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دراسات

خالد عرار*

 ال�سيا�سات الرتبوية الإ�رسائيلية

وحال التعليم العربي يف اإ�رسائيل

تجاه  قيامها  منذ  اإ�سرائيل  تنتهجها  التي  التربوية  ال�سيا�سات  الدرا�سة  هذه  تتناول 

عليها  يترتب  وما  ال�سيا�سات،  هذه  انعكا�سات  وتتابع  فيها،  العربي  التعليم  جهاز 

العالقات  بو�سف  ُتعنى  التي  النظرية  الخلفية  على  وبناء  واإ�سقاطات.  تبعات  من 

الدرا�سة  ز 
ّ
تمي فيها،  الأ�سلية  العرقية  والأقليات  ال�ستعمارية  القومية  ــ  الدولة  بين 

العربي.  التعليم  جهاز  اإزاء  التربوية  بال�سيا�سات  تتعلق  مركزية  تحولت  ثالثة  بين 

فتبداأ اأوًل بمرحلة التعليم العربي في ظل الحكم الع�سكري حتى �سنة 1966، وثانيًا 

ا الثالثة فهي المرحلة المرافقة 
ّ
مرحلة تطبيق بوتقة الن�سهار 1967 - 1991، اأم

ال�سالم في �سنة 1992، وما يترتب عليها من �سعي نحو تحقيق الإدارة  لمحادثات 

هودج�سون  اقترحه  الذي  التحليلي  الإطار  على  واعتماداً  العربي.  للتعليم  الذاتية 

و�سباور�س )Hodgson & Spours 2006(، قام الباحث بداية بتحليل الحقب والفترات 

تحديد  وكيفية  العربي،  التعليم  جهاز  لو�سع  و�سفًا  اأدرج  ثم  الأ�سا�سية،  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سات التربوية وتاأثيراتها في الميدان التربوي ومح�سالته. لقد هدفت الدرا�سة 

التي  التاريخية  التغيرات  ر�سد  اإلى  التحليل  واأ�ساليب  المفاهيم  هذه  ا�ستخدام  من 

طراأت على جهاز التعليم العربي الفل�سطيني في اإ�سرائيل، واإلى عر�س �سيا�سة الدولة 

في اتخاذ القرارات، مع محاولة ت�سخي�س التحديات الم�ستقبلية. وتثبت نتائج البحث 

وجود عالقات ارتباطية بين النتماء العرقي في اإ�سرائيل، وبناء ال�سيا�سات التربوية 

تجاه الأقلية العربية.

* أكاديمي وباحث فلسطيني.
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الم�سكلة نابعة من  اأن  اأظن  الفل�سطيني؟ 

خوفهم من اأن يزيد وعينا القومي تجاه 

هويتنا الفل�سطينية )مكاوي 2002(.

لقد اأُجريت عدة درا�سات واأبحاث عن جهاز 

التربية والتعليم العربي، تطرقت اأغلبيتها اإلى 

الق�سايا الوظيفية والبنيوية، وبحثت في 

الفجوات بين مدخالت )inputs( الجهاز 

ومخرجاته )outputs(، كما قام بع�سها 

بدرا�سة الن�سو�س التعليمية الموجهة اإلى 

الطالب العرب الفل�سطينيين في اإ�سرائيل 

)الحاج 2006؛ عرار واإبراهيم 2015(، بينما 

التفت النزر الي�سير من تلك الدرا�سات اإلى 

التغييرات التي حّلت ب�سيا�سة الدولة تجاه 

التعليم العربي، وبحث في تاأثيرات ذلك 

وانعكا�ساته في بنية التعليم ومناهجه المعّدة 

.)Nasser & Nasser 2008( للمدار�س العربية

توظف هذه الدرا�سة نهج التحليل النوعي ــ 

الظواهري )الفينومينولوجي( الذي اقترحه 

 Hodgson & Spours( هودج�سون و�سباور�س

2006( بهدف فهم التطورات ال�سيا�سية ــ 
التربوية التي مر بها جهاز التعليم العربي في 

اإ�سرائيل، وذلك من خالل ثالث حقب مركزية: 

)1( التعليم العربي في ظل الحكم الع�سكري 

حتى �سنة 1966؛ )2( التعليم العربي 

ومحاولة تطبيق �سيا�سة الدمج خالل الفترة 

1967-1991؛ )3( التعليم العربي في خ�سم 

محادثات ال�سالم منذ �سنة 1992، وال�سعي 

نحو تحقيق الإدارة الذاتية، والو�سع الراهن 

للتعليم العربي.

تبحث هذه الدرا�سة في انعكا�سات �سيا�سة 

الحكومات الإ�سرائيلية المتاأرجحة تجاه جهاز 

التعليم العربي من حيث الأهداف والم�سامين 

والمدخالت، وتحاول، تحديداً، الإجابة عن 

�س جهاز التربية والتعليم لقد 
ّ
ُهم

العربي )Al-Haj 1996(، واأُحكمت 

 Mar’i( المراقبة عليه ب�سكل متوا�سل

1978(، منذ قيام دولة اإ�سرائيل، كما 
عانى جهاز التعليم العربي التمييز في 

تخ�سي�س الموارد، وجودة البنية التحتية 

للمدار�س، وعدد الغرف و�ساعات التدري�س 

ا الرواية التاريخية والمميزات 
ّ
والإنماء. اأم

الثقافية لالأقلية العربية الفل�سطينية فلم تحَظ 

باعتراف ر�سمي من طرف الدولة )اأبو �سعد 

2013(، وُغيبت مالمحها ومميزاتها من 

مناهج التدري�س )Abu-Saad 2008(، كما جرى 

اإق�ساء القيادات التربوية العربية الفل�سطينية 

عن دائرة اتخاذ القرارات وتحديد ال�سيا�سات 

.)Abu-Asbah 2007( التربوية

وعلى الرغم من وجود جهاز التعليم 

العربي منذ قيام اإ�سرائيل في �سنة 1948، 

فاإنه ولمدة تزيد على ثالثين عامًا، لم ي�سدر 

ن اأهداف التعليم العربي 
ّ
اأي بيان ر�سمي يبي

ويو�سحها )Al-Haj 1996(، وذلك من خالل 

�سهادة اأحد الطالب العرب عن انعكا�سات هذا 

الأمر انطالقًا من تجربته المدر�سية:

نتعلم  اليهود،  عن  هو  نتعلمه  ما  كل 

راحيل.  اليهودية  وال�ساعرة  بيالك  عن 

اأ�سعارهم؟  اأدر�س  اأن   
ّ
علي يجب  لماذا 

لماذا ل اأدر�س في المدر�سة �سعر محمود 

اإدوارد  عن  اأتعلم  ل  لماذا  دروي�س؟ 

فال�سفة  عن  يعلموننا  ل  لماذا  �سعيد؟ 

اأنني  اأعلم  فل�سطينيين؟...  و�سعراء  عرب 

غير �سليع باللغة العربية لأنه في هذه 

العبرية  اللغة  تتكلم  اأن  عليك  الدولة 

ر اأمورك. اأنا 
ّ
بطالقة حتى تنجح في تدب

ل اأعلم ما الم�سكلة في تدري�سنا التاريخ 
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زعم ''م�ستوطنو الحدود الغربية'' اأنها اأر�س 

خالية )اأبو �سعد 2013(. كذلك الأمر في حالة 

ح 
ّ
الحتالل ال�سهيوني في فل�سطين، فقد �سر

ال�سهيونيون الأوائل اأن فل�سطين ''اأر�س بال 

�سعب ل�سعب بال اأر�س'' )Masalha 1997(، وذلك 

على الرغم من معرفة قادة الحركة ال�سهيونية 

حق المعرفة اأن عدد الفل�سطينيين يفوق عدد 

اليهود بما يزيد على ن�سبة 10 اإلى 1 في �سنة 

1917، عندما وعدت بريطانيا باإقامة ''وطن 

.)Prior 1999( قومي'' لليهود في فل�سطين

مع ذلك، وفي اأثناء حرب 1948 وبعدها 

مبا�سرة، جرى طرد وتهجير الأغلبية العظمى 

من الفل�سطينيين الذين اأ�سبحوا لجئين في 

الدول المجاورة، خارج حدود الدولة الجديدة. 

