادة
(أ) الم�دارس ذات
ُّ
التوجيهي�ة «البغروت» ،الضرورية لاللتحاق بالجامعات ،أو لش�هادات إنهاء
المرحل�ة الثانوي�ة ُيس�تفاد منه�ا لاللتحاق بالمعاه�د المهنية غي�ر الجامعية؛

تخرج مهنيين مباشرة إلى سوق
(ب) المدارس المهنية – التكنولوجية ،التي ّ

العم�ل والصناع�ة ،أو مؤسس�ات الدول�ة ،وأهمها الجي�ش؛ (ج) المدارس

تؤهل الطلبة في مجال العمل الزراعي؛ (د) المدارس الشاملة،
الزراعية ،التي ّ
التي تدمج التعليم النظري في التعليم المهنيُ ،
وأنشئت ،بصورة خاصة ،في

البلدات والتجمعات السكنية التي يتركز فيها أبناء اليهود الشرقيين.
ثمة جوانب ُأخرى من العملية التعليميةُ ،يشار إليها هنا:

11

قص�د بالتعلي�م الالمنهجي كل النش�اطات والفعاليات
y yالتربي�ة الالمنهجي�ةُ :ي َ
َّ
المنظمة ،والتي تتوفر للطلبة خارج الدوام الدراسي ،من أجل تطوير
التربوية
مهاراته�م وقيمهم االجتماعية .وتوفّر ع�دة جهات غير حكومية ،ومنظمات
أهلية صهيونية ،الدعم لهذا الجانب من العملية التربوية.

12

y yالتعليم ما بعد الثانوي :يشمل التحضير للجامعات ،ويتضمن أيض ًا خدمات توفر
سرحي الخدمة العسكرية ،وخدمات تعليمية ُأخرى تسعى لتقليص الفجوات
ُلم َّ
بين شرائح وقطاعات اجتماعية متعددة ،وتوسيع الفرص التعليمية أمامها.
 11المصدر نفسه.
ُ 12يشار هنا إلى بروز إشكاليات عميقة في توفير هذه الخدمة للمجتمع الفلسطيني ،تشمل النقص في
الميزانيات والبنى التحتية واهتمام األهالي ،وتشمل أيض ًا محتوى هذه البرامج ،من حيث تجاهلها
الرواية الوطنية الفلسطينية ،التي من شأنها أن تع ّزز دمج العملية التعليمية في الحياة االجتماعية ،وتحد
من اغتراب التالميذ .انظر :نسرين حداد حاج ـ يحيى ،وإريك رودنيتسكي« ،التربية الالمنهجية في
المجتمع العربي :رؤيا وتطبيق ،بحث أكاديمي في مجال السياسات ( »122القدس :المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطية ،أيار/مايو  ،)2018ص .87
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y yمعاه�د إع�داد المعلمينَ :ي ْتبع معظمه�ا وزارة التربية مباش�رة ،و َي ْتبع بعضها

الحركة الكيبوتسية ،أو تيار التعليم الديني المستقل ،أو جهات خاصة برزت

في العقود األخيرة.

 .5اإلنفاق على التعليم

من�ذ انضم�ام إس�رائيل إل�ى منظم�ة التع�اون االقتص�ادي والتنمي�ة

)for Economic Co–operation and Development (OECD

(The

 ،(Organizationف�ي

س�نة  13،2010يتوف�ر ،في العقد األخير ،عدد من المقارن�ات اإلحصائية بينها وبين
س�ائر دول المنظمة (التي تضم  37عضو ًا) ،والتي يمكن أن تفيد في أخذ صورة عامة
لوضع التعليم واإلنفاق الحكومي.

قدر بـ  102,8مليار
y yبلغ اإلنفاق على التعليم في إسرائيل ،في سنة  ،2017ما ُي َّ
ش�يكل جدي�د ،أي  8,1ف�ي المئة من إجمالي الدخ�ل القومي .وبلغ اإلنفاق

تحمل األهالي مع
الحكوم�ي  77,5ف�ي المئة من مجمل هذا اإلنف�اق ،بينما َّ

التبرعات الخارجية (كجزء من النش�اط الصهيوني العالمي) ما يقارب 22,5

في المئة منه.

y yل�و قارن�ا اإلنفاق على التعليم في إس�رائيل باإلنفاق عل�ى التعليم في الدول
األعضاء في منظمة  ،OECDلوجدنا أن نس�بته اإلجمالية من الدخل القومي
في إس�رائيل كانت  6,8في المئة ،س�نة  ،2015وهي أعلى من معدل اإلنفاق
في دول المنظمة ،البالغ  5,6في المئة ،في الفترة نفسها.

y yنظر ًا إلى أن نسبة الزيادة السكانية في إسرائيل من األعلى في العالم ،مقارنة

ب�دول منظم�ة  ،OECDف�إن حص�ة الطالب من اإلنف�اق العام عل�ى التعليم
ف�ي إس�رائيل ،ف�ي جميع المراح�ل التعليمية ،هي أقل م�ن المعدل في دول

المنظم�ة (ي�زداد الفارق في التعليم العالي) .وإن دققنا في حس�اب األرقام،
نجد أن الوضع هو كالتاليُ :ي َنفق على الطالب في إس�رائيل  6آالف دوالر،

https://www.oecd.org/about/members–and–partners/ 13
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ف�ي مقاب�ل  8,5آالف دوالر مع�دل إنف�اق عل�ى الطالب ف�ي مجموعة دول

وي َنف�ق عل�ى الطال�ب في إس�رائيل ،في التعلي�م االبتدائي 8 ،آالف
ُ .OECD
دوالر ،ف�ي مقاب�ل  8,6آالف دوالر مع�دل إنفاق عل�ى الطالب في مجموعة

دول  .OECDكما أنه ُي َنفق على الطالب في إسرائيل ،في مرحلتي اإلعدادي

والثان�وي 8 ،آالف دوالر ،ف�ي مقاب�ل  10آالف دوالر مع�دل إنف�اق عل�ى

الطالب في مجموعة دول ّ .OECDأما في مرحلتي الثانوي والتعليم العالي،
فمعدل اإلنفاق على الطالب اإلسرائيلي يبلغ  11ألف دوالر ،بينما ُي َنفق 15,7

ألف دوالر على الطالب في مجموعة دول .OECD

14

y yطبقت إسرائيل ،في السنتين  2008و ،2012سياسات إصالحية تتعلق بأجور
المعلمي�ن ف�ي المراح�ل ما قب�ل االبتدائي�ة واالبتدائي�ة واإلعدادي�ة ،ثم في

المرحل�ة الثانوي�ة ،بحي�ث تحس�نت أجورهم ،بص�ورة ملحوظ�ة .وتم ،في

المقابل ،توسيع الوصف الوظيفي .كما ُسجل منذ سنة  1996حتى سنة 2018

ارتف�اع ف�ي عدد المدرس�ين مقارنة بع�دد الطالب ،وبات لكل أس�تاذ 10,8
15
طالب كمعدل في سنة  ،2018بد ًال من  12,4تلميذ ًا في سنة .1996

 .6الخصخصة والالمساواة االجتماعية

ب�رزت ،ف�ي العقود األخيرة ،دعوات إل�ى توفير إمكان خصخصة قطاع التعليم،

جراء التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،التي أصابت المجتمع اإلسرائيلي
ّ

من�ذ ثمانيني�ات القرن الماض�ي ،وفي إثر ازدياد القناعة ل�دى قطاعات نخبوية مؤثرة،
الحظ هذه
بأن نظام التعليم الرس�مي ال ُيفلح في توفير الخدمة التربوية المنش�ودة .و ُت َ

الظاهرة وتثير الجدل في كل من التعليم العبري الرس�مي والتيار الديني – الرس�مي،

ولدى المجتمع الفلسطيني في إسرائيل (أو التعليم العربي) .ويشير الباحثون إلى عدة
 14دائرة اإلحصاء المركزية« ،التربية والتعليم في إسرائيل :نشرة إحصائية  ،»177حزيران/يونيو ،2019
[بالعبرية] ،ص https://www.cbs.gov.il/he/Statistical/hinuh_2018.pdf .3
 15المصدر نفسه ،ص .11
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نماذج للخصخصة ،مثل أن تتعاقد الجهة الرسمية مع جهات خاصة إلدارة المدارس

العمومي�ة ،وتش�جيع قيام م�دارس خاصة انتقائية ضمن التعليم الرس�مي ،أو أن تهتم
بطرائق تعليم خاصة (كالفنون والعلوم ...إلخ).

ُيشار في هذا الصدد ،بصورة عامة ،إلى أربعة نماذج:

16

خصص�ات المالية ،مثل مدارس القطاع العام،
الم َّ
y yم�دارس الحريديم :تتلقى ُ
كونه�ا ذات وض�ع خاص م�ن ناحية إدارته�ا واختيارها منهاجه�ا ،لكنها ال

تخض�ع إلدارة حكومي�ة ،ولمراقب�ة مباش�رة على منهاجها وس�ير عملها من
جانب الحكومة ،أو وزارة التربية.

y yم�دارس نخبوي�ة يهودي�ة وعربي�ة قديم�ة :ثمة عدد م�ن الم�دارس النخبوية
اليهودي�ة ف�ي حيفا وت�ل أبيب والقدس ،ويوجد عدد من المدارس الكنس�ية
العربي�ة ،توفّر التعليم للتالميذ على أس�اس انتقائي ،وتتميز بمس�تويات أداء
عالي�ة .وتعود ه�ذه المدارس إلى الحقبة العثماني�ة ،أو االنتدابية ،وحافظت
عل�ى طابعه�ا وأس�لوب قبوله�ا الطلب�ة ،عل�ى الرغم م�ن أنه�ا تحصل على

مخصص�ات التعلي�م بصورة عادية من الحكومة ،وتنض�وي في إطار قوانين

التعليم والوزارة.

y yمدارس دينية خاصة (يش�يفوت ،أولبانيم) :يش�هد التعليم الديني – الرس�مي
ارتفاع� ًا ف�ي ع�دد الم�دارس الخاصة التي توفر مس�توى تعليمي� ًا متميز ًا من
المدارس العامة في هذا القطاع.

يالحظ أيض ًا ازدياد
y yمدارس تقام بمبادرة من األهالي أو من جمعيات خاصةَ :

هذه المدارس ،ويشمل ذلك قطاع التعليم العربي .ويؤكد خالد أبو عصبة أنه

 16انظر التقرير التالي:
حنا أيالون ،ناحوم بالس ،ياريف أينيغر ،يوسي شاريت« ،عدم المساواة في التعليم في إسرائيل :من
البحث إلى السياسات» (القدس :مركز تاوب لدراسة السياسات االجتماعية في إسرئيل،)2015 ،
ص ( 55بالعبرية) .متوفر أيض ًا على اإلنترنت:

http://taubcenter.org.il/he/educational–inequality–from–research–to–policy–heb/
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ال تكاد تخلو أي بلدة عربية من مبادرة من هذا النوع.

17

ُ y yيضاف إلى ذلك مبادرة وزارة التربية في التشجيع على اختيار األهالي للمدارس،
كي تحد من انتشار المدارس الخاصة التي ُينشئها األهالي بوتيرة متزايدة.

