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 العرب يف إسرائيل

  والتعليم العايل
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  مقدمة
تثير القضايا املتعلقة بجهاز التعليم يف اجملتمعات احلديثة اهتماماً كبيراً 

ويدور هذا اجلدل بين . اجلهازوجدالً حادًا حول الدور االجتماعي ـ االقتصادي لهذا 
األول يرى أن لهذا اجلهاز دوراً رئيسياً يف تأهيل الطالب للقيام . اجتاهين رئيسيين

بدوره االجتماعي من خالل إكسابه قيم اجملتمع ومنحه فرصة احلصول على مهنة 
وبما أن املهنة حتدد املركز االجتماعي والدخل . تؤهله لالندماج يف سوق العمل

ادي، فإن جهاز التعليم يعتبر أهم جهاز يف عملية احلراك االجتماعي إىل االقتص
األعلى، ألنه يمنح فرصاً متساوية للجميع لتطوير مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم 

أما االجتاه الثاين فيرى أن الفئة احلاكمة يف أي جمتمع تستخدم جهاز . الشخصية
م بالتطورات االجتماعية ـ االقتصادية التعليم لتبرير التمايزات االجتماعية وللتحك

وضبطها وتوجيهها بحيث تخدم مصلحتها، وذلك ألن الفرص ليست متساوية وألن 
عملية اختيار الوظائف اخملتلفة يف اجملتمع حتدث خارج أسوار معاهد التعليم وليس 

  .يف داخلها
م من االقتصادية للتعلي -تصبح دراسة النتائج االجتماعية  يف كال احلالتين

املهمات الرئيسية للباحثين ألنها حتدد الكثير من صفات البنية االجتماعية يف العصر 
ومن أهم النتائج تأثير التعليم يف توزيع موارد اجملتمع لألفراد واجلماعات . احلديث

  .على السواء

                                                            

  .واإلنسان يف جامعة بير زيتدائرة علم االجتماع  *
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إن جهاز التعليم يكتسب أهمية خاصة يف حالة اجلماعات واألقليات الضعيفة 
 املوارد السياسية واالقتصادية والتي، بدورها، حتدد مكانتها وموقعها التي تفتقر إىل

يف اجملتمع، بحيث يصبح جهاز التعليم القناة الوحيدة للحراك، على املستويين 
الفردي واجلماعي، بواسطة اكتساب املهارات املهنية واملعرفة املالئمة الحتالل 

  .يف توزيع موارد اجملتمع مواقع أفضل يف سوق العمل وتغيير الوضع القائم
إن األقلية العربية يف إسرائيل هي فئة اجتماعية سُلبت مواردها الرئيسية ومل 
جتد أمامها فرصة لتحسين أوضاعها االجتماعية ـ االقتصادية وتغيير موقعها يف 

وقد أصبح التعليم . اجملتمع اإلسرائيلي إال تطوير العامل البشري بواسطة جهاز التعليم
ل الوحيد الذي يمكن بواسطته اكتساب املعرفة العلمية واملهارات املهنية اجملا

  .املالئمة لتطوير اإلنسان واجملتمع وإثراء املوارد البشرية
يف هذه املقالة سوف نركز على جانب واحد يف دراسة نتائج التعليم وتأثيره 

، باختصار، ألهم ولكننا سنعرض. يف األقلية العربية يف إسرائيل وهو التعليم العايل
القضايا املتعلقة بجهاز التعليم العربي مع التركيز على العقبات التي تواجه الطالب 

وسوف يظهر لنا أن هذه العقبات جتعل إمكانية . العرب يف مراحل التعليم اخملتلفة
انتشار التعليم العايل بين الفئات االجتماعية اخملتلفة ضعيفة وحتد من فرص احلراك 

لذلك فهي جزء ال يتجزأ من جهاز . ي ـ االقتصادي ألبناء األقلية العربيةاالجتماع
الضبط املتشعب الذي استعملته إسرائيل للحد من التطورات التي تعتبرها سلبية 

ودراستنا احلالية . بالنسبة إليها، وللتحكم يف اجتاه هذه التطورات بحيث تخدم النظام
لضبط خارج جهاز التعليم، وبشكل خاص يف سوف تركز، أيضاً، على استعمال آليات ا

سوق العمل بحيث يصبح احلصول على األلقاب اجلامعية همّاً ومشكلة للمتعلمين 
وحافزاً على الهجرة من البالد بدالً من أن يكون فرصة للحراك االجتماعي ـ 

  .االقتصادي على املستوى الفردي وآلية للتطور على املستوى اجلماعي

  از التعليم العربيتطوير جه: أوالً 
ال نهدف، يف هذا اجلزء، إىل دراسة تطور جهاز التعليم العربي يف إسرائيل 

لكننا سنحاول أن نقدم عرضاً موجزاً ألهم القضايا املتعلقة بالعملية . بصورة موسعة
  .التعليمية ذات العالقة املباشرة بالتعليم العايل وتطوره الكمي والنوعي
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. ديدة يف اجملتمع الفلسطيني عند قيام دولة إسرائيلمل يكن التعليم ظاهرة ج
مدرسة عام  ٤٢٦ولكنه انتشر حتى يف القرى فوصل عدد املدارس االبتدائية فيها إىل 

١(.١٩٤٥(  
وبعد قيام الدولة تم إنشاء مؤسسات تعليمية، يف املستوى االبتدائي، يف معظم 

. على حد أدنى من التعليم القرى الكبيرة والصغيرة، فأصبح بإمكان أي طفل احلصول
لقد ازداد الطلب على التعليم يف املدارس عقب مصادرة مساحات واسعة من األراضي 

وهذا األمر أعفى األطفال من املساعدة يف العمل . العربية وتقلص األراضي املزروعة
  .الزراعي

تأثر تطور التعليم العربي بعدة عوامل ومتغيرات أهمها الفصل بين جهازي 
ولكن إدارة جهاز التعليم العربي مل . ليم العبري والعربي حتى يف املدن اخملتلطةالتع

دائرة "تكن مستقلة بل استمرت كدائرة من دوائر وزارة املعارف اإلسرائيلية حتت اسم 
وقد تولت هذه الدائرة مسؤولية التعليم يف جميع جوانبه وخاصة ". املعارف العربية

مين واملديرين واملفتشين من دون إعطاء أية فرصة تقرير املناهج وتعيين املعل
  .للجمهور العربي، أو ملمثلين عنه، للتأثير يف مسيرة التعليم

شكل فصل جهاز التعليم العربي عن التعليم العبري واستمرار سيطرة وزارة 
املعارف عليه عامالً حاسماً يف حتديد مضمونه ومستواه ومردوده على اجلمهور 

  :األمور التالية العربي من خالل
  .احملافظة على أنماط اإلدارة والتنظيم والتعليم التقليدية -١
مل يتم تطبيق قانون التعليم اإللزامي بدقة، واستمرت نسبة تسرب التالميذ  -٢

 .عالية حتى يف املرحلة االبتدائية

                                                            

)١( Palestine, Government of Palestine: A Survey of Palestine, Vol. II 

(Jerusalem, 1946), p.650.  
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بقيت مسؤولية تعيين املدرسين واإلدارة، ما عدا يف املرحلة الثانوية، بأيدي  -٣
اليهود وتأثرت، وما زالت، باالعتبارات السياسية وليس بمعايير املوظفين 

 .املؤهالت والكفاءة
بعد عشرين عامًا : واجه تطور جهاز التعليم مشكلة تعيين مدرسين غير مؤهلين -٤