وهكذا �سكل العرب الفل�سطينيون الباقون داخل 

حدود الدولة اأقلية قومية. وعالوة على اإنكار 

وجودهم، فقد جرى وفقًا للقانون، تعريف كل 

ن غادر وطنه، ولو حتى موقتًا بين �سنَتي 
َ
م

1947 )الم�سادقة على خريطة تق�سيم 

فل�سطين( و1950، �سمن ''الغائبين''. و�سمل 

هذا التعريف اأكثر من ن�سف الأقلية العربية 

الفل�سطينية التي بقيت في وطنها، الأمر الذي 

جعل اأمالكها عر�سة للم�سادرة لتزيد الدولة 

الوليدة ملكيتها لالأرا�سي الفل�سطينية. وعلى 

الرغم من التنفيذ الفعلي لهذه ال�سيا�سة في 

الما�سي، فاإنه ل يمكن تجاهل تاأثيرات 

�سيا�سة التعامل مع الأقلية العربية الفل�سطينية 

على اأنها اأقلية ''حا�سرة غائبة'' حتى يومنا 

هذا في �ستى المجالت، ول �سيما في مجال 

.)Lustick 1980( التربية والتعليم

يمثل �سرد التاريخ التربوي في اإ�سرائيل 

اإحدى الطرق التي تمّكننا من تو�سيح وفهم 

تطور العالقات الداخلية من ناحية عرقية 

 وقومية، واإعادة ت�سّكل ''التوزيع العرقي''

الأ�سئلة التالية: )1( اأي الم�سارات اأّثرت في 

ال�سيا�سة التربوية التي انتهجتها الدولة تجاه 

التعليم العربي؟ )2( ما هي انعكا�سات هذه 

ال�سيا�سات على التطبيق، والأهداف، 

والم�سامين، ومدخالت جهاز التربية والتعليم 

العربي منذ �سنة 1948؟

بداية �سيتم عر�س الخلفية العلمية 

المتعلقة بالدولة القومية واأقلياتها العرقية، 

ثم �سنورد و�سفًا للمميزات الجتماعية ــ 

ال�سيا�سية لالأقلية العربية الفل�سطينية في 

اإ�سرائيل وجهازها التربوي. وهذا العر�س 

النظري يتبعه و�سف لطريقة البحث ولآلية 

التحليل، وعر�س للنتائج، لُتختتم الدرا�سة 

باإيراد مناق�سة ب�ساأن ال�سيا�سات التربوية 

الإ�سرائيلية وانعكا�ساتها على جهاز التعليم 

العربي، وتقديم بع�س التو�سيات للم�ستقبل.

الدولة القومية، والأقليات العرقية 

والرتبية

''اإنها تجربة م�ستركة لل�سعوب الأ�سلية، اأن 

يتم محو تاريخها واإعادة �سرده من طرف 

القوى الم�ستعِمرة. ومن ال�سائع والم�سترك بين 

هذه ال�سعوب الأ�سلية اأي�سًا كونها عاجزة، 

واأن م�ساركتها �سلبية في عملية 'اإعادة 

�س 
َ
التربية' )de-education(، اأو فيما يمار

�سدها بتجريدها من حقها في معرفة 

.)Abu-Saad 2008( ''تاريخها

تهيمن على الفكر القومي للمجتمعات 

الم�ستعِمرة روايات ُتظهر الم�ستعِمر كجالب 

للح�سارة والتقدم اإلى ''الأرا�سي القاحلة''. 

ففي اأ�ستراليا، وعلى الرغم من وجود ال�سكان 

الأ�سليين، فاإن الم�ستعِمر البريطاني اأعلن اأنها 

 .)Anderson 2000( اأر�س �ساغرة ل يملكها اأحد

والو�سع نف�سه تكرر في الوليات المتحدة، اإذ 
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مجمل �سكان الدولة الذي يبلغ 8.134.000. 

وتبلغ ن�سبة الم�سلمين من الأقلية الفل�سطينية 

81.2%، والم�سيحيين 9.4%، والدروز %8.4. 

وتقطن الأغلبية العظمى لالأقلية الفل�سطينية 

في بلدات منف�سلة عن الأكثرية اليهودية، 

وقلة منها فقط ت�سكن في بلدات مختلطة 

.)Gharrah 2013(

ينفرد الفل�سطينيون في اإ�سرائيل بعدة 

�سمات يتميزون بها، فهم اأوًل اأقلية قومية من 

�سكان المكان الأ�سليين )Morris 1991( تواجه 

�سراعًا م�ستمراً متعلقًا بهويتها القومية كونها 

ف ر�سميًا 
َّ
اأقلية فل�سطينية تعي�س في دولة تعر

كدولة يهودية. وفي الوقت نف�سه، فاإن 

فون اأنف�سهم 
ّ
اأفرادها، في اأغلبيتهم، يعر

كفل�سطينيين وكجزء ل يتجزاأ من ال�سعب 

الفل�سطيني في الأرا�سي الفل�سطينية وفي 

ال�ستات، وهو ال�سعب الذي يعي�س في حالة 

 Nakhleh( سراع دائم مع الكيان الإ�سرائيلي�

.)1979
ثانيًا، نجد اأن لالأقلية العربية الفل�سطينية 

هوية مميزة تتكون من عدة مركبات ومحاور: 

المدني )اإ�سرائيلي(؛ العرقي )عربي(؛ القومي 

)فل�سطيني(؛ الديني )م�سلم، م�سيحي، اأو درزي(. 

وُتعتبر هويتها مزيجًا من هذه المركبات 

الأربعة، وقد يكون ذلك المزيج دقيقًا ومتوازنًا، 

 .)Smooha 2002( اأو قد يطغى مركب على اآخر

وتبقى اأزمة الهوية في ديناميكية دائمة تتغير 

 ،)Diab & Mi’ari 2007( وفق تغير الظروف

في�سمل خطابها عدة م�ستويات تتعلق 

بالديمقراطية العرقية والتعددية الثقافية 

)Khoury et al. 2013(، واأ�سالنية الفل�سطينيين 

وكون دولة اإ�سرائيل هي دولة اإثنوقراطية. ومن 

هنا يعتبر كثير من الأقلية العربية الفل�سطينية 

اأن تطور المجتمع الفل�سطيني لي�س تطوراً 

عتبر مجال 
ُ
)ethnoscape( في الدولة، كما ي

التربية والتعليم موقعًا مركزيًا لإبراز �سلطة 

الدولة من خالل �سيا�سَتي التوحيد والعزل 

العن�سري )Levy 2005(. وتظهر جليًا �سلطة 

الدولة التي تهدف اإلى تعميم اأو تخ�سي�س 

وتف�سيل عالقات اجتماعية معينة على اأُخرى، 

من خالل ديناميكية ال�سيا�سات التربوية التي 

تنتهجها وفقًا لالنتماء العرقي، كما هي 

الحال في ت�سنيف الأقلية العربية الفل�سطينية 

.)Arar 2012( في اإ�سرائيل

 العرب الفل�سطينيون يف اإ�رسائيل:

املنظور الجتماعي ــ العرقي 

والرتبوي

لقد تم التق�سيم الجغرافي والإثني بين 

العرب واليهود منذ قيام اإ�سرائيل، وهي الحال 

التي ل تزال م�ستمرة حتى اليوم. وينبع هذا 

التق�سيم من الخالف ب�ساأن ق�سايا جوهرية 

ومركزية كالهوية ال�سخ�سية، والقومية، 

والم�ساواة المدنية، والهيمنة، وال�سطهاد في 

 Ghanem & Rouhana( المجتمع الإ�سرائيلي

.)2001
عند اإقامة اإ�سرائيل في �سنة 1948 بقيت 

قلة قليلة من ال�سكان الفل�سطينيين الأ�سليين 

داخل حدودها، و�سل تعدادها اآنذاك اإلى 

156.000 �سخ�س بقوا كاأقلية ا�سُتنفدت 

طاقاتها وقواها في الحرب، ف�ساًل عن بقائها 

 Arar &( من دون نخبتها التي ُطردت وُهجرت

.)Ibrahim 2016
وخالل 60 عامًا �ساعفت الأقلية العربية 

الفل�سطينية عددها بما يزيد على ع�سرة 

اأ�سعاف لت�سكل في �سنة 2013، وفق دائرة 

الإح�ساء المركزية، ما ن�سبته 20.7% من 
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 اجلدول الأول: م�ستوى التعليم لدى الأقلية العربية الفل�سطينية يف اإ�رسائيل

)بع�ض ال�سنوات املنتقاة(

196119751985199420002012ال�سنة

عدد اأعوام 

الدرا�سة

الت�سنيف الدرا�سي

6.2%6.5%10.0%13.4%22.9%49.5%غير متعلم0

التعليم البتدائي 8-1

والإعدادي

%41.4%50.9%39.7%31%23.7%21.3

53.3%48.7%46.2%38.5%21.7%7.6%التعليم الثانوي12-9

التعليم العالي 13 +

والأكاديمي

%1.5%4.5%8.4%12.7%21.1%22

1.26.58.61011.111.3معدل اأعوام الدرا�سة

الم�سدر: دائرة الإح�ساء المركزية، 2014.