18

يتخ�وف الباحث�ون ،على العموم ،م�ن أن هذه الظاهرة س�تزيد في الفجوات

الطبقي�ة والفصل االجتماعي داخ�ل كل القطاعات التعليمية واالجتماعية القائمة،
ويح�دث ذل�ك في التعليم الرس�مي العبري ،بحيث تبرز م�دارس النخبة المتميزة

في مقابل األداء المتدني لمدارس األطراف (التي تحوي ،غالب ًا ،يهود ًا ش�رقيين).

ويح�دث ف�ي التعلي�م العربي أيض� ًا .ويبرز أيض� ًا ،على نحو ح�اد ،التمايز الطبقي
داخل التعليم الديني – الرسمي.

19

ويش�ير أبو عصبة إلى أن المدارس االنتقائية

تس�اهم في تقلي�ص الفجوة بين التعلي�م العبري والتعليم العرب�ي ،لكن المدارس

الخاص�ة العمومي�ة ال تتمي�ز في أدائها من المدارس الحكومية ،كما تفيد الدراس�ة

المنهجي�ة له�ذه الظاهرة 20.وبالتالي ،فإن ظاه�رة الخصخصة ال تحقق الفكرة،
أو االفت�راض القائ�م من ورائها ،وهو أن خصخصة التعليم ،كما أي خدمة ُأخرى،
تصب في مصلحة المستهلكين ،بل إن المهنيين يتخوفون ،على العكس من ذلك،
ّ

من ثقافة التحصيل الفردي والريادة وانخفاض مستوى التضامن االجتماعي ،كقيم
محركة لعملية التعليم ،األمر الذي يصب في تعزيز الفوارق االجتماعية القائمة.

 .7إعادة إنتاج الفجوات االجتماعية –
االقتصادية واإلثنية في التعليم

أص�در معه�د تاوب اإلس�رائيلي ،ال�ذي ُيعنى بالسياس�ات االجتماعي�ة ،تقرير ًا

أعده ،أساس ًا ،لالستفادة من الخبرة البحثية المتراكمة في مجال التطبيق والسياسات،
 17خالد أبو عصبة« ،خصخصة نظام التعليم العربي وتأثيره على تحصيل التالميذ :تقرير إجمالي» (بحث
ممول من وزارة التربية.)2018 ،

Ayalon, et. al., op. cit., pp. 260–261. 18
Ibid. 19

 20أبو عصبة« ،خصخصة نظام التعليم العربي ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .29

نايلع ةريمس/يملعلا ثحبلاو ميلعتلاو ةيبرتلا 23

وص�ف في�ه الوض�ع التعليمي بأن�ه يتضمن «المس�اواة عنيدة».

21

فعل�ى الرغم من

والعليا ،فإن الفوارق في التحصيل العلمي ،بين
انتشار التعليم في المرحلتين الثانوية ُ

مختلف الفئات االقتصادية واالجتماعية واإلثنية ،آخذة في االتساع أيض ًا.

22

ونجد

ه�ذه الف�وارق ،كما تق�دم ،داخل كل فئة أو قطاع من قطاعات التعليم الرس�مية وغير
ويرجع أسبابها الباحثون إلى عدة أمور :األوضاع االجتماعية – االقتصادية
الرسميةُ .

(الطبقية) ،والجغرافية واإلثنية والقومية .فاليهود الش�رقيون تم اس�تقدامهم وتوطينهم
في فلس�طين ،في س�ياق سياس�ات تمييزية بنيوية ،وضعتهم في أماكن سكن حدودية،

كجزء من االنتش�ار األمني لمواجهة الفلس�طينيين والدول العربية ،وبهدف اس�تيطان

الصح�راء وغيره�ا ،وحرمته�م المقوم�ات االقتصادي�ة التي يحظى بها المس�توطنون
األشكناز (األوروبيون في األساس ،ومعهم األميركيون) .و ّلدت هذه التجربة حالة من

ّ
المركبة ،إثني ًا – طبقي ًا – مكاني ًا .وحدثت ظاهرة معروفة في مجتمعات
عدم المس�اواة
هجرة ُأخرى ،تمثلت في توريث مكانة المهاجر االجتماعية المتدنية لألجيال المقبلة

(على نحو يشمل التأخر في التعليم األساسي والتعليم الجامعي) .وتوصل الباحثون،
في إحدى الدراسات الحديثة ،التي قارنت بين الجيل الثالث من المهاجرين األشكناز

والجيل الثالث من المهاجرين اليهود من البالد العربية واإلسلامية (وخصوص ًا بالد
المغرب العربي) ،إلى أن الجيل الثالث من األشكناز اندمج في مجتمع المستوطنين

األقدم ،وتجاوز حالة الالمساواة أو المعوقات الخاصة بالمهاجرينّ .أما الجيل الثالث
م�ن فئ�ة اليهود الش�رقيين فلم يتجاوز مس�توى تحصي�ل الجيل الثاني م�ن هذه الفئة،

وسيحتاج اليهود الشرقيون ،بصورة عامة ،إلى أربعة أو خمسة أجيال من أجل تجاوز
خصوصيتهم (أي تدني وضعهم) في الس ّلمين االجتماعي – االقتصادي والتعليمي.
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Ayalon, et. al., op. cit., p. 258. 21
Ibid., p. 12. 22
Yinon Cohen, Noah Lewin–Epstein, Amit Lazarus, «Mizrahi–Ashkenazi Educational 23
Gaps in the Third Generation,» Research in Social Stratification and Mobility, vol. 59
(2019), pp. 25–33. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2019.01.001
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ويرجع الباحثون أس�باب ذلك إلى التعليم المتدني في بلدات األطراف ،وإلى التأثير
ُ
الكبي�ر لدرج�ة تع ُّل�م ُ
األم ووضعها االجتماع�ي – االقتصادي في مس�توى التحصيل

العلمي ألبنائها وبناتها مستقب ً
ال.

24

على الرغم من أن الفوارق في كيفية استيعاب اليهود الشرقيين وكيفية استيعاب

المهاجري�ن الروس واإلثيوبيين واضحة ،فإن بعض الباحثين يطرح مقاربات متعددة،
ويتوصل إلى صورة مغايرة للواقع .إذ يقترح أوري كوهن ونيس�يم ليون ،على س�بيل
نموذجي التحليل الكالس�يكيين والس�ائدين ف�ي علم االجتماع
المث�ال ،الخروج من
َ

اإلسرائيلي ،ويدعوان إلى تب ّني نموذج جديد ،يعتبرانه أكثر ديناميكية وقدرة على فهم

التحوالت الطبقية داخل المجتمع الش�رقي .يم ّثل النموذج األول الذي ينتقده كوهن
ّ
ِ
ولي�ون ،عال ُم االجتماع الصهيوني الش�هير ش�موئيل أيزنش�تات ،ال�ذي ُيرجع تراجع
أوضاع الش�رقيين في إس�رائيل إلى موروثيهم الثقافي واالجتماعي ،اللذين حملوهما
من بلدهم األم .أما النموذج الثاني فيم ّثله ِ
عالم االجتماع النقدي شلومو سفيرسكي،
ّ
ال�ذي يؤك�د ،مثله مثل س�ائر علماء االجتم�اع النقديين ،نظرية الص�راع ،ووجود آلية
منهجي�ة أو بنية مس�ؤولة عن إنتاج الفوارق االجتماعي�ة والتمييز الثقافي (اعتبار ثقافة

الش�رقيين وتاريخه�م أدنى درج�ة وأقل أهمية ،وطمس�هما ،تالي ًا ،تمام� ًا من المنهاج

التعليم�ي وكتب التدريس) والفوارق الس�كنية والجغرافية.

25

ويعتبر كوهن وليون

أن التركيز على نش�أة طبقة وس�طى شرقية وتطورها يغير هذه النماذج التحليلية .فهذه
الفئة الجديدة اخترقت موضوعي التمييز الثقافي وهيمنة الثقافة األشكنازية ،وتغلبت

على اإلقصاء الجغرافي ،عبر تطوير أحياء سكنية جديدة تقطن فيها ،قريبة من المركز،
أو ف�ي الم�دن .وه�ذان النموذجان الكالس�يكيان ،بموجب هذه النظ�رة ،ال يصلحان

تمام� ًا لفه�م مس�ألة التفاوت في التعليم ،وخصوص ًا في مج�ال التعليم العالي .فحقل
Ayalon, et. al., op. cit., p. 14. 24
Uri Cohen & Nissim Leon, «The New Mizrahi Middle Class: Ethnic Mobility and 25
–Class Integration in Israel,» Journal of Israeli History, vol. 27, no. 1 (2008), pp. 58
59. DOI:10.1080/13531040801902823
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َ
ً
واس�عة
�رعت أبوابه
التعليم العالي ،الذي كان
محتكر ًا من األش�كناز في الس�ابقُ ،ش ّ
منذ تس�عينيات القرن الماضي ،وبات يس�تقبل الش�رقيين ،بصورة أكبر (بفضل انتشار
المعاهد الخاصة أو الناش�ئة في األطراف ،والتي كس�رت احت�كار الجامعات البحثية

الرئيسية المرموقة في إسرائيل .وهذا موضوع سنتناوله أدناه) .ويجد الشرقيون طرائق
لدخ�ول الطبق�ة الوس�طى من خالل ممارس�تهم التج�ارة واألعمال الح�رة الصغيرة،
م�ن دون االس�تفادة م�ن التعليم العال�ي 26.إ ّال إن ه�ذه التح�والت ال تخفف قلق
المتخصصي�ن بالتربي�ة والتعليم إزاء ازدي�اد الفوارق االجتماعي�ة واالقتصادية داخل

المجتمع اإلس�رائيلي ،والتي ستس�تمر وتتفاقم ،بحس�ب التقديرات ،كما نجد ،على

سبيل المثال ،في التقرير األحدث لمعهد تاوب.

ثانياً :المنهاج األساسي والكتب المدرسية:
الهيمنة الخطابية أم التعددية الثقافية؟
أ – األهداف التربوية في المنهاج األساسي

العام ( )Core Curriculumوالتعليم العربي

يش�ير قان�ون التعلي�م الحكوم�ي لس�نة  1953إل�ى أن «التربية والتعلي�م ،كركيزة

أساس�ية ،يج�ب أن يقوم�ا على قي�م الثقافة اإلس�رائيلية واإلنج�ازات العلمية ،وعلى

حب الوطن والوالء لدولة إس�رائيل وش�عبها ،وعلى التدريب على األعمال الزراعية
ِ
والح َرفي�ة ،وعل�ى التدريب الري�ادي ،والتطلع إلى مجتمع مبني على أس�س الحرية،
والمس�اواة ،والتس�امح ،والتعاون ،وحب الناس ».ويوجد التعليم العربي ،في س�ياق
ه�ذا اإلط�ار للتعليم الحكومي ،من دون أن يتضمن ذل�ك أي ذكر للمواطنين العرب
الفلس�طينيين ،أو قيمهم وحضارتهم .وقررت الدولة ،بصورة خاصة بعد حرب س�نة
 ،1967ومع ارتفاع نضاالت المواطنين العرب وإبراز هويتهم القومية ،إدخال تغييرات
Ibid., p. 56. 26
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في قانون التعليم الرس�مي ،بهدف معلن قوام�ه «االنفتاح على الحضارات» المتعددة
وش ّ
واحترامه�اُ .
�كلت لجنتان ،في س�نة  ،1971لوض�ع توصياتهما بهذا الش�أن .ومن
المفيد عرض هذه التوصيات ومصيرها.