يف  ٤٥من قيام الدولة كانت نسبة املعلمين غير املؤهلين يف املدارس العربية 
 )٣(.يف املئة ١٤كانت نسبتهم  ١٩٨٧/١٩٨٨ويف العام الدراسي   )٢(.املئة

فحتى . واجه التعليم العربي، وما زال، مشكلة كبيرة يف املناهج وكتب التدريس -٥
ثم كانت هناك بعض . عقد الستينات استمر الطالب يف نسخ الكتب القديمة

احملاوالت للتغلب على املشكلة عن طريق ترجمة بعضها من العبرية وخاصة 
كن املشكلة بقيت قائمة بكل حدة بعد أن أصبحت الكتب ل. كتب العلوم الطبيعية

لذلك فإن عدداً كبيراً من الكتب والوسائل . املترجمة قديمة وغير مالئمة
 .املساعدة الضرورية املستعملة اليوم هي كتب عبرية

. شكل النقص يف االستثمار املادي يف التعليم العربي عقبة رئيسية أمام تطوره -٦
النقص يف املباين وغرف التدريس واخملتبرات واملنشآت  وقد عانى هذا اجلهاز

ومع أن حدة هذه . اخلاصة باخلدمات والفعاليات اخملتلفة لفترة طويلة
لذلك ما . املشكلة تراجعت يف السنوات القليلة املاضية، إال أنها مل حتُل نهائياً

زالت املدارس والصفوف مكتظة بحيث يصل معدل عدد الطالب للصف الواحد 
ولكن نقصاً كبيراً . يف املدارس اليهودية ٢٧يف املدارس العربية مقابل  ٣٠,٨

ما زال ظاهراً يف املنشآت اخملصصة للمختبرات واخلدمات والفعاليات 
 .الرياضية والتربوية والفنية

تتميز املدارس العربية عن املدارس اليهودية بنقص يف خمتلف أنواع  -٧
ي تقوم عادة بدور مؤسسات تعليم وليس فه. الفعاليات خصوصاً الالمنهجية

                                                            

)٢( S. Jiryis, The Arbs in Israel (N. Y.: Monthly Review Press, 1976), p. 205.  
 .٦٣١، ص "١٩٨٨اإلسرائيلي كتاب اإلحصاء السنوي "دائرة اإلحصاء املركزية،  )٣(
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ويعود هذا ال إىل النقص يف املباين واملنشآت فقط، بل إىل . مؤسسات تربية
 .االنخفاض يف مالك الساعات اخملصص للمدارس العربية أيضاً

لقد خصصت مراقبة الدولة، يف تقريرها األخير، فصالً خاصاً للتعليم العربي، 
ونحن نكتفي . فروق القائمة بينه وبين التعليم اليهوديوتعرضت لكل هذه القضايا ولل

لغرض هذه الدراسة، بأن نذكر ما ورد يف التقرير عن اخملصصات املالية التي تشكل 
خصصت : عقبة أمام حل عدد كبير من املشاكل التي حتول دون تطور عملية التعليم

اليهودي مقابل دوالراً للطالب  ١٢٥,٧ما يساوي  ١٩٩٠وزارة املعارف يف العام 
أما جممل خمصصات وزارة املعارف والسلطات احمللية . دوالراً للطالب العربي ٦٨,٦

 )٤(.دوالرًا للطالب العربي ٨٥,٧دوالرًا للطالب اليهودي مقابل  ٢٢٨,٦معاً فبلغ 

من الطبيعي أن جممل املشاكل املذكورة أعاله، وأخرى مل نذكرها، أثرت تأثيراً 
تحصيل العلمي للطالب العرب ويف نسبة من ينجحون يف متابعة عميقاً يف مستوى ال

ومع أن نسبة هؤالء ارتفعت، مع مرور . دراستهم يف املرحلة الثانوية والتعليم العايل
فقد كانت نسبة الطالب . الزمن، إال أنها ما زالت بعيدة جداً عنها يف القطاع اليهودي

يف األلف عام  ٢٩٤عامًا  ١٧-١٤العرب الذين التحقوا باملدارس من فئة العمر 
بينما وصلت يف القطاع . ٨٩/١٩٩٠يف األلف علم  ٦٢٨، ووصلت إىل ٦٩/١٩٧٠

أما نسبة النجاح يف امتحانات    )٥(.يف األلف ٩٥٣اليهودي يف العام نفسه إىل 
، التي تُعتمد كمعيار أساسي يف القبول يف مؤسسات )البغروت(الشهادة الثانوية 

من الطالب العرب الذين أنهوا % ٣٥,١فقد جنح : فما زالت منخفضة جداً التعليم العايل،
لكن هذه    )٦(.من الطالب اليهود% ٥٧,٥مقابل  ٩١/١٩٩٢املرحلة الثانوية يف العام 

املعطيات ليست كافية لتوضيح الفروق بين نتائج حتصيل اخلريجين يف القطاعين، إذ 
تتعلق بنسبة الطالب الذين حصلوا على  إن املسألة األساسية التي يجب البحث فيها

ومن املهم أن نشير إىل أن نسبة جناح . معدالت عالية تمكنهم من االلتحاق باجلامعات
                                                            

 .٣٩٥، ص ١٩٩٢، القدس ٤٢تقرير مراقب الدولة رقم  )٤(
 .٦١٨-٦١٧، ص "١٩٩١كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي "دائرة اإلحصاء املركزية،  )٥(
 ..٥٧، ص ١٩٩٢أغسطس / ، الناصرة، آب)نشرة ملرة واحدة(نشرة مركز يافا لألبحاث  )٦(



  ٣٨، ص )١٩٩٣صيف ( ١٥، العدد ٤جلد الم الدراسات الفلسطينيةمجلة  دراسات

 

٦ 

 

فقط بين الطالب العرب مقابل % ٢٦,٥اخلريجين يف التخصصات املهنية وصلت إىل 
  )٧(.٨٨/١٩٨٩بين الطالب اليهود يف العام الدراسي % ٤٧

أي نسبة احلاصلين على   م العربي من هذه الناحية وحدها،جهاز التعليإن تقويم 
ونكتفي باملعطيات . الشهادة الثانوية غير كاف، ولكنه ليس موضوع دراستنا احلالية

التي تبين أن نسبة هؤالء إىل جمموع الطالب يف كل فوج يبدأ دراسته االبتدائية 
من الطالب العرب الذين فقط % ١٢,٧فقد أظهرت املعطيات الرسمية أن : منخفضة جداً

أنهوا املرحلة الثانوية وحصلوا على  ٧٧/١٩٧٨بدأوا دراستهم يف الصف األول عام 
  )٨(.من الطالب اليهود% ٣٦,٤مقابل  ٨٨/١٩٨٩شهادة البغروت يف العام 

ليس هناك شك يف أن تطوراً كبيراً حصل يف جهاز التعليم العربي على الرغم 
إال إنه مل يتطور باخلطوات . التي يواجهها، كماً ونوعاً من املشاكل والعقبات الكثيرة

وكان التطور بارزاً، بشكل خاص، يف مرحلة . نفسها التي تطور بها التعليم العبري
التعليم الثانوي، خاصة منذ أوائل السبعينات، مما أسهم إسهاماً كبيراً يف ارتفاع عدد 

  .لتعليم العايلالطالب العرب الذين يتابعون دراستهم يف مؤسسات ا
لقد تأثرت ظاهرة ارتفاع عدد الطالب العرب الذين يكملون دراستهم بعد 