مهم�سة تفتقر اإلى الموارد القت�سادية الالزمة 

.)Arar & Ibrahim 2016( لتطورها

يجري تق�سيم جهاز التربية والتعليم 

الإ�سرائيلي اإلى اأجزاء وقطاعات وفق النتماء 

القومي ودرجة التدين، فهناك جهاز تعليم 

خا�س بالمدار�س اليهودية للمتدينين، واآخر 

ا الثالث فهو جهاز التعليم 
ّ
للعلمانيين، اأم

العربي. وكل قطاع من هذه القطاعات ي�سمل 

مدار�س حكومية وغير حكومية تحظى بدعم 

جزئي من الدولة كالمدار�س الدينية للمعتدلين 

والمتزمتين في جهاز التعليم اليهودي، 

والمدار�س التابعة للكني�سة في جهاز التعليم 

العربي. وجرى في كل من هذين الجهازين 

اعتماد لغة مختلفة: اللغة العبرية في 

اليهودي، والعربية في العربي، وال�سبب في 

ذلك يعود اإلى �سيا�سة العزل والف�سل العن�سري 

بين المجموعتين، فالطالب العربي نادراً ما 

.)Golan-Agnon 2006( يلتقي بالآخر اليهودي

طبيعيًا، بل هو وليد اأزمة.

ا ال�سمة الثالثة فهي اأن العرب 
ّ
اأم

ف 
َّ
الفل�سطينيين هم مواطنون في دولة تعر

على اأنها دولة ال�سعب اليهودي ولي�ست دولة 

جميع مواطنيها، وبناء عليه، جرى التعامل 

مع الأقلية الفل�سطينية على اأنها اأقلية معادية 

اء 
ّ
وطابور خام�س، فعانت على مر عقود جر

التمييز والحرمان في معظم المجالت 

)Suleiman 2002(: �سيا�سيًا، لم تنجح الأقلية 

الفل�سطينية في تحويل قوتها الديموغرافية 

اإلى قوة �سيا�سية واقت�سادية بحيث يقبع %53 

منهم تحت خط الفقر )Meirav 2014(؛ مهنيًا، 

يواجه اأفراد الأقلية الفل�سطينية كثيراً من 

العقبات في اأثناء �سعيهم نحو الندماج في 

�سوق العمل الإ�سرائيلية، وفقط 6% من موظفي 

الدولة الحكوميين هم من العرب، اإذ اإن اأبواب 

العمل في وظائف متعلقة بالأمن مو�سدة 

ر لنا اأقلية 
ّ
اأمامهم تمامًا. وهذه البيانات ت�سو
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على الظلم الجتماعي، وقد ي�ستغرق اإجراء 

التقويم فترة ت�ستمر جياًل كاماًل اأو اأكثر'' 

.)Tyack & Cuban 1995(

بهدف ت�سخي�س اتجاهات وخطوط رئي�سية 

مميزة تاأخذها الدولة �سمن اعتباراتها في 

طريقها لر�سم وتحديد �سيا�ساتها تجاه التعليم 

العربي، قمت بدرا�سة الكتب والوثائق ال�سادرة 

عن وزارة التربية والتعليم منذ قيام الدولة، 

ف�ساًل عن الطالع والتدقيق في درا�سات 

�ساملة عن جهاز التربية والتعليم الإ�سرائيلي 

بمجالته ومناحيه كافة.

الميزة الخطابية لل�سيا�سات والإ�سالحات 

التربوية المتبعة تف�سح المجال ب�سهولة 

و�سال�سة لعتماد البحث النوعي من منطلق اأن 

هذه المجالت تكون عادة متعددة الم�ستويات 

ومركبة الترابط فيما بينها، فمثاًل: اإدراج 

تف�سير نقدي لظواهر معينة من �ساأنه ك�سف 

وتو�سيح ال�سيا�سات، كالإ�سالحات القومية، 

وبهذا يمكن اأن نتو�سل اإلى تحديد توجهات 

 Smith et al.( رئي�سية لأ�سحاب الم�سلحة

2009(. فهذا التف�سير من �ساأنه الم�ساهمة في 
تحليل ال�سيا�سات التربوية ب�سكل اأكثر عمقًا 

ودقة، عالوة على ك�سفه ر�سائل اجتماعية ــ 

�سيا�سية خفية ومبطنة �سمن هذه الوثائق 

والروابط والتناق�سات التي قد تحتويها، الأمر 

الذي يترك اأثراً وتاأثيراً في جهاز التعليم 

واأفراده.

حتليل البيانات والوثائق

تم تحليل العديد من البيانات والوثائق 

)وثائق ال�سيا�سات التربوية، وقانون التعليم 

الإلزامي منذ �سنة 1953، وتقارير لجان 

تربوية، ومن�سورات ذات �سلة بالمو�سوع( 

وفق الإطار التحليلي الذي اقترحه هودج�سون 

من خالل الجدول اأعاله نلحظ ارتفاعًا 

متوا�ساًل في ن�سبة ال�سباب العرب الملتحقين 

بالمدار�س منذ �سنة 1961، ومع ذلك فاإن 

مخرجات جهاز التعليم العربي، وب�سكل دائم، 

اأقل من مخرجات جهاز التعليم اليهودي. 

فعلى �سبيل المثال، اإن تح�سيل الطالب العرب 

اأقل من تح�سيل الطالب اليهود في ال�سف 

الرابع بن�سبة 28.5%، وفي ال�سف الثامن اأقل 

ا ن�سبة ا�ستحقاق �سهادة 
ّ
بن�سبة 29%. اأم

الثانوية )البجروت( في المدار�س الثانوية 

اليهودية فهي 50.5%، تقابلها ن�سبة %32.4 

في المدار�س العربية )2011 - 2012(. من 

هنا نرى اأن الفجوة بين جهاَزي التعليم من 

حيث التح�سيل العلمي تت�سع وتكبر في 

المرحلة الثانوية، وتزداد حّدتها اأكثر في 

مرحلة التعليم العالي والأكاديمي. فن�سبة 

خريجي الثانوية العرب الملتحقين بالتعليم 

الأكاديمي ل تتعدى 13%، وتح�سيلهم العلمي 

للقب الأول اأقل من تح�سيل نظرائهم اليهود 

 ،)Arar & Haj-Yehia 2016( %78.2 بن�سبة

وذلك ب�سبب التفاوت الوا�سح بين جهاَزي 

التعليم، العربي واليهودي، ونتيجة الم�ستوى 

الجتماعي ــ القت�سادي المتدني لالأقلية 

العربية الفل�سطينية.

منهجية البحث

اعتمدت الدرا�سة على طريقة البحث 

 الكيفي ــ الظواهري )الفينومينولوجي(

)Lauen & Tyson 2009( بهدف تحليل 

التغيرات التي طراأت على ال�سيا�سات التربوية 

 .)Gibton 2011( الإ�سرائيلية على مر العقود

''يمدنا التاريخ بفترة زمنية كافية لتقويم 

الإ�سالحات التربوية التي تهدف اإلى اإجراء 

تغييرات جذرية موؤ�س�ساتية، اأو اإلى الق�ساء 
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وبعدها لمدة 18 عامًا. وتميز هذا النظام 

ب�سّقين اأ�سا�سيين هما: التجزئة والتبعية، وذلك 

بهدف ال�سيطرة على المجتمع العربي 

الفل�سطيني في اإ�سرائيل.