 .1توصيات لجنة أهارون يدلين

نش�رت لجنة يدلين (وزير التربية والتعليم آنذاك) اقتراحاتها للتعليم العربي في

س�نة  .1972وي�رد ف�ي تل�ك االقتراحات أن القي�م التي يجب أن يرتك�ز عليها التعليم

العرب�ي ه�ي :قي�م السلام؛ ال�والء للدولة؛ تأكي�د العامل المش�ترك لجمي�ع مواطني
إس�رائيل؛ التش�جيع عل�ى دمج الع�رب فيها .وتحدث�ت اللجنة عن قي�م ثقافية عربية

تس�هل اندماج الع�رب في إس�رائيل ،اجتماعي ًا
وإس�رائيلية وعالمي�ة ،وص�وغ مناهج
ّ
تقبل الحكومة اقتراحات اللجنة ،فإنه لم يتم إدخالها نَص
واقتصادي ًا .وعلى الرغم من ُّ
قانون التعليم الحكومي.

 .2توصيات لجنة بيلد

ُأنش�ئت لجنة ثانية ،في س�نة ُ ،1975دعيت باس�م لجنة بيلد ،وهدفت إلى تغيير

مبادئ التعليم التي نص عليها قانون س�نة  .1953واقترحت هذه اللجنة تقس�يم أجهزة
التعليم إلى ثالثة :جهاز التعليم اليهودي؛ جهاز التعليم العربي؛ جهاز التعليم الدرزي.
بناء على هذا التقس�يم ،اقتراحات متعددة بش�أن أهداف التربية والتعليم ،في
ّ
وقدمتً ،

كل م�ن ه�ذه األجه�زة الثالث�ة .ونورد ه�ذه التوصيات أدن�اه ،مع مزيد م�ن التفصيل
بشأنها ،بسبب أهميتها في فهم العقلية التربوية اإلسرائيلية:

● أهداف جهاز التعليم العبري ،بحسب لجنة بيلد

– مساعدة الشاب على بناء شخصية مكتملة له ،كيهودي ينسجم مع تراث شعبه
ومصيرهٍ ،
وواع بالعالقة بين ش�عب إس�رائيل وأرض إس�رائيل ،وبالروابط بين
الش�عب اليه�ودي في أرضه والش�عب اليهودي في الش�تات ،ويحمل ش�عور
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القدر والمسؤولية مع شعبه.
الشراكة في َ

– غرس قيم الثقافة اليهودية ،من خالل دراسة التراث اليهودي ،نظري ًا وعملي ًا ،كما
صاغته شهادات اليهود ،حتى أجيالهم األخيرة ،في وطنهم والشتات ،والتالقي
مع أفضل تراث من ثقافات الشعوب ُ
األخرى ،واالعتراف بثقافة األقلية العربية.

● أهداف جهاز التعليم العربي ،بحسب لجنة بيلد

– تأسيس التربية والتعليم على أسس الثقافة العربية ،وإنجازات العلم ،والرغبة في
السالم بين إسرائيل وجيرانها ،ومحبة الوطن المشترك لجميع مواطني الدولة،
والوالء لدولة إسرائيل ،وتأكيد المصالح المشتركة بين جميع مواطني الدولة،

تفرد العرب اإلسرائيليين ،واالعتراف بالثقافة اليهودية.
وتعزيز ّ

● أهداف جهاز التعليم الدرزي

– تأسيس التربية والتعليم على أسس الثقافة العربية ،وإنجازات العلم ،والرغبة في
السالم بين إسرائيل وجيرانها ،ومحبة الوطن المشترك لجميع مواطني الدولة،
والوالء لدولة إسرائيل ،والشراكة في بناء إسرائيل وحمايتها ،وتأكيد المصالح

المش�تركة بين جمي�ع مواطني الدول�ة ،وتعزيز العالقات الخاص�ة بين اليهود

والدروز ،ومعرفة الثقافة اليهودية ،وتقوية الكيان الدرزي اإلس�رائيلي ،وتعزيز

وعي الش�باب بالتراث الدرزي ،وش�راكة القدر بين أبناء المجتمع الدرزي في
جميع مناطق وجوده.

تظه�ر التوت�رات ف�ي ه�ذه «التعددي�ة» جلي�ة :فبينم�ا ورد ِذكر إس�رائيل «الوطن

المشترك لجميع مواطني الدولة» في أهداف كل من التعليم العربي والتعليم الدرزي،

ل�م ي�رد ذكره�ا في أه�داف التعلي�م اليه�ودي .وفي حين ُذك�ر أيض ًا أن عل�ى العرب
والدروز محبة الوطن المش�ترك وتقديم الوالء إلى الدولة ،ال يوجد أي ِذكر للخلفية

الثقافية والحضارية والسياس�ية للمواطنين الفلس�طينيين .كما أن هدف جهاز التعليم
الدرزي ،باإلضافة إلى ذلك ،هو تكوين هوية منفصلة للدروز عن س�ائر الفلس�طينيين
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ف�ي البلاد ،وإعدادهم لخدم�ة الجيش اإلس�رائيلي ،وتغذية قيم طائفي�ة لديهم تنافي
َ
المواطنة المتساوية واالنتماء القومي.
مفاهيم

 .3تعديل قانون التعليم الحكومي لسنة 2000

تل�ق توصيات بيلد مصي�ر ًا أفضل من توصي�ات يدلين ،فرحب�ت بها الحكومة
ل�م َ

بالغي ًا من دون أن تطبقـها .وجاء تعديـل قانون التعليم الحكومي لس�نة  ،2000ليكمل

المش�رع هنا ،عملي ًا ،تجاوز الصمت المطبق عن وجود مواطنين غير
هذا المس�عى .أراد
ّ
يه�ود ،لكن�ه أعاد ،عملي ًا أيض� ًا ،إنتاج بنية التمييز وعالق�ات الهيمنة ذاتها ،بحيث نصت

المعدل ،على أن هدف التربية والتعليم في إسرائيل هو:
البنود األربعة األولى في القانون
َّ

y yتربي�ة اإلنس�ان على محبة اإلنس�ان ،ومحبة ش�عبه وأرض�ه ،وعلى أن يكون
مواطن� ًا مخلص� ًا لدول�ة إس�رائيل ،يحت�رم والديه وعائلت�ه ،وتراث�ه ،وهويته
الثقافية ،ولغته.
y yغرس ُ
األسس المذكورة في وثيقة إعالن قيام دولة إسرائيل وقيامها ،كدولة
يهودي�ة وديمقراطي�ة ،وخل�ق احت�رام حقوق اإلنس�ان ،وحرياته األساس�ية،

والقي�م الديمقراطي�ة ،والمحافظ�ة عل�ى القان�ون ،واحت�رام ثقاف�ة اآلخرين
وآرائهم ،والتربية على الس�عي من أجل السلام والتسامح في العالقات بين

الناس والشعوب.

y yتدريس تاريخ أرض إسرائيل ودولة إسرائيل.

y yتدريس موروث إس�رائيل؛ تاريخ الش�عب اليهودي؛ تراث إسرائيل والتقاليد
اليهودي�ة ،وغ�رس الوع�ي بذك�رى «الكارثة والبطولة» (االس�م اإلس�رائيلي

المؤدل�ج لذك�رى اإلب�ادة النازي�ة بحق يه�ود أوروبا) ،والتربي�ة على احترام

ضحاياهما.
ُ
وذ ِكر في البند  11من القانون أيض ًا:

y yمعرف�ة اللغ�ة والثقاف�ة والتاريخ والت�راث والتقاليد المميزة للس�كان العرب
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والس�كان اآلخري�ن في دولة إس�رائيل ،واالعت�راف بحق المس�اواة بين كل
مواطنيها.

يفس�ر بعض الباحثين بأن س�بب التوتر القائم بين بنود القانون المعدل ،بش�أن

تعري�ف دولة إس�رائيل ودم�ج الدين في القومية ،ه�و أن الديانة اليهودي�ة ُتعتبر لدى

الش�عب اليه�ودي ديان�ة قومي�ة؛ فالدين هو العامل الذي س�اهم ف�ي المحافظة على
وجوده .كما عززت الديانة اليهودية الهوية القومية لدى اليهود في إس�رائيل .بمعنى

آخ�رُ ،يب�رز الباحث�ون التوتر بي�ن الدين والدولة في إس�رائيل ،والجدل الدائم بش�أن
ك�ون اليهودي�ة دين� ًا فقط ،أم أنها دين وقومية في ٍ
آن واحد .لكن آخرين يش�يرون إلى
توتر أكثر جذرية في وجود الصهيونية ،كحركة اس�تعمار اس�تيطاني ،تقوم على ادعاء

األصالني�ة وإن�كار وجود الش�عب الفلس�طيني .ويذهب إيالن بابه إلى أن المش�كلة
تبدأ عند المعتقد القائم على أن «للش�عب اليهودي الحق في أرض إس�رائيل ».فكي
تعط�ي الحرك�ة الصهيوني�ة صدقي�ة لهذا المب�دأ أمام العال�م ،وأمام اليهود أنفس�هم،

وتحثهم على مغادرة أوطانهم والهجرة إلى «أرض إس�رائيل» ،رفعت ش�عار «ش�عب
بال أرض أتى إلى أرض بال ش�عب» ،متنكرة تنكر ًا تام ًا لوجود الش�عب الفلس�طيني

في أرضه ووطنه منذ قرون طويلة .وأصبح هذا النهج هو الهدف الذي تس�عى دولة

إسرائيل لتمريره وغرسه في القوانين والمناهج والكتب المدرسية ،على نحو صريح

وواضح.

27

ب – الكتب المدرسية وصور الشرقيين ،والروس،
واإلثيوبيين ،واآلخر الفلسطيني/العربي

ت�ؤدي المناه�ج العيني�ة والكت�ب المدرس�ية ،بصورة عام�ة ،دور ًا ب�ارز ًا ومهم ًا

ج�د ًا ف�ي تكوين ثقافة الطلب�ة وتحديدها ،بحي�ث إن لها تأثير ًا كبي�ر ًا داخل الصفوف
Ilan Pappé, «Zionism as Colonialism: A Comparative View of Diluted Colonialism 27
in Asia and Africa,» South Atlantic Quarterly, vol. 107, no. 4 (2008), pp. 611–633.
https://doi.org/10.1215/00382876–2008–009
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الدراس�ية وخارجه�ا ،ال ألنها تنقل معرفة واقعية فقط ،ب�ل لكونها تتضمن أيض ًا تلك

الصور التاريخية ،ومفاهيم السرعة والوقت ،والقيم السياسية واالجتماعية ،التي يريد

المجتم�ع أن ينقله�ا إلى الجيل الجديد.

28

ّأم�ا الدول التي تختبر وتعيش صراعات

المعتمدة فيها وفي
وحروب ًا ،مثل إسرائيل ،فيقول أحد الباحثين إن الكتب المدرسية،
َ

مدارس�ها ،ال تس�عى لمجرد نقل الحقائق فحس�ب ،بل تنش�ر أيض ًا األيديولوجيات،
َتتبع النزاعات السياسية وتحاول تبريرها من خالل إضفاء الشرعية التاريخية عليها.
وت َّ

وكان�ت تؤدي ،ف�ي الغالب ،أداة للحرب ،وتعمل من أج�ل التحريض على الخصم،
وتبرير وجهات نظر الفرد الوطنية.