  :املرحلة الثانوية باملميزات اخلاصة للتعليم الثانوي يف القطاع العربي
إن التعليم العربي هو تعليم نظري ـ أكاديمي وال يؤهل اخلريجين لالندماج  -١

كانت  ٩٠/١٩٩١ام الدراسي ففي الع. يف سوق العمل بعد تخرجهم مباشرة
مقابل % ٢٢,٨نسبة الطالب الذين يدرسون يف املسارات املهنية والزراعة 

  )٩(.من الطالب اليهود% ٥٢,٣

                                                            

مل تُنشر . ٦٣٠- ٦٢٩، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩١اإلسرائيلي كتاب اإلحصاء السنوي " )٧(
 .املعطيات املفصلة عن نتائج العام احلايل

 .٦١٣-٦١٢، ص ٣٩، رقم ١٩٩٢، القدس "١٩٩١أرقام يف املرآة "وزارة املعارف،  )٨(
 .٦١٥- ٦١٤، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩١كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي " )٩(
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لقد حدث حتول كبير يف جهاز التعليم الثانوي العربي يف العقد األخير، من 
كبيرة وتمثل هذا التحول يف الزيادة ال. حيث مسارات التعليم املقترحة على الطالب

التي طرأت على التخصصات العلمية ـ التكنولوجية وبشكل خاص اإللكترونيك 
إنهم يدرسون . والكهرباء واحلاسوب، وتضاعف عدد الطالب الذين يدرسونها عدة مرات

هذه التخصصات بشكل نظري بحت من دون تطبيق عملي يؤهلهم ملمارسة املهنة بعد 
 )١٠(.بعة دراستهم العلياالتخرج مباشرة، وإنما يتم تأهيلهم ملتا

إن املدارس الثانوية العربية مل تمر بمراحل التطور نفسه يف التعليم  -٢
. االبتدائي، وبالتحديد فيما يتعلق بمستوى تأهيل املدرسين وكفاءاتهم

فالغالبية العظمى من هذه املدارس هي مدارس حديثة استوعبت منذ حلظة 
ويتعلق ذلك، إىل حد كبير، . يإقامتها كوادر مؤهلة على املستوى اجلامع

بعدم وجود فرص عمل كافية لهؤالء اجلامعيين، مما يضطرهم إىل 
ويف السنوات األخيرة يُالحظ ارتفاع عدد . االندماج يف مؤسسات التعليم

إن هذه الظاهرة . املدرسين احلاصلين على املاجستير يف هذا اجلهاز
ريجين يف املرحلة أسهمت يف ارتفاع مستوى التعليم وزيادة عدد اخل

  .الثانوية الذين يحصلون على معدالت كافية تؤهلهم ملتابعة دراستهم
إن املوقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي للعرب يف اجملتمع اإلسرائيلي يكسب 
التعليم العايل أهمية خاصة بصفته اآللية الوحيدة للحراك إىل األعلى واحتالل مكانة 

لهذه األسباب فإن متابعة الدراسة بعد . ر دخالً مرتفعاًاجتماعية عالية ومهنة تد
املرحلة الثانوية تصبح هدفاً وأمالً لكل شاب ألن البديل منها هو االنضمام إىل سوق 

 .العمل من نقطة انطالق متدنية
إىل جانب األسباب السابقة كلها فإن عدم تطور مؤسسات للتعليم العايل غير 

  .الفرصة الوحيدة أمام اخلريجين يف املدارس الثانويةاجلامعي يجعل اجلامعة 

                                                            

كما يبدو، حسب توصية يسرائيل كنيغ، متصرف لواء الشمال السابق يف  كان هذا التحول، )١٠(
" يديعوت أحرونوت"والتي كررها ثانية يف مقابلة مع صحيفة  ١٩٧٦وثيقته املشهورة سنة 

 .٢٤/١/١٩٩٢بتاريخ 
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  التعليم العايل غير اجلامعي: ثانياً 
مل تتطور يف القطاع العربي يف إسرائيل مؤسسات للتعليم العايل غير اجلامعي، 

لذلك ما زال هذا املستوى متخلفاً ومل تصل حصة . مثلما حدث يف القطاع اليهودي
بلغ عدد  ٩٠/١٩٩١يف العام الدراسي . جممل الطالب من% ٢الطالب العرب فيه إىل 

طالباً عربياً فقط  ٧١٧ألف طالب منهم  ٣٩الطالب يف كل املؤسسات اإلسرائيلية 
إن الغالبية العظمى من الطالب العرب هؤالء يدرسون يف معاهد لتدريب %). ١,٨(

ية بين الطالب ، بينما يشكل أمثالهم أقل%)٩٤(طالباً  ٦٦٤املعلمين، حيث بلغ عددهم 
ألف طالب يهودي مهناً تكنولوجية وفنية  ١٢ويف حين يدرس نحو %). ٣٨(اليهود 

ويالحظ الغياب الكامل للطالب . طالباً ٥٣وهندسية فإن عدد الطالب العرب ال يتجاوز 
العرب يف املهن الطبية والتمريض واإلدارة، بينما عدد الطالب اليهود الذين يدرسونها 

  )١١(.ألف طالب ١٢يصل إىل نحو 
  :ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالتايل

. إن التعليم العربي، كما أشرنا سابقاً، هو تعليم نظري ـ أكاديمي يف معظمه -١
  .واخلريجون غير مؤهلين لاللتحاق بمؤسسات التعليم التكنولوجي

توجد مؤسستان فقط لتدريب املعلمين العرب ومؤسستان أخريان خمتلطتان  -٢
 .اليهودللطالب العرب و

مل تتم إقامة أية مؤسسة للتعليم ما بعد الثانوي يف أية قرية أو مدينة عربية  -٣
 .حتى اآلن

 التعليم العايل األكاديمي: ثالثاً 

إن أسباب توجه الطالب العرب إىل مؤسسات التعليم العايل واضحة، وقد ارتفع 
ينات، ثم بدأت عددهم باستمرار وارتفعت نسبتهم إىل جممل الطالب حتى أواسط الثمان

  .تنخفض واستمرت باالنخفاض حتى اليوم

                                                            

 .٦٤٢، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩١كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي " )١١(
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يالحظ من املعطيات أعاله أن عدد الطالب الذين يستمرون يف حتصيلهم 

ويمكن تفسير هذه الظاهرة وظاهرة . العلمي بعد اللقب األول يف ارتفاع مستمر
  :انخفاض عدد الطالب العرب ونسبتهم يف اللقب األول بالتطورات التالية

  .ع تكلفة التعليم اجلامعي يف إسرائيل بنسبة عاليةارتفا -١
انخفاض املردود االقتصادي للتعليم العايل وخصوصاً لذوي اللقب األول  -٢

 ).أنظر الحقاً(بسبب انتشار البطالة بين األكاديميين 

ارتفاع عدد الطالب الذين يتوجهون إىل أوروبا الغربية والواليات املتحدة من  -٣
 .نتيجة لتسهيل الهجرة إليها أمام الشبان العرب ١٩٨٧إسرائيل منذ سنة 

حصول عشرات الطالب على منح دراسية يف االحتاد السوفياتي والدول  -٤
 .١٩٩٠الشيوعية سابقاً، بواسطة احلزب الشيوعي، حتى سنة 