اأ - التجزئة: هدفت التجزئة اإلى ف�سل 

الأقلية العربية الفل�سطينية عن الأكثرية 

اليهودية في الدولة اجتماعيًا، واقت�ساديًا، 

و�سيا�سيًا. كما �سعت الدولة من خالل هذه 

التجزئة وهذا الف�سل للحّد من حركة العرب 

الفل�سطينيين داخل حدود الدولة، وذلك من 

خالل تعريف المناطق الفل�سطينية كـ ''مناطق 

مغلقة''، وفر�س القيود على حرية الحركة 

.)Mar’i 1978( والتنقل بينها

لم تكتِف اإ�سرائيل بتجزئة الأقلية العربية 

الفل�سطينية جغرافيًا وفر�س القيود على 

التنقل والتوا�سل بينها، بل �سعت جادة 

لتجزئتها اإلى عدة مجموعات �سغيرة مع اإبراز 

الختالفات في نمط الحياة )بدو، وغير بدو(، 

والديانة )اإ�سالم، وم�سيحيون، ودروز(، مّتبعة 

مة لهذه 
ِّ
ق ت�سد''، وم�سم

ّ
�سيا�سة ''فر

المجموعات الثانوية هويات مختلفة تتناق�س 

فيما بينها، الأمر الذي اأبرز الأقلية العربية 

 Abu-Saad( الفل�سطينية كجزء من العدو

.)2006
ب - التبعية: يورد مرعي و�سفًا لتاأثيرات 

حرب 1948 وعواقبها، فيقول: ''اأف�سل و�سف 

للعرب الفل�سطينيين الذين بقوا داخل حدود 

اإ�سرائيل الحديثة المن�ساأ، هو اأنهم م�سابون 

عاطفيًا، ومهم�سون في المناطق الريفية 

اجتماعيًا، وم�ستتون �سيا�سيًا، ومنكوبون 

بون قوميًا. فقد انقلبوا 
ّ
بالفقر اقت�ساديًا، ومغي

وب�سكل مفاجئ اإلى اأقلية تحكمها اأكثرية قوية 

ذات حنكة ودهاء ت�سّدوا لها وقاتلوها دفاعًا 

عن بلدهم واأر�سهم. وهذه التجربة بال �سك 

.)Hodgson & Spours 2006( و�سباور�س

لت وفق 
ّ

للت الفترات الزمنية وُف�س
ُ

بداية ح

ال�سيا�سات التربوية التي جرى اتباعها في تلك 

الفترة، ف�سكلت ال�سيا�سة المتبعة عالمة فارقة 

ومميزة لفترة من اأُخرى. بعد ذلك جرى 

التطرق اإلى الأهداف والمناهج التعليمية في 

ّددت اآنفًا، مع 
ُ

كل فترة من الفترات التي ح

اإتباعها بو�سف نقدي لمنهجية اتخاذ 

القرارات، وتحديد ال�سيا�سات وتنفيذها في 

ي النتائج المترتبة 
ّ

الميدان التربوي، وتق�س

على ذلك )Arar 2012(. وتمّكننا هذه 

ال�ستراتيجيا في التحليل من تعّقب التوجهات 

المركزية في ال�سيا�سات التربوية، وتمييز 

التطورات الأخيرة التي طراأت على جهاز 

التعليم العربي في اإ�سرائيل، ف�ساًل عن تقديم 

عر�س نقدي لعملية اتخاذ القرارات وتحديد 

ال�سيا�سات التربوية مع ت�سخي�س للتحديات 

الم�ستقبلية التي �ستواجه هذا الجهاز التعليمي.

النتائج: ال�سيا�سة وال�سيا�سة 

املعاك�سة يف جهاز التعليم العربي 

يف اإ�رسائيل

يزودنا تحليل البيانات المتنوعة بم�سهد 

نقدي لل�سياق ال�سيا�سي التربوي، ولالأهداف 

والمناهج التعليمية، ولمدخالت جهاز التعليم 

العربي في اإ�سرائيل، على امتداد ثالث فترات 

مركزية هي:

1 - التعليم يف ظل احلكم الع�سكري 

 ما بني التجزئة والتبعية

)1966 - 1948(

فر�ست اإ�سرائيل الحكم الع�سكري على 

الداخل الفل�سطيني في اأثناء حرب 1948 
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اليهودية اإنكار هذا الحق لالأقلية الفل�سطينية، 

لأن اليهود خالل الفترات التي كانوا اأقلية 

فيها طالبوا بالإدارة الذاتية لجهاز التعليم 

الخا�س بهم وح�سلوا عليها.

تنبع معار�سة اإ�سرائيل منح جهاز التعليم 

العربي الإدارة الذاتية من خوفها من اأن تدفع 

هذه ال�ستقاللية الأقلية الفل�سطينية اإلى 

المطالبة بالتحرر، ومن هذا المنطلق كان 

هناك موافقة بالإجماع على ا�ستمرار ال�سيطرة 

على المناهج التعليمية كي ل تكون اأر�سًا 

خ�سبة لنمو الم�ساعر القومية وتنمية الح�س 

الوطني.

وبناء عليه، اقترح حزب ''مباي'' الحاكم 

دمج التعليم العربي �سمن تيار التعليم 

الوطني في الدولة بحيث ت�سغل �سخ�سية 

عربية فل�سطينية من�سبًا من ثالثة منا�سب 

النيابة لوزير التربية والتعليم )الحاج 2006(. 

وهكذا تحددت �سيا�سة التعليم الحكومي 

باإدراج ودمج جهاز التعليم العربي �سمن 

الجهاز التربوي الحكومي العام، لكن من 

خالل تطبيق اآلية الحكم الع�سكري التي يترتب 

عليها عزل جهاز التعليم العربي عزًل ثقافيًا، 

واجتماعيًا، و�سيا�سيًا. فالدمج كان �سكليًا 

بهدف ال�سيطرة وموا�سلة المراقبة، في حين 

اأن �سيا�سة الف�سل والعزل العن�سري هي التي 

قت تجاه جهاز التعليم العربي في الواقع.
ّ
ُطب

مم لجماعة 
ُ

لذا، وفي جهاز تعليم �س

 اإلى الأقلية 
ّ
مغايرة وفق اأيدولوجيا ل تمت

لة، �سعرت هذه الأقلية  العربية الفل�سطينية ب�سِ

بالغربة، باأف�سل الحالت، وفي اأ�سواأها 

بكونها ''العدو'' )Al-Haj 1995(. فكانت اأقلية 

''حا�سرة ومغيبة'' في جميع المجالت، ول 

�سيما المجال التربوي.

وجرى تطوير نظام مدر�سي منف�سل للعرب 

هي تجربة موؤلمة لتلك العائالت التي بقي 

ق�سم من اأفرادها في الطرف الثاني من 

الحدود. وهكذا بقيت هذه الأقلية بال قيادة 

.)Mar’i 1978( ''سيا�سية اأو نخبة مثقفة�

لقد مار�ست حكومة اإ�سرائيل �سد هذه 

الأقلية اله�سة والمنكوبة ا�ستراتيجيا ال�سيطرة 

والحتواء )الحاج 2006(، فال�سيطرة اليهودية 

على الموارد القت�سادية وال�سيا�سية جعلت 

ا 
ّ
الأقلية العربية تتعلق بها تعلقًا كليًا؛ اأم

الحتواء فكان بمحاولة خلق تعاون وبناء 

عالقات بين الدولة وعدد من النخب العربية 

عن طريق منحهم امتيازات اجتماعية 

و�سيا�سية ودفع الر�سوات بهدف انتزاع و�سلب 

ما تبّقى لالأقلية العربية الفل�سطينية من 

موارد، واإبقاء اأفرادها تحت المراقبة الدائمة 

رف بـ ''النخب 
ُ
والمتوا�سلة، وهذا ما ع

المتعاونة'' )Lustick 1980(. فمنذ البداية 

نت الحكومة المتعاونين معها من 
ّ
عي

الفل�سطينيين في منا�سب قيادية داخل 

المجتمع الفل�سطيني )مخاتير، و�سيوخ، 

وقيادات دينية، وروؤ�ساء بلديات وغيرهم( اأو 

قامت بتعيينهم في وظائف ومنا�سب باأجهزة 

ر�سمية منف�سلة تتعامل مع الأقلية الفل�سطينية 

)مفت�سون تربويون، ومديرو مدار�س، ومعلمون 

وغيرهم(. فعلى مدار فترة الحكم الع�سكري لم 

يتم تعيين اأي معلم اأو موظف حكومي من 

دون و�ساطة اأحد المتعاونين من عمالء 

الدولة، وتر�سبات هذه الثقافة الخفية ما زالت 

حتى يومنا هذا تهيمن على نظرة المجتمع 

العربي اإلى الموؤ�س�سات الحكومية، وعلى 

طبيعة العالقات بينهما.