29

ُيضاف إلى ذلك طبع ًا ،أن مناهج التعليم ال تعكس الصراع القومي فقط ،بل أيض ًا

موازين القوى الداخلية والعالقات فيما بينها؛ أي بين ّ
مركبات المجتمع المفترض أنه

يملك هوية قومية واحدة ووحدة مصير .وتشير الباحثة بيلد – إلحنان إلى أن المناهج

اإلس�رائيلية والكتب المدرس�ية هي اآللية التي استطاعت إسرائيل ،من خاللها ،إنتاج

رواي�ة تاريخية في إمكانها أن ترب�ط الطالب اليهود بـ« األصول التاريخية» لليهود في
أرض إس�رائيل .وه�ذه الرواي�ة كان�ت ،وما زالت ،تق�ول إن اليهود اإلس�رائيليين هم

«الس�كان األصلي�ون» ،الذين عادوا إلى «أرض وطنه�م» .لكن ،إلى جانب ذلك ،فإن

الكت�ب المدرس�ية غي�ر عادلة ف�ي طرحها فيما يتعل�ق بمختلف الفئ�ات اإلثنية داخل
المجتم�ع اليه�ودي ،فه�ي ُتظهر اليهود األش�كناز في صورة مغاي�رة (وتفضيلية) عن
اليه�ود الش�رقيين .واألم�ر نفس�ه عندما تتط�رق هذه الكت�ب إلى الهجرات الروس�ية
واإلثيوبية ،فهي تتضمن صور ًا ونصوص ًا تشوبها العنصرية ،إذ ُتظهر المهاجر اإلثيوبي

في صورة اإلنسان غير الحضاري ،في مقابل المهاجر الروسي الذي َيظهر في صورة

Hanna Schissler, «Limitations and Priorities for International Social Studies Textbook 28
–Research,» International Journal of Social Education, vol. 4, no. 3 (1990), pp. 81
89.
Jason Nicholls, ed., School History Textbooks across Cultures: International Debates 29
and Perspectives (Oxford: Symposium Books, 2006).
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فوقي�ة ،قادم� ًا مع حضارة وثقافة غربيتين متطورتينّ .أما صورة «اآلخر» ،الفلس�طيني،

فهي صورة العدو أو «اإلرهابي» ،والرجعي وغير المتطور أيض ًا ،والذي يم ّثل مشكلة
وجودية لدولة إسرائيل.

30

يوصف�ون بأنهم
يؤك�د الباحث ش�لومو فيش�ر ه�ذه الق�راءة .فاليهود الش�رقيون َ

يفتق�دون اإلب�داع ،حضاري ًا واجتماعي ًا ،حين يتم عرض ثقافتهم ورواياتهم ،كما أنهم
ُيصورون تائبين بعد أن كانوا في ضالل .ويحظى اليهود الش�رقيون بمكانة أقل أهمية
م�ن النخبة األش�كنازية .وبالتالي ،ال مكانة فع ً
وتعدد الثقافات.
ال للمس�اواة المدني�ة
ُّ

فالكت�ب المدرس�ية ته�دف إلى طرح موحد يس�يطر عل�ى جميع فئ�ات المجتمعات
اإلس�رائيلية ،ب�د ًال من مناداتها بالمس�اواة المدنية والتعددية الثقافي�ة الحقيقية .وعلى
تقبل طرحها واس�تيعابه.
جمي�ع الفئ�ات ُّ

31

ّأما الباحث أريه كيزل ،فيؤكد أن الكتب

اإلس�رائيلية ،وخصوص� ًا م�ا يتعل�ق بموض�وع التاريخ ،تس�اهم ف�ي تش�كيل الذاكرة

الجماعي�ة ،وبص�ورة خاص�ة في الصفوف المتقدم�ة في المرحلة الثانوي�ة .ويقول إن
سياسة الدولة هي الهيمنة والسيطرة على عقول الطالب من أجل فرض األيديولوجيا

الصهيونية وإدخالها في الكم األكبر من موضوعات التاريخ.

32

ج – المدّ اليميني وأثره في الكتب المدرسية

بم�ا أن جه�از التربي�ة والتعليم يتأث�ر بالحكومات وسياس�اتها ،مثله مثل س�ائر

األجه�زة ،فلق�د ش�هد ف�ي س�نوات صع�ود المد القوم�ي الدين�ي األخي�رة ،تغيرات
ملحوظ�ة ،وخصوص� ًا ف�ي فترة وزير التربي�ة والتعليم نفتالي بيني�ت (،)2019–2015
Peled–Elhanan, Palestine in Israeli School Books: op. cit; Peled–Elhanan, 30
«Legitimation of Massacres...,» op. cit., pp. 377–404.

 31شلومو فيشر« ،التحديث ويهود الشرق :حول تمثيل تاريخ يهود شمال أفريقيا والشرق األوسط في كتب
تدريس التاريخ في إسرائيل» ،في« :التاريخ والهوية والذاكرة :صور الماضي في التعليم اإلسرائيلي»،
تحرير أفنر بن – عاموس (تل أبيب :جامعة تل أبيب ،)2002 ،ص [ 120 – 101بالعبرية].
 32أريه كيزل« ،التاريخ المحتكر :تحليل نقدي لمنهاج التعليم وكتب التدريس في مادة التاريخ العام،
( »2006 – 1948تل أبيب :معهد موفيت[ )2008 ،بالعبرية].
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المنتم�ي إلى اليمين الجديد .وتظهر هذه التغيرات في المناهج والكتب المدرس�ية،
في مواد اآلداب واالجتماعيات ،إذ باتت تتضمن ،في صورة مطردة ،قيم ًا ومضامين
دينية ،أو تلميحات وإشارات ذات صبغة دينية .وأثارت هذه التحوالت جد ًال داخل
أوس�اط قطاعات واس�عة في إس�رائيل ،تمحور ح�ول مخاوف قطاعات واس�عة من
جر جه�از التربية نح�و التدين ،وف�رض أجن�دات أيديولوجية بعيدة
العلمانيي�ن م�ن ّ

البع�د عن تفكيرهم وأس�لوبهم في العي�ش .وترى هذه القطاعات أن ثمة هجوم ًا
كل ُ

الموجهة لمختلف القطاع�ات الحكومية التابعة لجهاز التعليم في
عل�ى القيم العامة ُ
إس�رائيل ،منذ نش�أته ،والتي تعتبر الهوية اليهودية إطار ًا ثقافي ًا قومي ًا ،ال ديني ًا محض ًا،
َ
ً
ومنظومة معيارية يجب
س�لك حي�اة
وتتعام�ل مع الدين اليهودي ماد ًة تدريس�ية ،ال َم

أن يتب ّناهم�ا الطال�ب والمجتم�ع ،كم�ا هي الحال في قط�اع التعليم ل�دى المتدينين

(الحريديم).

33

هـ – خالصة بشأن نقاش التعددية

م�ن الواض�ح ،مم�ا تق�دم ،أن هن�اك تعددي�ة داخ�ل اإلجم�اع الصهيوني بين

تيارات أيديولوجية ،أو بين توجهات ثقافية حياتية (دينية) داخل المجتمع اليهودي.
والعالق�ات بينها ليس�ت وردية كل الوقت ،ب�ل تقوم على التنافس وجذب التمويل
ورس�م السياس�ات .لكن ثمة تعددية أو فوارق من نوع آخر ،خارج هذا اإلجماع،

ه�ي أدوات تصني�ف وإب�راز لالختلاف به�دف االحت�واء والهيمن�ة ،ال الدم�ج
ً
خلال كبير ًا في
والمس�اواة .وال تش�كل ه�ذه «التعددية» قاعدة للتنافس ،ب�ل تعكس
موازي�ن الق�وى وإم�كان التأثير في السياس�ات العام�ة .فالتعلي�م العربي ال يحوي

أي محتوى فلس�طينيّ ،أم�ا مضمون التعليم العبري ُفيقصي الفلس�طينيين ،والهوية

الش�رقية ،وهوي�ة المهاجرين من إثيوبيا ،في س�ياق اعتماده نظ�رة معيارية صهيونية

أش�كنازية – أوروبي�ة .ويش�ير عدد من الناش�طين اليس�اريين غي�ر الصهيونيين ،أو
 33جوني منصور« ،التدين في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل» (رام اهلل :المركز الفلسطيني ألبحاث
السياسات والدراسات االستراتيجية ،مسارات.)2018 ،
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المناهضي�ن للصهيونية من اليهود الش�رقيين ،إل�ى أن قانون القومية األخير ،والذي

ألغ�ى االعت�راف باللغ�ة العربي�ة ً
لغة رس�مية ،يأتي في سلس�لة السياس�ات العميقة
تميز ضدهم كيهود – عرب.
والظاه�رة ،والت�ي ّ

34

وال يعن�ي وجود هذه الفوارق

تغير أو حراك اجتماعي في موضوع التعليم .لكن ،ال شك في
طبع ًا ،عدم حدوث ّ
أن لي�س ممكن� ًا الفصل تمام ًا بين التعليم ،كرافع�ة اجتماعية ،واأليديولوجيا ونظام

توزيع/احتكار القوة السياس�ية والتأثير في عمل الس�لطة؛ أي بين قضايا المس�اواة
االجتماعي�ة وقضاي�ا التعددية الثقافية .وهذا األمر يثير جد ً
ال عميق ًا داخل المجتمع
الفلسطيني.

35

ثالثاً :الفلسطينيون ونظام التعليم في إسرائيل
أ – لمحة عامة

يالحظ المراقبون عدد ًا من التغيرات الداخلية في المجتمع العربي الفلس�طيني

ف�ي إس�رائيل ،وازدي�اد ًا في الرغبة ف�ي التعليم والتقدم فيه ،لكن ذل�ك لم يغير حقيقة
فحواها أن إنجازات العرب الفلس�طينيين التعليمية أقل من تلك التي ينجزها اليهود.

وال يتمث�ل التميي�ز ،في جه�از التربية والتعليم ،بموض�وع الميزانيات فقط ،بل ُيجمع
ع�دد م�ن الباحثين أيض ًا على وجود نقاط إش�كالية ،يواجهها الفلس�طينيون في جهاز
التعليم اإلسرائيلي ،هي التالية:

 .1اإلهمال والسيطرة اإلداريان :يواجه جهاز التعليم العربي ،على مر السنوات،
إهم�ا ًال وتميي�ز ًا تمارس�هما وزارة التربي�ة والتعليم .إذ هن�اك رفض حكومي
لالعتراف بأهمية الهوية القومية لجهاز التعليم العربي ،الذي يتعامل مع أقلية

Mati Shmoelof, «Mizrahi Appeal Against Israel’s Nation State Law,» Mondoweiss 34
website, https://mondoweiss.net/2019/03/mizrahi–against–israels/

 35عيريت هرفون ،خالد أبو عصبة ،ومحمد أبو نصرة« ،التعليم العربي في إسرائيل :المطالبة بموارد مادية
أم صراع على الموارد األيديولوجية؟» «مجلة علم االجتماع اإلسرائيلي» ،العدد  ،)2013( 2ص – 289
[ 311بالعبرية].
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ذات قومية مغايرة .وهذا يظهر في ٍ
نواح متعددة .كما أن جهاز التعليم العربي
لي�س جهاز ًا مس�تق ً
ال يتمتع ب�اإلدارة الذاتي�ة ،بل هو خاضع لق�رارات وزارة
التربية والتعليم .وليس لمديري المدارس والمعلمين العرب صالحية حقيقية

وتحدد السلطة
في اتخاذ القرارات ،أو تحديد سياس�ة التعليم في مدارس�هم.
ّ

قيادات المجتمع السياس�ية في جميع نواحي الش�أن التعليمي ،وتتدخل في

الميزانيات المخصصة لدوائر الجهاز العربي.