 رابعاً جماالت الدراسة يف اجلامعات

مع التحوالت كان ارتفاع عدد الطالب العرب يف اجلامعات اإلسرائيلية متوافقاً 
وأكثر الظواهر بروزاً يف هذه التحوالت هي زيادة عدد . يف جماالت التخصص وتنوعها

املتخصصين يف العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية والدقيقة والطب واملهن الطبية 
وتعزى هذه التحوالت، بشكل مباشر،  إىل إدخال هذه التخصصات يف مرحلة . األخرى

التي أشرنا إليها، وكذلك إىل زيادة الطلب يف سوق العمل، وخاصة الدراسة الثانوية، 
من جانب السلطات احمللية، على التخصصات يف العلوم االجتماعية مثل اخلدمة 

كما أن التطورات االجتماعية . االجتماعية والتعليم اخلاص واإلرشاد التربوي
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اد واحملاسبة واالقتصادية أدت إىل زيادة الطلب على املتخصصين يف االقتص
  .وغيرهما
 

  
  

إن املعطيات املتوافرة غير كافية إلجراء مقارنة بين توزيع الطالب يف اجلدول 
السابق وتوزيعهم يف سنوات سابقة بحسب التخصصات، مما يجعل من املتعذر رصد 

ولكن معطيات أُخرى حول تخصصات اخلريجين . التحوالت التي حدثت عبر الزمن
ات اجلامعية تبين أن التحوالت الرئيسية تُظهر هبوطاً يف نسبة احلاصلين على الشهاد

، ٨٨/١٩٨٩عام % ٣٤,٧إىل  ٨٠/١٩٨١عام % ٤٩,٦املتخصصين يف اآلداب من 
إىل % ١٦,٧مقابل ارتفاع نسبة املتخصصين يف العلوم االجتماعية واالقتصاد من 

نت التحوالت ، يف حين كا%١١,٤إىل % ٠,٤والطب واملهن الطبية األخرى من % ٢١,٢
  )١٢(.يف التخصصات األخرى طفيفة

                                                            

مايو /، أيار٥، رقم )امللحق" (نشرة اإلحصاء الشهرية اإلسرائيلية"دائرة اإلحصاء املركزية،  )١٢(
١٩٩٠. 
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  أثر التعليم: خامساً 
  يف التصنيف املهني لقوة العمل

سوف نبين، فيما يلي، أثر تطور التعليم بشكل عام، بين العرب يف إسرائيل، 
وتطور التعليم العايل وزيادة عدد ذوي األلقاب اجلامعية يف التركيبة املهنية لقوة 

  .العمل العربية
تطور التعليم والزيادة املستمرة يف عدد املتعلمين يف القطاع العربي  أدى

ونسبتهم، إىل تغيير جوهري يف مستوى تعليم السكان وتوزيعهم بحسب سنوات 
  :التعليم، كما يتضح من اجلدول التايل

  
  

من الواضح أن التحوالت الرئيسية يف توزيع السكان بحسب سنوات التعليم 
هبوط كبير يف نسبة من مل يلتحقوا باملدرسة بتاتاً أو درسوا : حدثت يف فئتين بالذات

سنوات فأكثر، خصوصاً فئة من  ٩سنوات، مقابل ارتفاع يف نسبة من درسوا  ٤حتى 
 .سنة ١٢ – ٩درسوا 

عامًا  ١٣ هذه التحوالت فهي زيادة نسبة من درسوا أما الظاهرة الثانية يف
وهذه الزيادة تعود، باألساس، إىل ارتفاع عدد اخلريجين العرب يف . فما فوق

اجلامعات، حيث تشير اإلحصاءات إىل أن هذا العدد وصل يف السنوات األخيرة إىل أكثر 
عدد اخلريجين ويُالحظ من املعطيات املنشورة ارتفاع . متخرج يف كل فوج ٦٠٠من 

  .يف الدراسات العليا بشكل خاص
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انعكست تطورات التعليم العايل هذه والتحوالت يف مستوى تعليم املواطنين 
ويتمثل هذا التحول يف . العرب بشكل عام يف املستوى املهني لقوة العمل العربية

  :الظواهر التالية
والبناء واملواصالت، زيادة كبيرة يف نسبة العاملين املهنيين يف الصناعة  -١

  .فقط بين اليهود% ٢١,٢بين العرب مقابل % ٤٢,٢حيث وصلت إىل 

إن . عاماً ١٢ – ٩ويُعزى هذا التحول بالذات إىل ارتفاع نسبة الذين درسوا      
مستوى املعرفة يف هذه الفئة يتناسب مع حاجة سوق العمل إىل عاملين 

هنية خالل العمل يف فترة زمنية مهنيين أو شبه مهنيين يكتسبون مهاراتهم امل
وهذه الفئة تتميز بمرونة نسبية وسهولة يف التحول من عمل . قصيرة نسبياً

إىل آخر، وبتدين أجور ذوي املهن التقنية الذين درسوا هذه املهن وتدربوا يف 
   .مراحل الدراسة الثانوية واملعاهد فوق الثانوية

سنة % ٩,٩من " ياقات البيضال"زيادة نسبة العاملين املصنفين يف مهن  -٢
لكن الفرق بين تصنيف . ١٩٩٠سنة % ١٩,٨و ١٩٨٣  سنة % ١٧,٣إىل  ١٩٦١

من األخيرة % ٥١,٣شاسعًا، حيث أن   قوة العمل العربية واليهودية ما زال 
 ).٥أنظر اجلدول رقم (يصنفون يف هذه املهن 
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على رأس  إن أكثر الفروق وضوحاً بين قوتي العمل تظهر يف املهن التي تصنف
السلم املهني يف إسرائيل، والتي تمنح أصحابها أعلى درجات املركز االجتماعي 

 :والدخل وهي
من قوة العمل العربية و % ٣,٥أ ـ املهن العلمية واألكاديمية التي ينتمي إليها 

  .من قوة العمل اليهودية% ٩,٣
ة مقابل من قوة العمل العربي% ٨,٧ب ـ املهن احلرة األخرى وينتمي إليها 

  .من قوة العمل اليهودية% ١٧,٦
  

  
يبلغ عدد األشخاص الذين يدخلون ضمن دراستنا احلالية، أي الذين درسوا يف 

 ١٥,١٠٠عامًا و  ١٥ – ١٣شخص تعلموا  ٣٠,٧٠٠معاهد التعليم العايل ومؤسساته 
مصنفون يف  ٣٥,٦٠٠) ٤٥,٨٠٠(وبين هؤالء جميعاً. عاماً ١٦شخص تعلموا أكثر من 

أما يف الفئة األوىل التي حتتل رأس ). أي مهن الياقات البيض(ات املهنية األربع الفئ
شخص ويف الفئة  ٦٣٠٠السلم املهني، وهم ذوو املهن العلمية واألكاديمية فيدخل 

  .وهم ذوو املهن احلرة األخرى واملهن التقنية ١٥,٣٠٠الثانية 
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ية يف هاتين الفئتين ال ولتوضيح الفرق بين تركيب قوة العمل العربية واليهود
وبالتدقيق يف أنواع املهن التي يحترفها . بد من تفحص التصنيف الداخلي يف كل فئة

من % ٢٤من العرب هم من املدرسين مقابل % ٤٨املصنفون يف الفئة األوىل جند أن 
أطباء، أطباء أسنان، (كذلك جند أن األكاديميين الذين يعملون يف املهن احلرة . اليهود