هذه هي الإدارة التي رزح تحتها جهاز 

ا بالن�سبة اإلى 
ّ
التعليم العربي في اإ�سرائيل، اأم

ق�سية الإدارة الذاتية فال يحق لالأكثرية 



141 دراسات السياسات التربوية اإلسرائيلية وحال التعليم العربي يف إسرائيل

المهاجرين القادمين اإلى البلد، بدًل من 

ا�ستثمار الموارد الموجودة في حيازتها في 

 Arar( تح�سين ظروف جهاز التعليم العربي

.)2012
و�سف كوهن )Cohen 1951( المدار�س 

الحكومية بالمتداعية من حيث البنية التحتية، 

والمكتظة من حيث عدد الطالب. ولذا، فاإن 

الطالب تعلموا بالتناوب في ورديات باأوقات 

متنوعة خالل النهار وهم يجل�سون على 

�سناديق اأو على الأر�س لعدم توفر مقاعد 

درا�سية عقب الأ�سرار التي لحقت بالمدار�س 

اء حرب 1948 )الحاج 2006(.
ّ
جر

كما جرى تعيين المعلمين وفق اعتبارات 

اأمنية، بعدما كان عدد المعلمين العرب قد 

تقل�س في اأثناء الحرب؛ فاإذا اأخذنا الجليل 

المكتظ �سكانيًا مثاًل، فاإننا نجد اأنه في مقابل 

كل معلم عربي كان هناك 61 طالبًا، بينما 

ا 
ّ
كان هناك معلم لكل 35 طالبًا يهوديًا. اأم

من ناحية الأجر، فاإن المعلم العربي تلّقى 

ن�سف اأجر المعلم اليهودي. وبناء على ما 

تقدم، بلور ال�سكان العرب فكرتهم ب�ساأن جهاز 

 ،)Abu-Asbah 2007( التربية والتعليم العربي

وفي هذا الباب نعر�س هدف قانون التعليم 

ّن في �سنة 1953، والذي 
ُ

الإلزامي الذي �س

 على ما يلي: ''تاأ�سي�س التربية وفق القيم 
ّ

ن�س

الثقافية اليهودية والتح�سيل العلمي، حب 

الوطن والولء للدولة ولل�سعب اليهودي، 

ممار�سة العمل الزراعي والِحرف اليدوية 

�سمن العمل 'الطالئعي'، وال�سعي لبناء مجتمع 

يقوم على اأُ�س�س الحرية والم�ساواة والت�سامح 

.)Sarsur 1999( ''المتبادل ومحبة �سائر الب�سر

وحمل هذا القانون وعداً للجميع بالتحرر، 

د بمنح كل طفل فر�سًا متكافئة بهدف 
ّ
كما تعه

تطوير قدراته الكامنة الموروثة. وهذا القانون 

واآخر لليهود، وقد �ساهم الف�سل الجغرافي بين 

المجموعتين طوال فترة الحكم الع�سكري في 

تعميق الهوة والفجوة بين الجهازين. ومن 

اأبرز تطبيقات هذا الف�سل والعزل العن�سري، 

اعتماد لغات مختلفة للتدري�س، ففي الجهاز 

العربي اعُتمدت اللغة العربية، وفي اليهودي 

العبرية، ف�ساًل عن اختالف جوهري في 

المناهج، وتخ�سي�س الميزانيات، وتوفير 

المرافق ال�سرورية والالزمة في الموؤ�س�سات 

التربوية )ميعاري 2014(. ولم تتوقف �سيا�سة 

الف�سل والعزل العن�سري عند هذا الحد، واإنما 

تخّطته لتطال البلدات المختلطة عرقيًا مثل 

حيفا، وعكا، والرملة، ويافا.

وتتجلى الزدواجية في �سيا�سة التعليم من 

ّن في 
ُ

خالل قانون التعليم الإلزامي الذي �س

�سنة 1949، فعلى الرغم من احتكار الدولة 

لل�سلطة التربوية وتعميم �سيا�ستها على جميع 

المواطنين، العرب واليهود، فاإن اإ�سرائيل لم 

ين 
َ
تقم باإلغاء نظام الف�سل بين القطاع

التربويين )اأبو �سعد 2013(. وبناء عليه، 

فر�ست اإ�سرائيل في كال الجهازين نظام 

التعليم الإلزامي الذي ي�سمل ثمانية اأعوام 

درا�سية اإلزامية من عمر الخام�سة حتى الثالثة 

ع�سرة، تتكفل الدولة خاللها بتعيين المعلمين 

وتخطيط البرامج الدرا�سية، بينما تكون 

ال�سلطات المحلية م�سوؤولة عن تاأمين المباني، 

وتزويد المعدات الالزمة وال�سيانة.

لقد اأعاق عدم توفر بنية تحتية مالئمة في 

المدار�س العربية تقدم الجهاز وتطوره، ف�ساًل 

عن الحكم الع�سكري الذي عانت الأقلية 

العربية عواقبه، والذي ترك اآثاره ال�سلبية في 

 Arar &( مناحي الحياة ومجالتها كافة

Abu-Asbah 2013(. ففي تلك الفترة، ركزت 
اإ�سرائيل جل اهتمامها على ا�ستيعاب موجات 
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بعيداً عنها... المجتمع العربي، الذي كان لأكثر 

من ثالثين عامًا من ال�ستيطان عنيفًا وعدواً 

لدولتنا النا�سئة، عليه التعوي�س عن ذلك 

ف اأو يتعاطف مع العدو.''
ّ
عر

ُ
باإثبات اأنه ل ي

هدَف هذا التوجه الذي نبع من الت�سكيك 

والعدائية، اإلى اإفراغ ال�سياق التربوي في 

جهاز التعليم العربي تفريغًا تامًا من 

المحتوى الوطني بجميع م�ستوياته ومحاوره، 

وقد �سعى مخططو ال�سيا�سات الحكومية 

لتعزيز المركبات الثقافية ــ الدينية والمواطنة 

الإ�سرائيلية في عملية اإعادة ت�سكيل الهوية 

لالأقلية العربية الفل�سطينية، مع العمل على 

اإنكار التميز القومي لهذه الأقلية. وظهر هذا 

التخطيط من خالل وثيقة �سرية اأر�سلها مدير 

ق�سم �سوؤون الم�سلمين اإلى وزير الأديان 

هير�سبرغ ووزير التربية والتعليم، وجاء فيها: 

''علينا اإعادة النظر في مفهومنا لالأقلية 

العربية. من الأجدر بنا اعتبارهم مواطنين 

اإ�سرائيليين يختلفون بالديانة التي 

يعتنقونها، وبالمميزات العرقية التي ينتمون 

اإليها، كم�سلمين اأو م�سيحيين من طوائف 

مختلفة مثل الدروز، وال�سرك�س، واليونان 

والأرمن، ولي�س فقط على اأنهم عرب. ولي�س 

من المفهوم �سمنًا والمحبذ اأن يتعلموا اللغة 

العربية ]....[ نحن ل نواجه م�سكلة واحدة هي 

العرب، بل م�سكلة المجموعات الإثنية 

والقومية المختلفة، وعلينا حل هذه الم�سكلة 

ب�سكل منف�سل عن طريق اإبراز وتاأكيد 

التناق�سات بين هذه المجموعات بهدف الحد 

من طابعهم العربي ومحاولة اإلغائه. وهكذا 

فون اأنهم مواطنون 
ّ
�سين�سون اأنهم عرب و�سيعر

اإ�سرائيليون من عدة انتماءات وخلفيات'' 

)الحاج 2006، �س 98(.

كان مو�سوع هوية جهاز التعليم العربي 

بطبيعته، يج�سد الروح الإثنية اليهودية التي 

ت�سعى لإنكار الهوية القومية لالأقلية العربية 

الفل�سطينية في اإ�سرائيل، والعمل على تر�سيخ 

تعريفها على اأنها مجتمع يفتقد المميزات 

الخا�سة )Arar & Ibrahim 2016(. ويبرز ذلك 

في �سيا�سة الدولة تجاه جهاز التعليم العربي، 

اإذ انطوت على التوجه المعادي الذي يرى في 

الأقلية العربية الفل�سطينية ''خطراً اأمنيًا'' 

وم�سببًا في عدم ال�ستقرار الجتماعي في 

اإ�سرائيل، ولذلك بذلت اإ�سرائيل جهوداً بهدف 

اإبطال هذا الخطر، ومن �سمنها ال�سيطرة 

التامة على جهاز التربية والتعليم العربي 

والإ�سراف عليه، عالوة على محاولة تح�سين 

م�ستوى المعي�سة للمواطنين العرب في اآن 

واحد )اأبو �سعد 2013(.

تميزت هذه الجهود باأنها لم تكن متنا�سقة 

ومتالئمة، واإنما حملت تناق�سًا ك�سف عنه 

�سموئيل دابون، م�ست�سار رئي�س الحكومة 

الإ�سرائيلية لل�سوؤون العربية في جل�سة نوق�ست 

فيها اأو�ساع التعليم العربي في 22 ت�سرين 

الأول/اأكتوبر 1957، قائاًل: ''المحور المركزي 

الذي تتمحور حوله هذه الجهود المتناق�سة 

جوهريًا، هو العمل على منع ترجمة م�ساعر 

الكراهية لدى العرب اإلى عمليات فعلية �سد 

المجتمع الإ�سرائيلي، وفي الوقت ذاته ت�سجيع 

عمليَتي الم�سالحة والدمج، اأي اأحكامًا وقيوداً 

اأمنية في مقابل التطوير والتح�سين'' )الحاج 

2006، �س 76(.