36

 .2الموروث التسلطي واالستخباراتيُ :يضاف إلى ذلك ما حمله الجهاز تاريخي ًا

من موروث تسلطي وتدخل استخباراتي في تعيين المعلمين وإقالتهم ،ليس
بحسب الكفاءة ،وإنما وفق ًا لمعايير أمنية واستخباراتية.

37

وال شك في أن

هذا األمر أنتج حالة سلبية ما زالت مفاعليها وتداعياتها قائمة.

 .3الحق في التعليم في مقابل الضغط إلخالء األرض في النقب :يشير الباحثون
إل�ى أن البني�ة التحتي�ة للتعليم في النقب ما زالت وس�يلة ابتزاز للضغط على
األهال�ي ،وإجباره�م على ترك قراهم ومناطقهم واالنتقال إلى بلدات تركيز؛
أي كج�زء م�ن ن�زع الهوية العربية ع�ن المنطقة وإخالء األرض لالس�تيطان

 36انظر :يوسف جبارين وأيمن أغبارية« ،استقاللية التعليم العربي في إسرائيل :الحقوق واإلمكانيات»،
«جيلوي داعات» ،العدد  ،)2014( 5ص [ 40 – 13بالعبرية]؛

Ayman Agbaria, «Arab Civil Society and Education in Israel: The Arab Pedagogical

Council as a Contentious Performance to Achieve National Recognition,» Race,
Ethnicity and Education, vol. 18, no. 5 (2013), pp. 675–695. https://doi.org/10.1080/
;13613324.2012.759930
Riad Nasser, «Ethos and Logos in Israeli Citizenship: Discourse Analysis of Civic
Studies Textbooks,» British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 3 (2013),
;pp. 251–272. https://doi.org/10.1080/13530194.2013.791134
Amal Jamal, «Strategies of Minority Struggle for Equality in Ethnic States: Arab
Politics in Israel,» Citizenship Studies, vol. 11, no. 3, (2007), pp. 263–282. https://
doi.org/10.1080/17450100701381821.
Ismael Abu–Saad, «Bedouin Arabs in Israel: Education, Political Control, and Social 37
Change,» in The Education of Nomadic People: Current Issues, Future Prospects,
edited by Carolyn Dyer (Oxford: Berghahin, 2006), p. 154.
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والجيش .وقد ُر ّحل الفلسطينيون ،في معظمهم ،من أراضيهم في النقب في

وإما عبر نقل األهالي
إثر النكبةّ ،إما عبر التهجير إلى خارج حدود فلسطينّ ،

وتجميعهم القسري في مناطق محصورة ،ودفعهم إلى التجمع في سبع بلدات
ُأنش�ئت خصيص� ًا لهذا الغرض .وما زالت أغلبي�ة األهالي تقطن ّإما في قرى

غير معترف بها ،وإما في قرى اع ُترف بها مؤخر ًا ،لكن نس�بة المدارس قياس� ًا

بعدد الس�كان فيها أقل كثير ًا من نس�بتها إلى عدد الس�كان في القرى الس�بع.
واله�دف ،كما ُيجمع عليه المراقب�ون ،واضح :االمتناع من توفير الخدمات،

كوسيلة ضغط على السكان إلجبارهم على االنتقال إلى قرى التركيز .و ُت َع ُّد

المتسربين من التعليم بين أبناء المجتمعات البدوية من أعلى النسب بين
نسبة
ّ

الشرائح االجتماعية كافة.

38

 .4التعليم كوسيلة لتعزيز االحتالل في القدس الشرقية :يشكل ملف التعليم جزء ًا

من عدة ملفات خطرة تمس هوية القدس ومستقبلها .ويخضع ملف التعليم
ف�ي المدينة المحتلة لس�لطة بلدية الق�دس الغربية ،كمدينة اس�تعمارية تقوم

ً
وس�يلة لطمس االنتماء الفلس�طيني
ويس�تخدم
على االحتواء واإلقصاء مع ًاُ .

إلى المدينة المحتلة .وارتفعت ،في العقد األخير ،وتيرة سياسة األسرلة ،عبر

الضغط في الميزانيات وإغراءات التوظيف من أجل دفع المدارس والمع ّلمين

واألهالي إلى تب ّني المنهاج اإلسرائيلي بد ًال من المنهاج الفلسطيني ،واالنتقال

م�ن نظ�ام التوجيهي الفلس�طيني إلى نظ�ام البغروت اإلس�رائيلي.

39

ومن

المعروف أن لهذا التحول نتائج س�لبية على التواصل الفلس�طيني ،فاالنتقال
Neve Gordon and Michael Rotem, «Bedouin Sumud and the Struggle for Education,» 38
Journal for Palestine Studies, vol. XLVI, no. 4 (2017), pp. 7–27.
Samira Alayan, Education in East Jerusalem: Occupation, Political Power and 39
Struggle (London: Routledge, 2019); Rawan Asali Nuseibeh, Political Conflict and
Exclusion in Jerusalem: The Provision of Education and Social Services (New York:
Routledge, 2016).
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إل�ى نظ�ام البغروت يعني ،بين أم�ور ُأخرى ،تق ُّلص عدد الطلبة المقدس�يين

في الجامعة الفلس�طينية في األرض المحتلة ،وازدياد عددهم في الجامعات
اإلسرائيلية .في العموم ،إلى جانب اآلثار الخطرة للهجوم السياسي – األمني

المنهجي على المجتمع والطفل الفلسطينيين ،وعلى كيان هذا الطفل ،نفسي ًا

ومعنوي ًا ،في البيت والش�ارع والمدرس�ة ،يعاني التعليم في المدينة المحتلة

وتسجل المدينة أعلى نسب
إهما ًال في البنية التحتية ،ونقص ًا في الميزانيات.
ّ
التس�رب بين التالميذ ،وخصوص ًا بين الذكور ،كما يحدث تمام ًا في التعليم

لدى المجتمعات البدوية ،األمر الذي يصب في إعادة إنتاج أيد عاملة رخيصة
يطلبها اقتصاد المدينة االستعمارية.

للتدلي�ل عل�ى تأثي�ر هذه العوام�ل ،نعرض فيما يل�ي المؤش�رين التاليين :نتائج

التالميذ في امتحانات البغروت ،وااللتحاق بالجامعات.

ب – نتائج الطلبة العرب في امتحانات
البغروت اإلسرائيلية

يواجه الطالب العرب الفلسطينيون تحدي ًا مصيري ًا ،هو امتحانات إنهاء المرحلة

الثانوية ،المعروفة بامتحانات البغروت (التي يقابلها امتحان التوجيهي الفلس�طيني).
ولوحظ ،في العقدين األخيرين ،ارتفاع في ِن َس�ب الناجحين في البغروت بين العرب
واليه�ود ،لك�ن الف�وارق بي�ن القطاعين ما زالت كبيرة .إذ نجح نح�و  64في المئة من

الطلب�ة اليه�ود المتقدمين إلى البغروت في س�نة  ،2000بينم�ا نجح  45في المئة فقط
من العرب .وتحسنت هذه النسب في سنة  ،2017لكن مع بقاء الفوارق ،إذ نجح بين

اليهود نحو  80في المئةّ ،أما نسبة الناجحين لدى الطالب العرب فكانت نحو  64في

المئةّ .أما بالمقارنة مع مختلف قطاعات التعليم العبري ،فنجد أن الفوارق بين التعليم

العربي والتعليم العبري الرس�مي والرس�مي الديني أكبر من النسبة بين التعليم العربي

النس�ب بين القطاعات العبرية إلى 36,3 :في
والتعليم لدى الحريديم ،بحيث توزعت َ

نايلع ةريمس/يملعلا ثحبلاو ميلعتلاو ةيبرتلا 37

المئة ناجحين في المدارس الحريدية ،و 83,1في المئة في المدارس العبرية الرسمية،

و 83,7في المئة في المدارس العبرية الدينية – الرسمية.

40

ُيرج�ع الباحث�ون ه�ذا الفارق في ج�ودة التعليم إلى عدة أس�باب ،منها محتوى

التعلي�م وتش�ديده على الهويتين اليهودية والصهيوني�ة للدولة ومجتمعها ،وغياب أي

محتوى قد يدعم القومية العربية أو الفلسطينية.

41

ج – التعليم العالي :مؤشرات من العقد األخير

عل�ى الرغم م�ن الصعوب�ات التعليمية في المرحلتي�ن االبتدائي�ة والثانوية ،فإن

الدراسات أثبتت أن هناك ازدياد ًا في عدد الطالب الذين ُي َقبلون في مؤسسات التعليم

العالي ،بحيث إن عدد الطالب الفلس�طينيين الجامعيين في جامعات إسرائيل وصل،

بحلول العام األكاديمي  ،2012/2011إلى  ،30,530في حين أن  9260طالب ًا فلسطيني ًا

كانوا يدرسون في مؤسسات للتعليم العالي خارج البلد.

42

تدل معطيات مقارنة ،في سنة  1999والسنتين  ،2018/2017على ارتفاع ملحوظ

وتح�ول ف�ي الموضوعات الت�ي يختارها الطالب الع�رب ،أو ينجحون في الحصول
النس�ب بحس�ب
ويبين الجدول التالي َ
عل�ى قب�ول فيه�ا في الجامع�ات اإلس�رائيليةّ .
الموض�وع ،م�ع مالحظ�ة مفادها ب�أن ثمة طالب ًا يتجه�ون إلى الجامعات الفلس�طينية

وجامع�ات ف�ي األردن ودول أوروبية من أجل متابعة التعلي�م الجامعي ،وهؤالء غير
مشمولين في الجدول.

 40دائرة اإلحصاء المركزية ،مصدر سبق ذكره.
ُ 41ينظر في هذا الصدد في دراسات كالسيكية في الحقل للباحث ماجد الحاج:

Majid Al–Haj, Education, Empowerment, and Control: The Case of the Arabs in
–Israel (Albany, New York: State University of New York Press, 1995); Majid Al
Haj, The Arab Teacher in Israel: Status, Questions, Expectations (Haifa: Educational
Research Center, University of Haifa, 1995).

 42لدراسة تفصيلية في الموضوع ،انظر:

Khalid Arar and Kussai Haj–Yehia, Higher Education and the Palestinian Arab
Minority in Israel (New York: Palgrave Macmillan US, 2016).
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نسبة الطالب العرب في الجامعات اإلسرائيلية
بحسب الموضوع ،بالمقارنة بين الفترة 2018/2017 1999

43

الموضوع

مالحظات

نسبة الطالب العرب
نسبة الطالب
في الموضوع في
العرب في
العام الدراسي
الموضوع في العام
2018/2017
الدراسي 1999

مهن طبية
مساعدة

11

25

فاقت نسبتهم األخيرة في هذا
الحقل نسبتهم إلى مجمل
السكان

تربية وإعداد
مع ّلمين

17

24

فاقت نسبتهم األخيرة في هذا
الحقل نسبتهم إلى مجمل
السكان

اقتصاد وإدارة
أعمال

2

17

زيادة كبيرة جد ًا ،أكثر من 8
أضعاف

طب

7

15

زيادة كبيرة ،لكن أقل من
نسبتهم إلى مجمل السكان

علوم اجتماعية

6

15

=

علوم إنسانية

10

14

=

قانون

8

12

=

علوم طبيعية
ورياضيات

5

12

=

هندسة مدنية
ومعمارية

5

10

=

إ ّال إن الف�وارق م�ا زال�ت ب�ارزة بين الع�رب واليهود في مج�ال التعليم العالي.