من % ٤٢من العاملين العرب مقابل % ٣٣يشكلون ) مون، مهندسون وغيرهمحما
أما يف الفئة الثاين فنجد أن الفروق الرئيسية بين الذين ينتمون    )١٣(.العاملين اليهود

من % ٢٧إليها من القطاعين تتعلق بنسبة ذوي املهن التقنية، وهؤالء يشكلون 
  .من العاملين العرب% ٥,٨العاملين اليهود يف الفئة نفسها مقابل 

إن هذا الفرق يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً حول أهمية التعليم املهني ـ 
التكنولوجي يف تشكيل نوعية القوى العاملة ووظيفته يف خلق هذه الفروق يف مستوى 

  .املهارات الفنية بين القطاعين

  
 األكاديميون يف سوق العمل: سادساً 

فرص العمل لألكاديميين العرب يف سوق  هناك متغيران أساسيان يف حتديد
  :العمل

  .درجة تطور االقتصاد واخلدمات يف املدن والقرى العربية -١
 .درجة استيعاب سوق العمل اإلسرائيلية لألكاديميين العرب -٢

إن املقرر الوحيد لهذين املتغيرين هو السياسة اإلسرائيلية جتاه األقلية العربية 
ئيلي هو اقتصاد موجه بواسطة احلكم املركزي الذي على اعتبار أن االقتصاد اإلسرا

يضع خطط التطوير وينفذها بنفسه، وان القطاع العام والقطاع الهستدروتي يف 
 :إسرائيل هما املشغِّالن الرئيسيان لقوة العمل

                                                            

 – ٦٠٣، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩١كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي "تم حسابها من  )١٣(
 ).١٩٩١مركز يافا، : الناصرة" (١٩٩٠املدن والقرى العربية يف إسرائيل : "و ٦٠٧
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فيما يتعلق بتطور االقتصاد العربي أشارت األبحاث إىل أن هذا القطاع مل  -١
اعي قادر على استيعاب قوة عمل ماهرة يُعطَ فرصة لتطوير اقتصاد صن

إن املؤسسات الصناعية العربية هي، يف  )١٤(.خاصة من األكاديميين
معظمها، ورش لتقديم اخلدمات يف جمال إصالح السيارات أو توفير املواد 

وهذه الصناعة عاجزة عن استخدام املتخصصين  )١٥(.الالزمة لقطاع البناء
كاإللكترونيك والكيمياء والعلوم الطبيعية يف جماالت الهندسة بأنواعها، 

أما اخلدمات العامة التي تقدمها الدولة والسلطات احمللية فما . والدقيقة
زالت متأخرة وقاصرة عن استيعاب اخلريجين يف العلوم االجتماعية 

 ٣٠٠٠ويصل جمموع العاملين يف هذه السلطات إىل نحو  )١٦(.واآلداب
  )١٧(.اتمستخدم يف جميع أنواع اخلدم

إن اجملال الوحيد الذي تطور بشكل يسمح باستيعاب أعداد كبيرة نسبياً من 
وهناك جماالت أُخرى للعمل يف داخل القطاع العربي نتجت . األكاديميين هو التعليم

عن التطور العام يف مستوى احلياة وزيادة الطلب على أنواع معينة من اخلدمات، كما 
  .سنبين الحقاً

اإلسرائيلية مثال بارز على التمييز املقنّع الذي ينبع من إن سوق العمل  -٢
. استعمال معايير غامضة أو معايير مقنعة يف استخدام قوة العمل العربية

احلكومي والهستدروتي : وهذه املعايير مستعملة يف القطاعات كلها
                                                            

)١٤( : Tel:Aviv( The Arab Population in Israeli Economy A. Haidar, 

International Center for Peace in the Middle East, 1990).                             

                            

                     

 .، مصدر سبق ذكره..."املدن والقرى العربية " )١٥(
)١٦( A. Haidar, Social Welfare Services for Israel’s Arab Population 

(Boulder: Westview Press, 1991). 

 .١٩١- ١٨٨، ١٨٦ – ١٨٤ص ، مصدر سبق ذكره، ..."املدن والقرى العربية " )١٧(
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واخلاص، ولكننا سوف نبحث يف مسألة تشغيل األكاديميين العرب فيها 
  .بشكل منفصل

يضم القطاع العام يف إسرائيل املؤسسات احلكومية واحلكم : أ ـ القطاع العام     
ويستخدم ). الوكالة اليهودية وغيرها(احمللي والهستدورت واملؤسسات القومية 

. اإلدارة والصناعة: من قوة العمل اإلسرائيلية يف جمالين% ٤٠هذا القطاع نحو 
إن هذا الوضع ناجت، ظاهرياً، عن . جداً ولكن نسبة العاملين العرب بينهم ضئيلة

فالوظائف يتم . نظام توزيع املوارد يف إسرائيل وهو نظام املفتاح احلزبي
غير أن العرب مل . توزيعها بحسب قوة األحزاب التي تدخل االئتالف احلكومي

ومعظم األحزاب التي تمثلهم كانت . يدخلوا يوماً هذا االئتالف بصفتهم شركاء
ولذلك فلم يؤخذوا يف . الصهيوين -اليهودي " اإلجماع القومي"عادة خارج 

االعتبار عند توزيع الوظائف خاصة تلك التي تالئم مؤهالت األكاديميين 
وقد أشارت . ولكن األسباب الرئيسية هي أسباب سياسية ـ أمنية  )١٨(.وكفاءاتهم

 املهنية التي حققت يف أوضاع اخلدمات احلكومية -اللجنة الشعبية 
إن الرأي السائد هو أن : "واملؤسسات التي تمولها الدولة إىل ذلك بشكل صريح

ولكن يظهر أن . استخدام أبناء األقلية يف اخلدمات احلكومية يشكل خطراً أمنياً
كما أوضحت اللجنة  )١٩(".هذا االعتبار يستخدم لتبرير املعارضة لتشغيلهم

ناها تشير إىل وجود قوى عمل أن املعطيات التي جمع: "املذكورة يف تقريرها
متعلمة ذات معرفة، ومهارات مهنية باملستوى املطلوب للخدمات احلكومية، 

                                                            

: ، يف"األسباب الرئيسية لصعوبات العمل التي يواجهها اخلريجون العرب"سامي سموحا،  )١٨(
 – ٣٩، ص )١٩٨٧جامعة حيفا، : حيفا" (ضائقة العمل بين خريجي اجلامعات العرب يف إسرائيل"

٤٨. 
واملؤسسات التي تمولها  اللجنة الشعبية ت املهنية للتحقيق يف أوضاع اخلدمات احلكومية )١٩(

 .٣٠٩، ص ١٩٨٩، اجلزء الثاين، القدس "مكانة األقليات يف اخلدمات احلكومية والعامة: "الدولة
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وهي تستطيع أن تنجح يف التنافس مع املرشحين اليهود يف ظروف وشروط 
 )٢٠(".متساوية

 

 

  
تشمل سياسة االستخدام يف القطاع العام قدوة ألصحاب : ب ـ القطاع اخلاص

ويعود ذلك إىل سببين . ة وبشكل خاص يف املشاريع الصناعيةاملؤسسات اخلاص
  :رئيسيين
تبعية أصحاب املشاريع اخلاصة للحكم املركزي وارتباط مصاحلهم  -١

االقتصادية باألحزاب السياسية والهستدروت واملؤسسات القومية اليهودية، مما 
لتعايل على يمنعهم من تفضيل مصاحلهم اخلاصة يف تشغيل قوة العمل العربية وا