بناء على هذا التوجه، اقترح دابون ما 

يلي: ''ما هو الهدف من التعليم العربي؟ يمكن 

افترا�سه: تعليم يعود بالمنفعة على الدولة 

والمواطنين العرب اأنف�سهم، وهكذا ل ي�سكلون 

'طابوراً خام�سًا' اأو قوة فاعلة في خدمة 

الأعداء المحيطين بالدولة، على الحدود اأو 
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ن ل يملك احترامًا لذاته ولنف�سه 
َ
جيداً هي اأن م

ن ل يحمل م�ساعر 
َ
لن يحترم الآخرين، وم

ه لن يحترم القوميات الأُخرى. 
ّ

قومية تخ�س

رم الطالب العربي من التعلم في 
ُ

واإذا ح

المدر�سة عن �سعبه وقوميته ووطنه، فاإنه 

�س هذا العجز والنق�سان في 
ّ
�سي�سعى ليعو

البيت وال�سارع، و�سيتقبل، وعن طيب خاطر، 

كل ما ي�سمعه اأو يقراأه في ال�سحف، الأمر الذي 

قد يولد لديه فهمًا م�سوهًا وغير قويم للقومية. 

والمدر�سة التي تنكر عليه حقه في تعلم كل ما 

عتبر م�سدر فخر لالآخرين �ست�سبح في نظره 
ُ
ي

عدوة له. وبهذا، بدًل من تعلم المعنى الحقيقي 

للقومية الم�سبعة بالم�ساعر الإن�سانية، فاإنه 

�سي�ستوعب �سيغة منحرفة غير �سحيحة، 

وعندها ماذا �ستك�سب المدر�سة؟ واأي اأجيال 

 Hussein( ''ستلفظ من بواباتها للمجتمع؟�

.)1957
يعتبر كثير من الباحثين اأن تحليل 

الأهداف التي ت�سعى الدولة لتحقيقها من 

خالل التعليم العربي يف�سي اإلى نتيجة واحدة 

هي اأن الدولة ت�سعى لتن�سئة جيل خنوع 

من�ساع يتقبل ال�سعور بدونيته اإزاء التفوق 

اليهودي )Nasser & Nasser 2008(. فنهج 

اإ�سرائيل تجاه جهاز التعليم العربي يختلف 

من حيث الأهداف عن ذلك الذي تنتهجه تجاه 

جهاز التعليم اليهودي، وعدم الت�ساق هذا 

يظهر جليًا في اأهداف المو�سوعات الأدبية 

المتنوعة، ول �سيما تلك التي تهدف اإلى 

ت�سكيل هوية الطالب وميولهم )ميعاري 

.)2014

وطابعه مدار جدل بين محددي ال�سيا�سة 

الحكومية، فالبع�س نادى بفكرة ا�ستيعاب 

جهاز التعليم العربي �سمن جهاز التعليم 

الر�سمي العام وتياره، في مقابل اآخرين دعوا 

اإلى مبداأ الف�سل وال�سيطرة التامة. وكان 

دوا دمج 
ّ
مفت�س المدار�س العربية بلوم، ممن اأي

جهاز التعليم العربي �سمن التيار التعليمي 

العام بدًل من اإبراز التميز الثقافي لالأقلية 

العربية، بحيث قام بخّط ر�سالة �سرية اإلى 

وزير التربية والتعليم بتاريخ 1949/4/20 

يو�سح فيها روؤيته الم�ستقبلية: ''كنت قد 

اأوجزت راأيي ب�ساأن م�سكلة العرب في الدولة 

والنهج المتبع تجاههم في الميدان التربوي، 

فاأنا اأرى اأنه في اإمكاننا اأن ناأمل باأن اإلغاءنا 

لالختالفات بيننا وبينهم، اأو تقليلها اإلى الحد 

الأدنى، من �ساأنهما اأن يخففا من حدة 

التناق�سات النابعة من وجهات النظر 

المختلفة، وبذلك يمكننا اأن نهناأ بحياة اأكثر 

هدوءاً.''

ينعك�س مبداأ ''الف�سل وال�سيطرة'' الذي 

انُتهج مع جهاز التعليم العربي منذ اإقامة 

الدولة من خالل عدة ق�سايا ومجالت: اأهداف 

التعليم العربي، ومناهج التعليم ونق�س الكتب 

الدرا�سية المعتمدة مقارنة بما هو متوفر في 

الو�سط اليهودي، ف�ساًل عن كون هذه الكتب 

ُتنكر اإنكاراً تامًا الم�ساعر القومية العربية 

وعطاء العرب للب�سرية )اأبو �سعد 2013(. 

وي�سف ال�ساعر الفل�سطيني را�سد ح�سين 

النتائج المترتبة على نق�س الم�سمون القومي 

في المجال التربوي، فيقول: ''حقيقة معروفة 
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وتغلغل عدم الم�ساواة الإثنية في �سيا�سات 

الدولة في جميع المجالت، ومن �سمنها 

تحديد ال�سيا�سة التربوية واإ�سالحاتها بحيث 

ي حاجات ال�سيا�سة القت�سادية 
ّ
�سعت لتلب

ُ
و

ال�سناعية الجديدة، وهكذا بقيت حاجات 

الأطفال العرب هام�سية العتبار ومحدودة 

الهتمام �سمن هذه الإ�سالحات )غانم 

وم�سطفى 2009(.

2- فرتة ما بعد احلكم الع�سكري 

و�سيا�سة الدمج )1967 - 1991(

انتهت فترة الحكم الع�سكري في �سنة 

1966، فبداأت الدولة بتطبيق ا�ستراتيجيات 

وا�ستخدام اآليات جديدة لل�سيطرة على الأقلية 

العربية الفل�سطينية في اإ�سرائيل. و�سمنت 

الفجوة الجتماعية ــ القت�سادية بين العرب 

قت وات�سعت في اإبان فترة 
ّ
واليهود، والتي تعم

الحكم الع�سكري، ا�ستمرار الف�سل والعزل 

العن�سري مع ا�ستمرار اعتماد الأقلية العربية 

على الأكثرية اليهودية اقت�ساديًا. وخالل تلك 

لم�س تاأثيره 
ُ
الفترة ظهر تغيير طفيف يكاد ل ي

في تطبيق �سيا�سة الدمج هذه، فحتى في 

يومنا هذا، وفي البلدات المتعددة اإثنيًا، 

ت�سف مواد التدري�س في المدار�س 

اليهودية العرب بالرمزية نف�سها التي و�سفهم 

ل''، 
ّ

بها الكاتب عامو�س عوز، وهي ''البدو الرح

ل والأفعى''، يرى 
ّ

فعوز في كتابه '' البدو الرح

ن اأ�سر وجوده بالح�سارة الإن�سانية 
َ
اأنهم كم

به الخراب والدمار. ولذا، فاإن بناء الهوية 
ّ
بت�سب

القومية الإ�سرائيلية اعتمد على اأ�سا�س اإنكار 

وجود ''الآخر''، وقد تاأثرت الفكرة المركزية 

المعرو�سة �سمن هذه الكتب بما خّلفته تجربة 

المحرقة والكارثة )الهولوكو�ست( لدى ال�سعب 

اليهودي في اأوروبا، الأمر الذي دفعهم اإلى 

اإنكار وجود ال�سعب الفل�سطيني في اإ�سرائيل 

اإنكاراً تامًا.

وفي هذا ال�سياق، يقول بار ــ طال 

 :)Bar-Tal & Teichman 2005( وتايخمان

''اأغلبية هذه الكتب لم تذكر حتى وجود ال�سعب 

الفل�سطيني، وتجاهلت تمامًا تطلعات الحركة 

القومية الفل�سطينية، فجرى عر�س مقاومة 

الفل�سطينيين لل�سهيونيين من دون اأي تف�سير، 

ر�ست على اأنها عبارة عن ن�ساط 
ُ
بل ع

وعمليات مدمرة ومعادية قوبلت بطلب اليهود 

)في دور ال�سحية( اإحالل ال�سالم، فهم لم 

يفعلوا �سيئًا �سوى اأنهم عادوا اإلى اأر�سهم.''