ُ
وأجري إحصاء رس�مي ،في س�نة  ،2017عن نس�بة الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي

خلال ثماني�ة أعوام بعد إنهائهم المرحل�ة الثانوية ،أثبت بوضوح ه�ذا األمر .و ُتظهر
 43تم تجميع هذا الجدول من النشرة التالية :دائرة اإلحصاء المركزية ،مصدر سبق ذكره ،ص .14
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معطيات آخر س�نة مش�مولة في اإلحصاء ،أي ش�ريحة الطالب الذين أنهوا المرحلة
الثانوية عام  ،1999أن  70في المئة تقريب ًا من الطلبة اليهود التحقوا بالجامعة حتى سنة
 ،2017بينما بلغت نسبة الطلبة العرب في الفئة نفسها  52,4في المئة.

44

وجب�ت اإلش�ارة أيض ًا إلى أن انتش�ار التعليم العالي لم يرتب�ط طردي ًا بالضرورة

بتحسن أوضاع العمل والتوظيف ،ليس فقط لدى المجتمع الفلسطيني ،بل بصورة عامة
لدى كل س�كان إس�رائيل.

45

وهذا يعود إلى طبيعة س�وق العمل اإلسرائيلية وزيادة

الع�رض عل�ى الطلب في ع�دد محدود من االختصاصات ،عدا منط�ق التمييز المؤ ّثر
في كل مجاالت االقتصاد والمجتمع .ويش�ير أبو عصبة إلى أن النس�اء الفلس�طينيات
المتع ّلمات يعانين ،في الغالب ،عدم التوظيف أكثر من نظيراتهن اليهوديات ،بنس�ب
كبيرة.

46

ّأما إسماعيل أبو سعد فيذهب إلى أن ازدياد عدد الخريجين في المجتمع

تعوق االلتحاق
الب�دوي ،عل�ى الرغم م�ن العوائق البنيوية المؤسس�اتية الكبيرة الت�ي ّ
بالجامع�ات ،لم ُيترجم تحس�ن ًا مماث ً
ال ف�ي أوضاعهم االقتصادية – االجتماعية ،إذ إن

إم�كان دخولهم مراكز مؤثرة في البني�ة االجتماعية – االقتصادية العامة يبقى محدود ًا
جد ًا ،كحال سائر المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

47

 44المصدر نفسه.
Ayalon, et. al., op. cit., p. 263. 45
 46خالد أبو عصبة« ،األكاديميات العربيات غير العامالت في إسرائيل :صورة الوضع مع مقترح لنموذج
للتدخل» (مسار – معهد أبحاث وتخطيط واستشارة اجتماعية ،تشرين الثاني/نوفمبر [ )2018بالعبرية].
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/abu–asaba.pdf
Ismail Abu–Saad, «Access to Higher Education and its Socio–Economic Impact 47
Among Bedouin Arabs in Southern Israel,» International Journal of Educational
Research, vol. 76 (2016), p. 101. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.06.001
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الق�سم الثاني

التعليم العالي والبحث العلمي
أوالً :التعليم العالي
أ – لمحة عامة

يعمل في إس�رائيل اليوم س�بع جامعات ومعاهد بحثية رئيس�ية ،وعدد كبير من

المعاه�د التخصصي�ة واإلقليمية ،تحظ�ى بمكانة ثانوية من حي�ث الحضور واإلنتاج

العلمي�ان .وتعود نش�أة الجامعات والنش�اط البحث�ي العلمي إلى مراحل االس�تيطان
ّ
المبكر في فلس�طين .ونش�أت فك�رة الجامعة العبرية في القدس في س�نة
الصهيون�ي
 ،1918وتمأسست رسمي ًا في سنة  ،1925وكان سبقها إنشاء معهد ِتخنيون التكنولوجي
ف�ي حيفا ،في بداياته ،في س�نة  .1924وأس�س حاييم وايزم�ن معهد األبحاث العلمي
على اس�م دانيال زيف في مس�تعمرة رحوفوت في سنة ُ ،1934
وأعيدت تسميته الحق ًا

وتح�ول إلى جامعة بحثية في س�نة  ،1949باإلضافة إلى إنش�اء
باس�م معه�د وايزمن،
ّ
معه�د خض�وري ،ف�ي ثالثينيات القرن الماضي ،وتم تقس�يمه فرعي�ن ،عبري ًا وعربي ًا،

وخص�ص لغاي�ات التدري�ب الزراعي (من دون أن يتحول إلى جامعة) .ونش�أت هذه
ُ

المؤسسات ضمن المشروع الصهيوني ،وانخرطت في دعمه ،وتركز نشاطها البحثي،

بص�ورة خاص�ة ،في مجاالت متعلقة بالزراعة واالس�تيطان والصحةُ .
وكس�ر احتكار
ه�ذه المؤسس�ات ،ف�ي خمس�ينيات القرن الماض�ي وس�تينياتهُ ،
وأنش�ئت جامعة تل
أبيب ( ،)1953وجامعة بار – إيالن ( ،)1955ذات الصبغة الدينية ،وبهدف مد جس�ور
بي�ن المع�ارف اليهودية والمعارف العلمية الحديثةُ .
وأسس�ت جامع�ة حيفا (،)1963
وتخصص�ت بالعل�وم االجتماعية واإلنس�انية ،كما ُأنش�ئت جامعة ب�ن – غوريون في
ّ
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النقب ( ،)1969وأيض ًا الجامعة المفتوحة اإلسرائيلية في سنة .1974

48

صعبت
ُعرفت هذه المؤسس�ات بنخبويتها وش�روط القبول الدقيقة فيها ،والتي ّ

دخول طلبة من الش�رائح األقل حظوة من س�كان األطراف والشرقيين والفلسطينيين.
ّ
وش�كل ش�رط القب�ول بنتائ�ج امتحانات البغ�روت ،وبنتائج امتحان�ات تصنيف ذكاء
(بيس�خومتري) أيض ًا ،إح�دى حلقات دائرة إعادة إنتاج الف�وارق االجتماعية ،مكم ً
ال

بذل�ك سياس�ات التعلي�م االبتدائي والتعليم الثان�وي .واعتمد نظ�ام التعليم الثانوي،
فرزون بموجب امتحانات،
كم�ا ُذكر أعاله ،مس�ارات نظرية وعملي�ة ،وكان التالميذ ُي َ

تعتمد أس�ئلة من مس�توى الصف الثامن ،األمر الذي أدى إلى توجيه عدد كبير نس�بي ًا
من الشرقيين إلى المسار العملي الذي لم يؤهلهم لشهادة البغروت ولدخول الجامعة
(انظر النقاشات أعاله بشأن أوضاع الشرقيين والفلسطينيين في مجال التعليم).

تح�والت العولم�ة والخصخصة في
لك�ن ه�ذه الحواج�ز بدأت تنكس�ر م�ع
ّ

ثمانيني�ات الق�رن الماض�ي وتس�عينياته.

49

وناقش مجلس التعليم العالي مس�ألة

توس�يع الدراس�ات الجامعي�ة ،ف�ي أوائ�ل التس�عينيات ،م�ع وص�ول موج�ات من

المهاجرين المتعلمين من االتحاد الس�وفياتي .وكان نمو عدد الطالب غير مس�بوق

ف�ي تاريخ إس�رائيل ،بحيث وصل إل�ى أكثر من ضعفي عدد الطلاب قبل الهجرة.
ونشأ ،منذ ذلك الحين ،عدد كبير من المعاهد التخصصية واإلقليمية ،ومن المعاهد

الخاص�ة ف�ي المج�االت المطلوبة في الس�وق أيض� ًا (المحاماة ،إدارة الحس�ابات،

الفنون ...إلخ) ،والتي ت ّتسم بشروط قبول أقل تشدد ًا .ورافق ذلك ارتفاع في انتشار

التعليم العالي بين الشرقيين والفلسطينيين على الرغم من أن الفجوات مع األشكناز
جسر كلي ًا.
لم ُت َ

UNESCO, Mapping Research and Innovation in the State of Israel: Country Profiles 48
in Science, Technology and Innovation Policy, vol. 5 (Paris: The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO, 2016), pp. 52–55.

 49لمزيد بشأن هذه التحوالت ،انظر :أوري كيرش« ،نظام التعليم العالي في إسرائيل :قضايا ،مميزات
وجوانب خاصة» (حيفا :التخنيون[ )2014 ،بالعبرية].
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ب – حوكمة التعليم العالي

ُتعتب�ر مؤسس�ات التعلي�م العال�ي ف�ي إس�رائيل هيئ�ات رس�مية ،لكنه�ا تحظى

باالس�تقاللية المؤسس�اتية عن النظام السياسي ،بحيث ُس َّن قانون نظام التعليم العالي

ين�ص عل�ى اس�تقاللية التعلي�م العالي وحري�ة التعلي�م والبحث
س�نة  ،1958وال�ذي ّ
ّ
المتشكل بموجبه ،سلطة
العلمي .ومنح القانون مجلس التعليم العالي (،)MALAG

تحدي�د المعايي�ر األكاديمي�ة والقضاي�ا الجوهرية المتعلق�ة بالتعلي�م العالي والبحث
العلم�ي وضم�ان جودتهم�ا .ويهتم المجلس أيض� ًا بضمان حرية التعلي�م األكاديمي

والبح�ث وخصوصي�ة المؤسس�ات التعليمي�ة ،وخصوصي�ة الش�رائح الطالبي�ة ف�ي

ويقدم االستش�ارة والمقترح�ات إلى السياس�ات الحكومية المتعلقة
إس�رائيل أيض� ًاّ ،
به�ذا المجال.

50

وينس�ب مجل�س التعليم العالي ،على س�بيل المث�ال ،ارتفاع عدد

الطلاب الع�رب في الجامعات اإلس�رائيلية ،بصورة ملحوظة في الس�نوات األخيرة،
51
ّ
وينظم قان�ون التعليم
إل�ى السياس�ات الت�ي تب ّناها في ه�ذا الصدد (انظ�ر أدناه).
العال�ي أيض� ًا ح�دود مش�اركة وزي�ر التعليم ف�ي مجلس التعلي�م العالي .على س�بيل

المث�ال ،ل�دى المجلس س�لطة منح اعتماد للمؤسس�ات والبرام�ج األكاديمية العالية
وع ِّينت
ُ

في إس�رائيل ،واإلش�راف على منح الش�هادات وتقويم جودة التدريس.
له�ذا الغ�رض لجن�ة مؤ ّلفة م�ن  25 – 19عضو ًا ،على رأس�هم وزير التربي�ة والتعليم،
52

لك�ن ُيفت�رض أن يك�ون م�ا ال يق�ل ع�ن ثلث�ي أعضائه�ا عاملين ف�ي مج�ال التعليم

بن�اء عل�ى توصي�ة وزي�ر التربية ،بعد التش�اور مع مؤسس�ات
العال�ي ،ويت�م تعيينه�م ً

التعلي�م العال�ي المعت�رف به�ا .وأعض�اء الثل�ث المتبقّ �ي ه�م مم ّثل�و القط�اع الع�ام

ورئي�س االتح�اد الوطن�ي للطالب .ووفق ًا لمركز أدفا ،ف�إن الهدف من جعل األغلبية
لألكاديميين هو ضمان استقاللية القرار المهني لمجلس التعليم العالي عن التدخالت
UNESCO, Mapping, 177. 50
/ 51ثورة–إتاحة–التعليم–العالي–للمجتمع–العhttps://che.org.il/ar/
https://che.org.il/%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d– 52
%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/
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السياسية والحكومية.