وقد كتب أحد الباحثين اإلسرائيليين حول    )٢١(.االعتبارات السياسية واألمنية الشائعة
                                                            

 .٣٠٨املصدر نفسه، ص  )٢٠(
)٢١( D. Shimshoni, The Israeli Democracy: The Middle of the Journey (N. Y.: 

The Free Press, Macmillan Publishers, 1982); I. Sharkansky, The Political 

Economy of Israel (New Brunswick: Transaction Inc., 1987).                         
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بما أن للحكومة تأثيراً كبيراً على القطاع اخلاص فإن األكاديميين العرب : "املوضوع
  )٢٢(".الذين ينقصهم الدعم السياسي ال يمكنهم النفاذ إىل هذا القطاع

. ئد يف إسرائيل ضد تشغيل العرب يف املؤسسات اليهوديةـ اجلو العام السا ٢
ويف    )٢٣(فقد أظهرت األبحاث أن هناك مواقف مسبقة شائعة ضد العرب بشكل عام،

وكان استطالع شمل عينة ممثلة للمجتمع اإلسرائيلي       )٢٤(.سوق العمل بشكل خاص
ة يف احلصول على أن اليهودي املتوسط يعتقد بوجوب إعطاء اليهودي أولوي: "كشف

التعليم املطلوب الكتساب مهنة أكاديمية، وكذلك أولوية يف احلصول على عمل 
  )٢٥(".مالئم

إن االقتصاد العربي والقطاع اليهودي ال يوفران الفرص الكافية الستيعاب 
الكفاءات األكاديمية للخريجين العرب، وأن املشكلة تتعقد مع تخرج كل فوج جديد من 

إن العثور على عمل يالئم الكفاءات أصبح صعباً يف : "عاهد العليااجلامعات وامل
االقتصاد العربي، ولكن التحدي الذي يواجه العرب يف العثور على عمل يف القطاع 

  )٢٦(".اليهودي أصعب بكثير
                                                            

  .٤٤سموحا، مصدر سبق ذكره، ص  )٢٢(
)٢٣( V. Kraus and R. W. Hodge, Promises in the Promised Land: Mobility 

and Equality in Israel (N. Y. and London: Greenwood Press, 1990), p. 31.  

                                                                                                                                   

)٢٤( N. Lewin‐Epsten, Labor Market Position and Antagonism towards 

Arabs in Israel (Tel‐Aviv: Golda Meir Institute for Social & Labour 

Research, 1987).                             

                         

 .٤١صدر سبق ذكره، ص سموحا، م )٢٥(
)٢٦( Lewin‐Epstein, The Arab Economy in Israel: Growing Population‐Jobs 

Mismatch (Tel‐Aviv: Pinhas Sapir Center for Development, Tel‐Aviv Univ., 

1990), p. 29.                             
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  سابعاً جماالت العمل
  لألكاديميين العرب

يف ظل الظروف التي يعيشها العرب يف إسرائيل فإن جماالت العمل 
  لألكاديميين يف الفروع 

  
  

من الذين درسوا % ٦,٢لذلك جند أن . االقتصادية اإلنتاجية مغلقة، خاصة يف الصناعة
عامًا أو أكثر يعملون يف هذا الفرع  ١٦عامًا والنسبة نفسها من الذين درسوا  ١٥ – ١٣

  .من اليهود% ١٤,٤و % ١٨,٨مقابل 
إن فرع اخلدمات العامة هو املشغّل الرئيسي لألكاديميين العرب، وهو يستوعب 

من العاملين % ٦٥,٩وتشير املعطيات اإلحصائية إىل أن هذا الفرع يشغّل . معظمهم
عاماً فأكثر مقابل  ١٦من الذين درسوا % ٧١عاماً و  ١٥ - ١٣العرب الذين درسوا 

  : ويشمل هذا الفرع ثالثة جماالت رئيسية   )٢٧(.ملين اليهودمن العا% ٥٣,٣و% ٤٢,١

                                                            

، ١٩٩٠، القدس ٨٧٨، النشرة رقم "١٩٨٨مسوحات القوى العاملة "دائرة اإلحصاء املركزية،  )٢٧(
 .١٨١ – ١٨٠ص 
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كان جهاز التعليم العربي، وما زال، اجلهاز الرئيسي يف استيعاب : ـ التعليم ١
من % ٥٩من ذوي املهن العلمية واألكاديمية و % ٤٨األكاديميين العرب، فهو يستوعب 

% ٥٧ يعمل يف جمال التعليم وبشكل إجمايل. ذوي املهن احلرة األخرى واملهن التقنية
ولكن جزءاً كبيراً منهم يشغلون وظائف جزئية، . من خريجي مؤسسات التعليم العايل

ومن املهم أن نشير إىل أن    )٢٨(.من الوظيفة الكاملة% ٧٩لذلك فإن كل مدرس يشغل 
. اجلزء األعظم من العاملين يف جمال التعليم مل يتم تأهيلهم للعمل يف هذه املهنة

ولكن غياب فرص العمل يف جمال تخصصاتهم يضطرهم إىل اللجوء للتعليم ألنه 
  .الفرصة الوحيدة املتبقية أمامهم

إن املهنة الرئيسية، وتقريباً الوحيدة، التي يوفرها جهاز التعليم العربي هي 
مهنة التعليم، ألن أنواع اخلدمات األخرى املرتبطة بالعملية التعليمية غائبة تقريبًا 

. كما أن قدرة هذا اجلهاز على استيعاب مدرسين جدد حمدودة جداً   )٢٩(.هذا اجلهاز يف
فقد استمر تطوره بشكل سريع حتى أواخر السبعينات ثم تباطأت هذه العملية، وهو 
اليوم يعاين حالة ركود كامل مما زاد يف تفاقم مشكلة عمل األكاديميين يف األعوام 

  .القليلة املاضية
أشرنا سابقاً إىل أن السلطات احمللية يف املدن والقرى : احمللية ـ السلطات ٢

وهذا العدد يشمل . موظف يف شتى أنواع اخلدمات ٣٠٠٠العربية تستخدم نحو 
املوظفين يف املدارس يف مراحلها اخملتلفة، غير أنه ال يشمل معلمي املدارس الثانوية 

منا بضم هؤالء إىل العاملين الذين تقع مسؤولية تشغيلهم على هذه السلطات، إذ ق
ولكن من الواضح أن تطور جهاز التعليم كان حاسماً يف . اآلخرين يف حقل التعليم

  .درجة استيعاب القطاع العربي لألكاديميين
لقد تضخم جهاز اخلدمات يف السلطات احمللية يف العقدين املاضيين عن 

ت مل تقدم للسكان من طريق إقامة سلطات جديدة وإضافة أنواع جديدة من اخلدما

                                                            

 .٦١٢، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩١كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائيلي " )٢٨(
 .٧ – ٦، ص ١٩٩٠، ١، التقرير رقم "التعليم يف الوسط العربي"جمعية حقوق املواطن،  )٢٩(
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ولكن هذا التضخم توقف يف األعوام اخلمسة املاضية، وبذلك تم احلد من . قبل
  .إمكاناتها يف استيعاب موظفين جدد يف جهاز اخلدمات احمللي

يعتبر جمال اخلدمات الصحية يف املكانة الثالثة من : ـ اخلدمات الصحية ٣
اء وأطباء األسنان والصيادلة العرب إن معظم األطب. حيث قوة العمل التي يستخدمها