 اجلدول الثاين: الن�سبة املئوية لعدد ال�ساعات املخ�س�ض لتدري�ض التاريخ العام، وتاريخ اليهود،

وتاريخ العرب يف املدر�سة الثانوية العربية واليهودية )وفق املنهاج القدمي(

المدار�ض اليهودية )%(المدار�ض العربية )%(المو�سوع

59.8 60.7التاريخ العام

20.238.8تاريخ اليهود

19.11.4تاريخ العرب

100100المجموع

الم�سدر: الحاج 2006، �ض 106.
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البتدائية، ثم العمل على دمج �سيا�سة جديدة 

لإلغاء الف�سل والعزل العن�سري مع هذا 

 Levy( التغيير البنيوي. ووفقًا لما قاله ليفي

1987(، فاإن خطة الدمج تعتمد على مبداأ 
الم�ساواة، الأمر الذي يخفف من وطاأة مالءمة 

وخلق م�سارات تعليم مختلفة ومتنوعة 

للطالب ذوي الخلفيات المتنوعة. وجرى 

اعتبار موافقة الكني�ست على خطة الدمج في 

�سنة 1968 على اأنها جهود تبذلها الدولة في 

�سبيل التغلب على ''الفجوة الإثنية'' من خالل 

ال�سيا�سة التربوية. وعلى الرغم من ذلك، فاإن 

محددي ال�سيا�سة التربوية عندما تحدثوا عن 

الدمج ''الإثني''، لم ينجحوا في تو�سيح 

المفهوم وتف�سيره، وبقي ت�سورهم غام�سًا 

ومربكًا، الأمر الذي يتناق�س وب�سدة مع 

 Eshel( ال�ستعدادات لإعادة بناء جهاز التعليم

.)& Klein 1984
جاءت خطة الدمج كتج�سيد لروح بناء 

الأمة التي �سادت في تلك الفترة، واعُتبرت 

تركيبًا عقائديًا اأيديولوجيًا من حيث 

رت عن قيم 
ّ
م�سمونها الوظيفي ــ الليبرالي )عب

�سهيونية(، اأو من حيث اعتبار الدولة كوكيل 

للحداثة وكممثل لم�سالح الطبقة الو�سطى. 

لكن الآثار التي تركتها خطة الدمج في 

الطالب العرب تحّدت ما قدمه وعر�سه محددو 

ال�سيا�سات من مفاهيم وت�سورات لمفهوم 

الدمج، ف�ساًل عن اأنها ك�سفت �سعوبة تحقيق 

هذا المفهوم.

للوهلة الأولى، تبدو خطة الدمج والإ�سالح 

ة عن التطورات التي تحدث في 
ّ
بعيدة وق�سي

جهاز التعليم العربي، اإذ على الرغم من تنفيذ 

اإعادة بناء وهيكلة جهاز التعليم في المدار�س 

 العربية، فاإنه جرى اإق�ساء المعنيين

العرب من التخطيط لمثل هذه الإ�سالحات 

ي�سعب روؤية دمج تام وكامل بين ال�سعبين 

)اأبو �سعد 2013(.

 الحديث عن اإ�سالحات الدمج عقب 
َ

وعك�س

حرب 1967 واحتالل ال�سفة الغربية، فكرة 

وروح �سيا�سة ''فرن ال�سهر'' بهدف الحد 

والتقليل من الفوارق ومظاهر ال�ستات التي 

برزت بين مجموعات اليهود المهاجرين خالل 

عقدين بعد قيام الدولة. فقد اتبعت الحكومة 

الإ�سرائيلية هذه ال�سيا�سة لعدة اأعوام بهدف 

توحيد جميع الهويات والثقافات المتعددة 

للمجموعات التي �سكلت ن�سيجها، وخلق هوية 

اإ�سرائيلية واحدة ووحيدة تت�سم بالمميزات 

الثقافية لمجموعة الأكثرية فقط مع تجاهل 

تام لالختالفات بين مجموعات المهاجرين 

والأقلية الفل�سطينية )Mar’i 1978(. واأثارت 

الختالفات والفجوات بين هذه الجماعات 

اليهودية اجتماعيًا وثقافيًا جدًل عامًا، وكذلك 

المطالبة باإلغاء الف�سل بين الطالب ال�سعفاء 

والأقوياء )الحاج 2006(. وكخطوة اأولى نحو 

تحقيق الدمج وتطبيق الإ�سالحات قام 

الكني�ست باإقرار اإن�ساء المدار�س الإعدادية 

واإلغاء المدار�س ال�ساملة. وكان هذا الإ�سالح، 

في جوهره، اجتماعيًا لم ياأخذ هموم الأقلية 

العربية الفل�سطينية ومتطلباتها على محمل 

 اأنها ت�ستحق البحث والإ�سالح، 
َ
الجد، ولم ير

ولذا لم تتطرق لجنة برافر )1963(، اأو راملت 

)1966(، اإلى المو�سوع، ولم تقّدما اأي 

.)Yuval 2006( تو�سيات ب�ساأن تلك الأقلية

اكتملت فكرة الدمج خالل ال�ستينيات حين 

قام وزير التربية والتعليم باإعادة تنظيم 

الجهاز المدر�سي، فانتقل من مرحلتين 

درا�سيتين )8 ابتدائي + 4 ثانوي( اإلى ثالث 

مراحل )6 ابتدائي + 3 اإعدادي + 3 ثانوي(، 

ومحاولة تعميم التعليم في المرحلة ما بعد 
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)Abu-Asbah 2007(. وهكذا ظهر جليًا اأن عملية 

تحديد ال�سيا�سات التربوية واإدارة نقا�س 

ب�ساأنها هو �ساأن يهودي داخلي ل يحق 

للم�سوؤولين العرب التدخل فيه. عالوة على ذلك، 

جرى تقويم جهاز التعليم العربي وفقًا 

لم�ساهمته وما يبذله من جهود في �سبيل بناء 

الأمة المن�سودة. وقد اأدت الإ�سالحات التربوية، 

بعيداً عن اإعادة بناء وهيكلة جهاز التعليم، اإلى 

تغيير في مناهج التدري�س، فلم تتم الإ�سارة اإلى 

القومية العربية )عرار واإبراهيم 2015( من 

قت، فال�سيا�سة 
ّ
خالل خطة الدمج التي ُطب

التربوية في ذلك الوقت، لم تطمح اإلى اأن تكون 

عالمية، واإنما على الأقل �سمولية. وعلى الرغم 

ين )اإعادة البناء 
َ

من التقارب بين كال الإ�سالح

والهيكلة وخطة الدمج(، فاإن الواقع كان 

مغايراً، وبالتالي فاإن التهرب من تطبيق الدمج 

في المدار�س العربية، والتغييرات التي اأدت اإلى 

الإ�سالحات في المدار�س العربية، يحتاجان 

.)Arar 2012( اإلى و�سف وتحليل

في مطلع ال�سبعينيات، وبعد اإلغاء الحكم 

الع�سكري، وعقب حرب 1967، ازداد ال�سعور 

بالغربة لدى الطالب العرب وبانعزالهم عن 

الدولة، الأمر الذي دفع وزير التربية والتعليم 

اإلى اإعادة النظر في ال�سيا�سة المنتهجة تجاه 

التعليم العربي )Al-Haj 1995, p. 139(. وفي 

نت لجنة ا�ست�سارية 
ّ
ي

ُ
�سباط/فبراير 1972 ع

تراأ�سها نائب وزير التربية والتعليم، يادلين، 

وقامت بن�سر تقرير موجز عن ''التجاهات 

الأ�سا�سية في التعليم العربي''، ختمته 

بتو�سيات قام الوزير بالموافقة على تنفيذها 

بدءاً بتحديد خطوط عري�سة جديدة، وبتجديد 

المناهج، اأماًل باأن تكون هذه التغييرات دافعًا 

اإلى تعزيز تماهي الأقلية العربية الفل�سطينية 

.)Arar 2012( مع الدولة

تمثل وثيقة يادلين عالمة فارقة في 

ر الحاج عن 
ّ
تاريخ ال�سيا�سة التربوية، وقد عب

ذلك قائاًل: ''اإن اأهمية وثيقة يادلين تكمن في 

حقيقة كونها المرة الأولى التي يتم من 

خاللها لفت الهتمام الجماهيري العام اإلى 

خ�سو�سية التعليم العربي، واإلى الحاجة 

الملحة اإلى اإعادة �سوغ اأهداف تالئم الطالب 

.)Al-Haj 1995, p. 140( ''العرب

على الرغم من ذلك، فاإن عدداً من القادة 

العرب انتقد الإ�سالحات التي اقُترحت بحجة 

اأنها ت�سعى لخلق ''عربي اإ�سرائيلي فريد 

منف�سل عن جذوره القومية والثقافية الأ�سلية 

التي ترتبط ارتباطًا غير قابل لالنف�سال عن 

 Mar’i 1978, p.( ''العالم العربي والفل�سطيني

نت لجنة اأُخرى بتاريخ 1975/7/1 
ّ
ي

ُ
53(. وع

بهدف تحديد حاجات التعليم العربي 

وال�سيا�سة التي �سيتم اتباعها خالل 

الثمانينيات، وتراأ�س هذه اللجنة متتياهو 

بيلد، الجنرال المتقاعد في الجي�س والبروف�سور 

رف فيما بعد كاأحد 
ُ
في الأدب العربي، والذي ع

النا�سطين ال�سيا�سيين من اأجل الم�سالحة 

الإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية.