53

ق�ررت الحكوم�ة اإلس�رائيلية ،في س�نة  ،1977تس�ليم مهم�ة تقس�يم ميزانيات

التعلي�م العالي إل�ى لجنة التخطيط والميزانيات داخل مجلس التعليم العالي .وكانت

الفكرة مفادها بأن لجنة التخطيط والميزانيات س�تقف في مس�افة وسط بين الحكومة
والمؤسس�ات ذات العالق�ة ،من جهة ،ومؤسس�ات التعليم العال�ي ،من جهة ُأخرى.
ومنح�ت الحكوم�ة لجن�ة التخطي�ط والميزاني�ات مس�ؤولية التخطيط الش�امل لنظام
التعليم العالي وتخصيص الموارد ،لكنها احتفظت لنفسها بمسؤولية تحديد الميزانية
اإلجمالي�ة للتعلي�م العال�ي .لذا ،فإن ال�دور التنظيمي للدولة في نظ�ام التعليم العالي

تضاءل على مر الس�نين .وكانت الميزانية الخاصة بجهاز التعليم العالي ،حتى الفترة
وتوضع مرة في الس�نة ،لكن
ُ ،1987 – 1986تنا َقش في الكنيس�ت واللجان الحكومية،
َ
تغيرت من�ذ ذلك الحين ،وباتت الميزانية ُتنا َق�ش مرة كل أربعة أعوام.
ه�ذه السياس�ة ّ

وحقق�ت ه�ذه التغيرات درجة أكبر من اس�تقاللية المؤسس�ات ،ف�ي تحديد معاييرها
األكاديمية ،وتخطيط أهدافها وميزانياتها ،وتحديد معدل الطلبة وطبيعة عملية قبولهم.

ج – الميزانيات وسياسة الخصخصة

تزامنت سياسة توسيع التعليم العالي وكسر احتكار الجامعات الكبرى مع االتجاه

الس�ائد ،من�ذ تس�عينيات القرن الماضي ،إل�ى فتح التنافس واقتصاد الس�وق ،وخفض

الدورين المباش�رين للدولة ،تنظيم ًا وإش�راف ًا ،على نحو يش�مل الميزانيات.
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ونشأ

فالتوسع في النظام أدى إلى ظهور مزيد من المؤسسات التي تسعى
تالي ًا وضع معقّ د؛
ُّ
للحص�ول عل�ى جزء من الميزانية العامة المحدودة ،في س�ياق النزع�ة الحكومية إلى

 53نوعا داغن – بوزاغلو« ،الحق في التعليم العالي في إسرائيل :نظرة قانونية ومالية» (تل أبيب :مركز أدفا،
 ،)2007ص [ 18بالعبرية].
 54غيال مناحم وفردريك كدوش« ،تحوالت بنيوية في نظام التعليم العالي في إسرائيل في سنوات
التسعينيات :العالقات التبادلية بين القطاع الخاص والقطاع العام» ،مجلة «علم االجتماع اإلسرائيلي»،
العدد 2ب ( ،)2000ص [ 522 – 499بالعبرية].
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تقلي�ل اإلنف�اق العام على التعلي�م العالي .ويتضح هذا في إحص�اءات منظمة التعاون

االقتصادي والتنمية ( ،)OECDبحيث إن اإلنفاق على التعليم العالي في إس�رائيل هو

أقل من معدل اإلنفاق في دول المنظمة.
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وهذا األمر دفع مختلف المؤسسات إلى

البحث عن مصادر تمويل إضافية من أجل البحث العلمي .وفي حين زادت الميزانيات

العام�ة للتعلي�م العالي بالتدريج ،بين الفترة  2001 – 2000والفترة  ،2013 – 2012من

 5,4مليارات ش�يكل إلى  8,9مليارات ش�يكل ،تطورت قدرة المؤسسات على تحصيل

ميزاني�ات م�ن مؤسس�ات متع�ددة ،األمر الذي أدى إل�ى أن تكون نس�بة مدخولها من
الدولة أقل ،بحيث حدث انخفاض في حصة الدعم الحكومي لألبحاث من نسبة 66,2
في المئة في الفترة  2009 – 2008إلى نسبة  65,5في المئة في الفترة .2013 – 2012
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د – التصنيف العالمي للجامعات
اإلسرائيلية البحثية

عل�ى الرغم من التحدي�ات الهيكلية واألكاديمية المتعلق�ة بالميزانية المفروضة

عل�ى نظ�ام التعلي�م العالي في إس�رائيل ،فإن بع�ض الجامعات في إس�رائيلَّ ،
تمكن،
عل�ى م�ر الس�نين ،من الوصول إلى مكان�ة أكاديمية دولية مرموق�ة في عدة مجاالت.
وعلى الرغم من نسبة األكاديميين اإلسرائيليين الضئيلة ،إلى مجمل عدد األكاديميين

ف�ي العال�م ،ف�إن تمثيلهم بين فائزي جائ�زة نوبل في العقد الماضي كان كبير ًا نس�بي ًا.

ونجد أداء بارز ًا للجامعات اإلس�رائيلية ،فيما يتعلق بالمؤش�رات والتصنيفات الدولية

للجامعات (من حيث عدد االقتباس�ات الكمية لكل منش�ور ،وعدد المنشورات لكل
جامع�ة) .ووفق� ًا للبيان�ات المقدم�ة في قواعد بيانات طومس�ون رويت�رز (Thomson

ُ ،)Reutersص ِّنف�ت إس�رائيل ،في عدد من المجاالت ،ف�ي الفترة  ،2013 – 2003بين

أفضل عش�رين دولة ،من حيث عدد المنش�ورات ،وبين أفضل عش�ر دول في العالم
وفق ًا لمؤش�ر اقتباس المنش�ورات .ويش�مل تصنيف معهد التعليم العالي في شنغهاي
 55دائرة اإلحصاء المركزية ،مصدر سبق ذكره ،ص .3
 56كيرش ،مصدر سبق ذكره.
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( ،)The Institute of Higher Education Shanghaiباإلضافة إلى ذلك ،ثالث جامعات
إس�رائيلية في قائمة أفضل مئة جامعة في العالم لس�نة  .2013وش�مل مركز التصنيف

العالمي للجامعات ،سنة  ،2020جامعتين إسرائيليتين إضافيتين بين أفضل مئة جامعة
في العالم ،ليصبح العدد خمس ًا (بين سبع جامعات بحثية إسرائيلية).

أ – لمحة عامة

ثانياً :البحث العلمي والتطوير

ُس� َّنت ع�دة قوانين لتنظم حق�ل البحث العلمي وتعكس تط�وره التاريخي ،كما

تتبع كل زوايا
حدث في موضوع مؤسسات التعليم والتعليم العالي ،لكن من الصعب ُّ

هيكلي�ة البحث العلمي والتطوي�ر ،من حيث أدوارها التنظيمية والتمويلية واإلنتاجية،
بس�بب تش�عب ه�ذه الهيكلية بين الحكوم�ة والجامعات والش�ركات .فهناك عدد من

المراك�ز البحثية التابعة لوزارات معين�ة ،كالدفاع والزراعة والصناعة وغيرها .وتعمل

الجامعات البحثية ،إلى جانب ذلك ،كمراكز أساسية في إنتاج البحث العلمي ،وتتلقى
ِ
المعتمد،
ثلثي ميزانياتها البحثية من الحكومة .كما أن هناك النشاط االقتصادي طبع ًا،

عل�ى نح�و مطرد ،على البحث المتقدم واالبتكار ف�ي مجاالت متعددة ،ويعتمد أيض ًا
عل�ى التنس�يق مع الحكوم�ة والجامعات ،على الرغم من أن الخبراء يش�يرون إلى أن
التنسيق ليس كام ً
ال بين الدور الحكومي وأدوار الفاعلين ،على المستوى المدني .في

العموم ،توجد عدة قوانين تنظم هذه العالقات المتش�عبة ،وس�وف نذكرها أدناه ،في
سياق عرض أهم الهيئات الرسمية التي ُتشرف على الحقل التعليمي.

ب – المؤسسات والهيئات المشرفة
على البحث العلمي

 – 1المجمع اإلسرائيلي للعلوم واآلداب (The Israeli Academy of Science

وسن الحق ًا
ُ :)and Humanitiesأنشئت هذه الهيئة سنة  ،1959كهيئة رسمية مستقلةُ ،
قانون خاص لتنظيم عملها ،س�نة  .1961ومن مهماتها :إتاحة العضوية فيها للباحثين
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اإلس�رائيليين؛ دع�م العل�وم واآلداب؛ تقدي�م النصائح إلى الحكوم�ة؛ التواصل مع

هيئ�ات مماثل�ة ف�ي العال�م؛ تمثيل إس�رائيل ف�ي المؤتم�رات العلمية ،بالتنس�يق مع
الحكوم�ة؛ نش�ر األعم�ال البحثي�ة الريادية .وللمجم�ع عضوية مراقب في مؤسس�ة

العل�وم األوروبية ( .)European Science Foundationويش�رف على المركز الثقافي

اإلسرائيلي في القاهرة ،ويعقد عالقات وثيقة واتفاقيات مع نحو ثالثين مجمع ًا علمي ًا
في العالم.

 – 2الس�لطة اإلس�رائيلية لالبت�كار ( /)Israel Innovation Authorityمكت�ب
الباحث الرئيس�ي (ُ :)Office of the Chief Scientistأنش�ئت هذه الهيئة س�نة ،1969
باسم مكتب الباحث الرئيسي ،ثم ُأعيدت تسميتها باسم السلطة اإلسرائيلية لالبتكار،

سنة  .1984وتدير هذه السلطة/المكتب مجمل الدعم الحكومي لألبحاث والتطوير،

فيم�ا يتعل�ق بالصناع�ات المدني�ة ،كم�ا تش�رف أيض� ًا عل�ى إدارة العالق�ات الدولية

المتعلق�ة بالبح�ث العلمي .ومن أهدافها الرئيس�ية توجيه البحث العلمي اإلس�رائيلي
نح�و االبتكارات الجدي�دة ،في مجال التقنيات المتط�ورة والصناعات التقليدية لدى
الشركات القديمة والناشئة (.)startups

57

 – 3مجل�س التعلي�م العالي ولجنة التخطيط والميزانيات :أنش�ئ مجلس التعليم

العالي بموجب قانون خاص ُس�ن س�نة  .1958وإلى جانب إش�رافه على نظام التعليم

العال�ي ،كم�ا ورد أعلاه ،تش�رف لجن�ة التخطي�ط والميزاني�ات ،من�ذ إنش�ائها بقرار
المخصصة للتعلي�م العالي،
حكوم�ي س�نة  ،1977عل�ى مجمل الميزاني�ة الحكومي�ة
َّ

وضمنها ميزانية البحث العلمي .ومن أهداف المجلس ومس�ؤولياته ،عدا اإلش�راف
عل�ى القضايا الجوهري�ة المتعلقة بالتعليم العالي والطلب�ة وضمان الحرية األكاديمية

التي ينص عليها القانون (كما ورد أعاله) ،تقديم مقترحات بش�أن التمويل والتنس�يق
بي�ن «مصالح الدولة والمجتمع» .وتتولى لجنة الميزانيات ،عملي ًا ،الدعم الحكومي،
UNESCO, Mapping, op. cit., p. 18. 57
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وتنسق بين الحكومة ومؤسسات التعليم العالي.
و ُتشرف على التخطيط لهّ ،

58

 – 4صن�دوق العل�وم اإلس�رائيلي ( :)Israeli Science Foundationتأس�س

صندوق العلوم اإلس�رائيلي سنة  ،1995ومن مهماته تخطيط نشاطات البحث العلمي

للمخرجات العلمية اإلس�رائيلية ،وتقويم
والتطوي�ر ،وتقدي�م الدعم إليه�ا ،والترويج ُ

األبحاث والتطوير ،وتقديم االستشارة إلى الحكومة.