وقد نتج . مستقلون يف أعمالهم وهم يعملون عادة يف داخل التجمعات السكنية العربية
هذا الوضع عن رفض املؤسسات الصحية التابعة للهستدروت ووزارة الصحة تشغيل 

 وتبلغ. ويملك الهستدروت أكبر جهاز للخدمات الصحية يف البالد. أعداد كبيرة منهم
نسبة املواطنين العرب الذين ينتمون إىل صندوق التأمين الصحي التابع للهستدروت 

أما    )٣٠(.فقط% ٢من جممل األعضاء، بينما تبلغ نسبة املستخدمين من العرب % ١٥
من % ٥,٩املؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة فتبلغ نسبة العرب العاملين فيها 

وإذا احتسبنا ذوي املهن األكاديمية فقط جند أن    )٣١(.ألف مستخدم ٢٠أصل نحو 
طبيب عربي يف البالد،  ٨٠٠طبيباً عربياً من أصل نحو  ٣٤١اجلهازين معاً يشغالن 

أما عدد الصيادلة العرب يف . ولكن اجلهازين ال يشغالن طبيب أسنان عربياً واحداً
وكما . ٧٥٧ صيدلياً فقط، وعدد املمرضين واملمرضات إىل ٧٠اجلهازين فيصل إىل 

هو احلال يف اجلهازين السابقين فإن اخلريجين اجلدد يف املهن الطبية يواجهون 
وقد كانت هجرة اليهود من . عراقيل كثيرة يف حماولتهم االندماج يف سوق العمل

ويبدو أن التجمعات السكانية العربية . روسيا سببًا آخر يف إضافة عراقيل جديدة
عاب أطباء األسنان الذين يعملون، كما أشرنا، يف استنفدت إمكاناتها يف استي

  .عياداتهم اخلاصة
يف إجمالنا للبحث يف جماالت العمل التي يوفرها فرع اخلدمات العامة يف 
القطاع العربي نالحظ أن هناك ظاهرة مشتركة يف أجهزة اخلدمات اخملتلفة، وهي 

  .يدةتوقفها عن التطور وهبوط قدرتها على استيعاب قوى عاملة جد
                                                            

مركز : نيقوسيا(، ٢٢٢ – ٢٢١العددان " ، شؤون فلسطينية"العرب يف الهستدروت"حيدر، . ع )٣٠(
 .٤٨ – ٢٠ص ) ١٩٩١األبحاث الفلسطيني، 

 .اللجنة الشعبية ـ املهنية، مصدر سبق ذكره )٣١(
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ومن اجلدير باإلشارة أن القوى العاملة التي تم استيعابها حتى اآلن استفادت 
كثيراً من العزل اجلغرايف واملؤسسي الذي جعل أنواعاً معينة من الوظائف حكراً على 

هذا على الرغم من أن الوظائف املتوافرة يف القطاع العربي أدنى يف . اجلامعيين العرب
وفرها اإلدارة احلكومية والهستدروت واألحزاب السياسية مستواها من تلك التي ت

لكن هذا الوضع وفر أماناً وظيفياً معيناً بسبب انعدام . والقطاع اخلاص اليهودي
  .منافسة قوة العمل اليهودية

وهذا القول ينسحب أيضاً على األكاديميين العرب الذين يقدمون خدمات 
فهؤالء، وخصوصاً . اسبة وغيرهاشخصية يف جماالت القانون والهندسة واحمل

احملامون، ال يستخدمون يف القطاع اليهودي العام أو اخلاص، وهم مضطرون إىل 
العمل داخل القطاع العربي مع أن أنواع اخلدمات التي يقدمونها يف هذا القطاع ال 
تمنحهم فرصة اكتساب اخلبرات وتطوير املهارات بسبب مستوى تطوره املتخلف كثيراً 

ويعاين اخلريجون اجلدد يف هذه التخصصات هبوطاً يف قدرة . قطاع اليهوديعن ال
  .القطاع العربي على استيعاب أعداد أخرى منهم

لكن اخلريجين الذين يواجهون أصعب املشاكل يف احلصول على وظائف هم 
ذوو التخصصات يف العلوم الطبيعية والعلوم الدقيقة، ألن اجملال الرئيسي الذي من 

وقد أوضحنا، سابقاً، أن هذا اجملال غير . أن يستخدم كفاءاتهم هو الصناعة املفروض
وكان املدير السابق . متطور يف القطاع العربي وهو مغلق أمامهم يف القطاع اليهودي

من العرب الذين % ٤٢أعلن أن " صندوق التعليم التكنولوجي يف الوسط العربي"لـِ 
يف تخصصات مثل ) تطبيقية يف حيفامعهد الهندسة ال(تخرجوا من التخنيون 

امليكانيك والكهرباء واإللكترونيك واحلاسوب عاطلون عن العمل أو يعملون يف 
ولذلك جند . وهذا الوضع ما زال مستمراً حتى اليوم   )٣٢(.جماالت غير تخصصاتهم

لهذا . وهناك جزء كبير منهم يقبل وظائف جزئية. معظمهم يتوجهون إىل مهنة التعليم
القول إن هناك هدراً للطاقات بسبب الفرق القائم بين مستوى الكفاءة التي  يمكن

  .يتمتع بها األكاديميون وبين أنواع الوظائف التي يؤدونها

                                                            

 .١/١٢/١٩٨٦، "هآرتس" )٣٢(
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  البطالة والبطالة املقنعة: ثامناً 
  بين األكاديميين

ليس من السهل التوصل إىل معطيات دقيقة عن البطالة بين خريجي اجلامعات 
فاملعطيات الرسمية تستند إىل تقارير مكاتب العمل التي تبني تقويماتها على . العرب

ومن املعروف أن نسبة ضئيلة من العاطلين عن العمل . طلبات التشغيل املقدمة إليها
أما القيام . يف القطاع العربي تتجه إىل هذه املكاتب يف حماولة للحصول على عمل

ليس عمالً سهالً، وهو موضوع دراسة ميدانية بمسح شامل لذوي الشهادات اجلامعية ف
لهذه األسباب سوف نبني تصورنا عن أوضاع األكاديميين على املسح . موسعة

  .اجلزئي وعلى املعطيات الرسمية التي تعتمد التقديرات يف غياب املسح الشامل
يف البداية يجب أن نشير إىل أن نسب العمالة والبطالة تأخذ يف احلسبان أولئك 

 ١٩٨٩ففي سنة . الذين يعتبرون جزءاً من قوة العمل املدنية وليس جميع اخلريجين
شخص يف قوى  ١٧,٠٠٠عاماً، منهم  ١٥ـ  ١٣شخص درسوا  ٢٧,٩٠٠كان هناك 

آالف يف  ٩عاماً فأكثر، منهم  ١٦شخص درسوا  ١٢,٦٠٠و %) ٦٠,٨(العمل املدنية 
من % ٤٧,٥من الفئة األوىل وفقط % ٤١وتبين اإلحصاءات أن %). ٧١,٤(سوق العمل 

% ٣٣,٧من الفئة األوىل و % ٤٤,١الفئة الثانية عملوا يف وظائف كاملة، بينما عمــل 
إن املعطيات الرسمية ال تشير إىل أن األعداد   )٣٣(.من الفئة الثانية يف وظائف جزئية

من % ١٤,٩أي (املتبقية من اخلريجين يف قوة العمل املدنية هم عاطلون عن العمل 
من األوائل % ٦,٩، ولكنها تسجل نسبة بطالة )من الفئة الثانية ١٨,٨الفئة األوىل و