 – 5المجلس القومي للبحث والتطوير المدنيُ :أنش�ئت هذه الهيئة س�نة ،2004

وتضطل�ع ب�دور استش�اري تجاه الحكومة بش�أن هيكلي�ة البحث والتطوي�ر العلميين
وحوكمتهم�ا ،على المس�توى المدن�ي ،وتخصي�ص الميزانيات الحكومي�ة الداعمة،

وأولويات البحث والبنية التحتية للعلوم ،وإنشاء معاهد أبحاث حكومية.
 – 6هيئات ُأخرى :إلى جانب ما تقدم ،ثمة عدد من الهيئات الرسمية المتخصصة،

والعاملة في الحقل التعليمي ،والتي تتبع وزارات معينة ،أو تعمل على نحو مس�تقل،

وله�ا أدوار مح�ددة ،مث�ل تطوي�ر الق�درة عل�ى التنافس المس�تقبلي للجي�ل المقبل،
والتع�اون بي�ن الصناعة والدراس�ات األكاديمية ،وتطبيق االتفاقي�ات الثنائية مع دول

جنوب ش�رق آس�يا والهند ،وتطوير َش�راكات بين الش�ركات اإلس�رائيلية والشركات

العالمية الرائدة.

ج – المؤسسة العسكرية والبحث
العلمي واالقتصاد

تع�ود بداي�ات البحث العلمي لدى المؤسس�ة العس�كرية إلى حقبة االس�تيطان

بناء على هذه الخبرة ،س�لطة تطوير األس�لحة (رفائيل)،
قبل س�نة  .1948وتأسس�تً ،

التابع�ة للجي�ش اإلس�رائيلي س�نة  .1958ويش�مل ه�ذا األم�ر البحث العس�كري في
مج�ال الطاق�ة الذري�ة ،التي ُأنش�ئت لها لجن�ة علمية ،له�ا ميزانياته�ا الخاصة ،كجزء

وجه أيض ًا ،بصورة حثيثة،
من االس�تراتيجيا األمنية .لكن النش�اط البحثي العس�كري ُي َّ
Ibid., p. 177. 58
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نح�و االقتص�اد .ويذكر الباحث�ون أن وزارة الدفاع اإلس�رائيلية أدت دور ًا مركزي ًا منذ

َ
ودخل،
س�بعينيات الق�رن الماض�ي ،كأهم هيئة فاعلة ف�ي البحث العلم�ي والتطوير.
ِ
الصناعات المدنية عدد من االبتكارات ذات االستخدام المزدوج،
منذ ثمانينياته ،في

المدني والعس�كري ،كالمستش�عرات اإللكترونية واالختراعات الميكرو – إلكترونية

والحوسبة والبرمجيات وتقنيات االتصال والهندسة الطبية .ودخلت هذه المنتوجات
وصبت في تطور االقتصاد اإلسرائيلي في مجال التقنيات العالية.
الصناعة والسوقّ ،
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د – الجامعات وإنتاج الموارد البشرية

يحتل نظام التعليم العالي مكانة مركزية ومؤثرة في صعود االقتصاد اإلسرائيلي

في السنوات األخيرة .ويشير مقال ،نُشر في سنة  ،2017إلى نمو التكنولوجيا الحيوية

وصناع�ة التكنولوجي�ا الطبية الحيوية ،ركيز ًة أساس�ية في صناع�ة التكنولوجيا العالية
اإلسرائيلية ،مجاد ًال في أن «البيئة الالزمة لتعزيز مثل هذا التقدم في هذه المجاالت،

تش�مل التعلي�م األكاديمي الممتاز والبحث».

60

وكرس�ت المؤسس�ات األكاديمية

اإلس�رائيلية الرئيس�ية معظم مواردها وطاقتها لتدريب عدد من الباحثين والمهندسين
وتثقيفهم في التفكيرين اإلبداعي والرائد .وأوجدت ،باإلضافة إلى ذلك ،مناخ ًا علمي ًا
ودربت
أكاديمي� ًا يمنح مكانة متميزة لمجاالت ،مثل التكنولوجيا والطب والهندس�ةّ .
ع�دد ًا كبي�ر ًا م�ن الباحثين والمهندس�ين ،الذين وضعوا إس�رائيل في المقدمة ،قياس� ًا
بنسبة عدد الباحثين في مقابل األفراد ( 135باحث ًا وفني ًا وراقص ًا في مقابل كل 10,000

ش�خص ف�ي إس�رائيل ،يوازيه�م  80ف�ي مقاب�ل كل  10,000ش�خص ف�ي الواليات

المتحدة) .وتؤكد الدراسة ذاتها أن هذا األمر هو أحد األسباب الرئيسية ،التي جعلت
مدرجة فيه .وتناولت
إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة في مؤشر االبتكار بين  50دولة َ
 59لمزيد من المعلومات انظر« :دليل إسرائيل العام  ،»2020فصل «االقتصاد» لفضل النقيب .انظر أيضاً:

UNESCO, op. cit., p. 134.
Rafael Beyar, Benny Zeevi, and Gideon Rechavi, «Israel: a start–up life Science 60
Nation,» Lancet (London, England), vol. 389, issue 10088 (June 2017), p. 2563.
doi:10.1016/S0140–6736(17)30704–3
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الدراس�ة س�تة معايير هي :البحث والتطوير؛ التصنيع؛ ش�ركات التكنولوجيا الفائقة؛
التعلي�م م�ا بعد الثان�وي؛ الباحثون؛ براءات االختراع .وق�ال الباحثون إن نمو صناعة

التكنولوجيا العالية اإلس�رائيلية ،مدعومة من الميزانية الحكومية المخصصة للبحث،
والعالقات الوثيقة بين صناعة التكنولوجيا العالية والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات

البحث العلمي ،هي التي دفعت عجلة تقدم االقتصاد اإلسرائيلي إلى الريادة.

رك�زت الدراس�ة المذك�ورة عل�ى قطاع ضي�ق ومهم ،ه�و صناع�ة التكنولوجيا

المتقدم�ة في إس�رائيل ،إذ إن هذه الصناعة هي واحدة م�ن أكثر الصناعات تطور ًا في

العال�م ،بحي�ث جعله�ا تقدمها ،في دولة ش�ابة وصغيرة مثل إس�رائيل ،قادرة على أن

تس�تقطب فروع ًا كبرى لعدد من الش�ركات الرائدة في هذا المجال ،مثل إنتل ()Intel

وغوغ�ل ( )Googleومايكروس�وفت ( .)Microsoftوم�ع ذل�ك ،تجدر اإلش�ارة إلى
أن األكاديمي�ة اإلس�رائيلية كان ،وال ي�زال ،له�ا تأثي�ر واس�ع في القطاع�ات ُ
األخرى
الت�ي دفع�ت إس�رائيل إلى خوض التنافس في الس�وق الدولية :في مج�االت الزراعة

والصناعة «الثقيلة» والهندسة المدنية وغيرها .ولم يقتصر دور األكاديمية اإلسرائيلية،
يدعيه الباحثون ،على إنتاج الباحثين ،بل ش�مل أيض ًا تدريب جيل متع ّلم
بحس�ب ما ّ
وعالي الجودة ،من العمال الذين يحتاج إليهم االقتصاد التقني المتطور.

هـ – ميزانيات البحث العلمي

تحم�ل الموازن�ة الحكومية ،كما ذكرن�ا ،جزء ًا كبير ًا من ميزاني�ة مجلس التعليم

ّ
وش�كلت الميزاني�ة الحكومي�ة ،ف�ي العقدي�ن الماضيين ،نحو ثلث�ي عوامل
العال�ي.
التمويل ،باإلضافة إلى صناديق بحث في شراكة مع دول ُأخرى .وبلغت ميزانية لجنة

التخطيط والميزانيات ،للعام الدراس�ي  11,8 ،2019مليار ش�يكل .و ُق ِّس�مت الموارد

عل�ى النح�و اآلت�ي 69 :ف�ي المئةُ ،تعتم�د تموي ً
ال مباش�ر ًا لمصاريف مجل�س التعليم

م�رر إلى الجيش اإلس�رائيلي.
العال�ي؛  13,8ف�ي المئ�ة ،أي نحو  1,6مليار ش�يكلُ ،ت َّ
وتهدف المكونات ُ
األخرى للميزانية إلى تمويل معاشات التقاعد للعاملين في مجال
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التعليم العالي ( 6,5في المئة) ،ومساعدة الطالب ( 2,2في المئة) ،ومنح محددة لفئات

وزع
معين�ة ( 4,7ف�ي المئة) ،مث�ل الطالب العرب والمتدينين الحريدي�م ،وغيرهم .و ُت َّ

سائر الميزانيات على تطوير البنية التحتية ،مثل الكومبيوترات ،وغيرها.

تخص�ص لجن�ة التخطي�ط والميزاني�ات م�ا يق�ارب  1,3مليار ش�يكل لصناديق

البح�ث .والحص�ة الكب�رى منها ،أي  566مليون ش�يكلُ ،توزع للمجمع اإلس�رائيلي

للعلوم واآلداب .و ُتخصص خمس�ة ماليين ش�يكل لصندوق بحث مشترك مع وزارة
الدفاع ،وتوزع  12,5مليون شيكل لصندوق األبحاث المشتركة مع لجنة الطاقة الذرية.
و ُتم َنح  40مليون شيكل لمختلف صناديق البحث التي ُتعقَ د بين إسرائيل والواليات

المتح�دة ،وبين إس�رائيل وكل من ألماني�ا واالتحاد األوروبي والصي�ن والهند .لكن

الخبراء ُيجمعون على أن نسبة اإلنفاق الحكومي على البحث العلمي أقل مما يجب
أن تكون ،وثمة اعتماد كبير على مصادر دعم أجنبية لألبحاث ،وخصوص ًا األوروبية.

سجل ،في هذا الصدد ،نسبة عالية من نجاح المؤسسات والباحثين اإلسرائيليين في
و ُت َّ
الحصول على تمويل أجنبي ألبحاثهم.
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