 ١٦٠٠من اآلخرين، يف حين أن وضع الباقين يف سوق العمل، وعددهم % ٨,٣و
وعلى الرغم من أن هذه املعطيات غير مكتملة إال أنها تشير، . شخص، غير معروف

أعماًال جزئية فقط، مما يدل على أن  خريج يعملون ١٠,٨٠٠بشكل واضح، إىل وجود 
كما أن املعطيات الرسمية تشير إىل ارتفاع عدد . نسبة البطالة املقنعة، عالية جداً

 ١٩٨٨بين % ٦٠عامًا فأكثر،  ١٦العاطلين عن العمل، من بين الذين درسوا 

                                                            

، ١٩٩١، القدس ٨٩٤، النشرة رقم "١٩٨٩مسوحات القوى العاملة "دائرة اإلحصاء املركزية،  )٣٣(
 .١١٢ص 
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ة وهناك الكثير من اخلريجين الذين يعملون يف األعمال اليدوية البسيط   )٣٤(.١٩٨٩و
التي ال حتتاج إىل أي نوع من املهارات املهنية مثل البناء وحمطات بيع الوقود 

ومن أسباب صعوبة احلصول على  )٣٥(.وليس من السهل حصر عددهم. وغيرها
معطيات صحيحة عن مصير اخلريجين العرب يف سوق العمل اإلسرائيلية هي الهجرة 

ين ارتفعت يف السنوات األخيرة، ومن املالحظ أن أعداد املهاجر. إىل خارج البالد
والظاهرة آخذة يف االنتشار بين خريجي العلوم الطبيعية والعلوم الدقيقة واملهن 

ففي مسح أجريناه على جميع اخلريجين العرب املتخصصين يف الطب واملهن . الطبية
 ٢٧٠، وعددهم ١٩٩٠ – ١٩٧٨الطبية األخرى يف اجلامعة العبرية يف الفترة ما بين 

    )٣٦(.منهم هاجروا من البالد بحثاً عن أعمال تناسب كفاءاتهم% ١٦اً، تبين أن خريج

كما أن هناك هجرة من نوع آخر بارزة بين ذوي شهادات الدكتوراه يف التخصصات 
  .اخملتلفة الذين يعملون يف جامعات الضفة الغربية احملتلة

صيلهم العلمي وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة معينة من الذين يستمرون يف حت
يفعلون ذلك يف حماولة لتأجيل احلسم يف قضية العمل بعد فشلهم يف احلصول على 

ولكنهم يكتشفون بعد إكمال دراستهم . وظائف مناسبة، وهم يعتبرون ذلك حالً موقتاً
أن حصولهم على الشهادات العليا جعل مشكلة العمل أكثر صعوبة ألن السوق العربية 

يعاب مثل هذه الكفاءات، بينما السوق اليهودية حمكمة اإلغالق بالذات ال تستطيع است
  .أمامهم

 اخلالصة

                                                            

؛ واملصدر السابق نفسه، ١٠٤، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٨مسوحات القوى العاملة "قارن  )٣٤(
 .١١٢ص 

 .٦/١٠/١٩٨٩، "، هآرتس"الوقودخريجو جامعات يعملون يف البناء وحمطات "ران كسليف،  )٣٥(
)٣٦( A Haidar, A Study of Arab‐Hebrew University Graduates in Medical 

and Para‐Medical Fields (Jerusalem: H. S. Truman Institute, 1992, 

Mimeographed).                             
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يُظهر هذا البحث يف ظروف الدراسة والعمل يف القطاع العربي يف إسرائيل أن 
هناك سلسلة من العقبات واحلواجز أمام الطالب العرب تؤدي إىل تسرب الغالبية 

، وأن العدد القليل الذي ينجح يف العظمى من مؤسسات التعليم يف مراحل خمتلفة
إن توقعات . الوصول إىل اجلامعات ومعاهد التعليم العايل يفعل ذلك بمجهود كبير

هؤالء املتعلمين عالية جداً على الرغم من معرفتهم بالعقبات التي يواجهونها يف 
سوق العمل وخاصة تخلف االقتصاد العربي وعجزه عن استيعاب أعداد كبيرة من 

اجلامعات وسياسة التمييز املتبعة يف القطاع العام والقطاع اليهودي خريجي 
زيادة عدد الطالب الذين يتوجهون إىل : وقد أنتجت هذه العقبات عدة ظواهر. اخلاص

دراسة املهن احلرة خارج البالد، وزيادة عدد الطالب الذين يتوجهون لدراسة املهن 
ابعون دراساتهم العليا، وارتفاع عدد احلرة غير األكاديمية، وزيادة عدد الذين يت

من هنا تبرز ظاهرة البطالة املقنعة . العاطلين عن العمل والذين يعملون أعماالً جزئية
  .وهدر الطاقات العلمية واملهنية وانتشار ظاهرة الهجرة يف السنوات القليلة املاضية

عايل متدنية وتؤكد هذه الظواهر أن القيمة االجتماعية واالقتصادية للتعليم ال
نسبة إىل قيمته يف القطاع اليهودي، ونسبة إىل توقعات الطالب خالل الدراسة 

ولهذا السبب الحظنا هبوط . واجملهود املبذول يف سبيل احلصول على اللقب اجلامعي
لكن هذه الظاهرة األخيرة . ١٩٨٥عدد الطالب الذين يلتحقون باجلامعات منذ العام 

احلراك االجتماعي واالقتصادي األخرى غير متوافرة يف  قد تكون موقتة ألن وسائل
  .ظروف األقلية العربية يف إسرائيل

لقد حتولت قضية تشغيل اخلريجين العرب إىل قضية سياسية من الدرجة 
األوىل يف النضال السياسي الذي تخوضه األقلية العربية، خاصة يف العقد املاضي إال 

دث يف السنوات اخلمس املاضية أدى إىل حتويل أن من املالحظ أن تطوراً معيناً ح
قضية النضال لضمان مستقبل اخلريجين من الصراع مع السلطة اإلسرائيلية إىل 
التنافس الشديد داخل األقلية العربية نفسها على املراكز والوظائف القليلة املتوافرة، 

هذا التحول  وكان. مما سهل على السلطة عملية االستقطاب السياسي للنخب العربية
جزءاً ال يتجزأ من تطورات سياسية واجتماعية تشهدها األقلية العربية يف إسرائيل 

وهذا التحول يمكن رؤيته . ليس بمقدورنا استعراضها وحتليلها يف دراستنا احلالية
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فقد أدى استعمال هذه اآلليات . بصفته نتيجة الستعمال السلطة آليات الضبط اخملتلفة
م والسياسات األخرى إىل جعل التحصيل العلمي مورداً نادراً، يف سياسة التعلي

وحتويله من آلية تطور إىل آلية تنافس وفرقة داخل األقلية العربية وبذلك حققت هذه 
وأصبح هذا اجلهاز يف . السياسة هدفها يف ضبط جهاز التعليم والتحكم بنتائجه

وأدت السياسة . ية من إسرائيلاملرحلة احلالية القناة الرئيسية لهجرة العقول العرب
املتبعة إىل إهدار الطاقات املتعلمة وعدم مساهمتها يف تطوير اجملتمع الذي استثمر 
موارد كبيرة يف سبيل تعليمها، وإىل حتويل الصراع من صراع ضد سياسة السلطة إىل 

 .صراع داخلي وتقوية أسباب التنافس والفرقة يف املرحلة احلالية
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