قّدم اإلعاد بيلد، المدير العام ال�سابق لوزارة 

التربية والتعليم، تف�سيراً لل�سيا�سة التي �سيتم 

اعتمادها تجاه جهاز التربية والتعليم العربي 

خالل الثمانينيات من منطلق كونه اأحد 

الم�ساركين في و�سع هذا التخطيط، فقال: 

''الهدف من التعليم الحكومي في المجتمع 

العربي في اإ�سرائيل هو ارتكاز التعليم على 

اأ�س�س الثقافة العربية... على حب الوطن 

الم�سترك لجميع مواطني الدولة، والولء لدولة 

اإ�سرائيل ــ تاأكيد الم�سالح الم�ستركة للجميع، 

مع ت�سجيع التميز لدى العرب في اإ�سرائيل'' 

.)Peled 1992(
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 Shafir & Peled( الخطاب اللبرالي الذي �ساد

.)2000
وكان لزدياد اندماج العرب في �سوق 

العمل )منذ �سنة 1959(، وانتهاء الحكم 

الع�سكري )1966(، والتحام الأقلية العربية 

الفل�سطينية في اإ�سرائيل مع الفل�سطينيين في 

ال�سفة الغربية بعد �سنة 1967، الأثر الوا�سح 

في ممار�سات الحتواء والإق�ساء الجديدة 

التي تم اتباعها. فقد اأدى تعزيز الم�ساعر 

القومية لدى الأقلية العربية اإلى تمييزهم من 

المواطنين اليهود، واأ�سا�سًا من اليهود 

ال�سرقيين في �سوق العمل، واإلى اإثارة قلق 

ا تعزيز الجانب المدني في 
ّ
الحكومة. اأم

هويتهم فجعلهم اأكثر اطالعًا على المجتمع 

زهم فكريًا من 
ّ
اليهودي، وفي الوقت نف�سه مي

الفل�سطينيين في المناطق المحتلة. والأهم من 

ذلك اأن الختالط والحتكاك بالمجتمع 

اليهودي اأظهرا لالأقلية العربية الفل�سطينية 

م�ستواها المتدني من الناحية التعليمية 

مقارنة بالمجتمع اليهودي، وهنا تظهر 

الحدود المتقاطعة بين القومية العربية 

.)Mar’i 1978( والمواطنة الإ�سرائيلية

3- الف�سل والإدارة الذاتية وتعليم 

''يف طور النتظار'' )1992 - 2010(

اعتباراً من �سنة 1992، وتزامنًا مع 

محادثات ال�سالم بين الفل�سطينيين واإ�سرائيل، 

بداأ يظهر التاأرجح والتناق�س في تعامل 

الدولة مع الأقلية الفل�سطينية. فقد اأعطى 

اعتراف اإ�سرائيل بمنظمة التحرير الفل�سطينية، 

وبحقوق ال�سعب الفل�سطيني الم�سروعة، 

وباإقامة ال�سلطة الفل�سطينية في �سنة 1994، 

اعترافًا جزئيًا بالرواية الفل�سطينية، لكن من 

مفارقات هذا الو�سع اأنه عزز الجانب المدني 

بناء على ذلك، اعتمدت ال�سيا�سة التي تم 

ر�سمها على ''اأ�س�س الثقافة العربية''، وعلى 

''ت�سجيع التميز لدى العرب في اإ�سرائيل''، لكن 

في الوقت نف�سه، وعلى خط مواز، طالبت 

نح 
ُ
الطالب العرب بالولء للدولة، بينما م

ي �سعوره 
ّ
الطالب اليهودي الفر�سة لينم

بالنتماء وفق تراث �سعبه اليهودي. هذا 

التاأكيد المتجدد للتمييز والإق�ساء لالأقلية 

العربية الفل�سطينية عن ''م�ساريع'' الن�سهار 

والدمج يوحي بتغيير تعريف الأقلية العربية 

التي لم تعد مجرد ''اأقليات''، فقد جرى تفريغ 

تعريفها من كلتا الهويتين، القومية والمدنية، 

واعُتبر اأفرادها مواطنين اإ�سرائيليين ورعايا 

عرب )الحاج 2006(. وقد ُدعمت هذه 

الزدواجية في التعامل مع جهاَزي التعليم 

بو�سع اأهداف مختلفة لهما، و�سعت لتعزيز 

طابع الدولة اليهودي، اإلى جانب تر�سيخ 

 .)Peled 1992( المفهوم الليبرالي للمواطنة

وبتلك الروح ا�ستمرت هذه الإ�سالحات في 

خدمة اأهداف دولة اإ�سرائيل.

يعتمد مفهوم الدمج على مبداأ الم�ساركة 

عن طريق احتواء و�سم طبقات اجتماعية 

متنوعة بحيث ل يقت�سر الأمر على ''الدخالء/

الغرباء'' )اليهود ال�سرقيون( و''الطالئعيين'' 

)اليهود الغربيون( )Levy 2002(، بل اأ�سبح 

ج تطبيق 
ّ
لالأقلية العربية اأي�سًا موقع في تدر

مبداأ الم�ساركة وفق الجدارة وال�ستحقاق، وقد 

عتبر روح 
ُ
منح مبداأ تكافوؤ الفر�س، الذي ي

الليبرالية، ال�سرعية للدولة في تحقيق هذا 

المفهوم وتطبيقه في مراحله الأولى. ومع 

بداية هذه الإ�سالحات بداأ التحول نحو 

الت�سويق الجتماعي بالظهور، لكنه لم يطرح 

ثماره اإّل في الثمانينيات عندما بداأ العتراف 

بالأقلية العربية الفل�سطينية كاأقلية قومية في 
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اليهودية، وزاد في حدة �سيا�سة التهمي�س التي 

تتبعها الحكومة تجاه الأقلية العربية 

الفل�سطينية في اإ�سرائيل؛ عندها ت�سكلت 

مجموعة من المثقفين العرب الذين كتبوا 

وثيقة ''الروؤية الم�ستقبلية'' التي تطرح حاًل 

ثنائي القومية يعتمد على اأربعة اأ�س�س 

جوهرية هي:

اأوًل، العمل على ت�سكيل ائتالف وا�سع 

النطاق ي�سمل ممثلين �سيا�سيين من مختلف 

القوميات.

ثانيًا، اأن يكون حق النق�س )الفيتو( 

م�ستركًا لكال الطرفين.

ثالثًا، التمثيل الن�سبي لالأقلية العربية 

الفل�سطينية في الموؤ�س�سات ال�سيا�سية، 

والح�سول على الإدارة الذاتية القت�سادية 

والجتماعية.

رابعًا، ال�ستقاللية التامة والإدارة الذاتية 

لكل مجموعة باإدارة موؤ�س�ساتها الخا�سة 

و�سوؤونها الداخلية.

وفقط بعد هذه التطورات، اأطلقت الحكومة 

الإ�سرائيلية برنامج ''خطة الأربعة مليارات 

�سيكل'' التي تهدف اإلى تقلي�س الفجوات بين 

العرب واليهود في جميع مرافق الحياة 

ومجالتها، وظهرت، في هذا ال�سياق، عدة 

مبادرات كاإقامة مدار�س ثنائية اللغة والقومية 

لة دفيئة للقاءات تعليمية بين اأبناء  م�سكِّ

المجموعتين. لكن في �سنة 2003، وب�سبب 

التقلي�سات في ميزانيات التنمية والتطوير، 

فقد لحَق �سرر جدي بعملية تح�سين البنى 

التحتية في جهاز التعليم العربي وتطويرها.

اأ�سارت لجنة ''اأور'' التي حققت في اأحداث 

مار�س �سد 
ُ
ة الأق�سى'' اإلى التمييز الذي ي

ّ
''هب

الأقلية العربية الفل�سطينية منذ اأمد طويل، ول 

�سيما في تخ�سي�س الأرا�سي، وميزانيات 

في هوية الأقلية الفل�سطينية في اإ�سرائيل، 

م�سعفًا توا�سلها مع الفل�سطينيين في مناطق 

ال�سلطة. فبدًل من اأن توؤدي عملية ال�سالم دوراً 

في تحقيق الم�ساواة التامة لالأقلية 

الفل�سطينية في اإ�سرائيل، اأظهرت الأعوام 

الالحقة اأن هذه الأقلية تعي�س حالة ''تهمي�س 

 .)Al-Haj 2005( م�ساعف'' كما و�سفها الحاج

وقد اأيد المع�سكر اليميني المتطرف في 

الحكومة نزع �سرعية وجود الأقلية العربية 

في الدولة، الأمر الذي زاد في ال�سعور 

بالإحباط، واأبرز التناق�س في تعريف الدولة 

كدولة يهودية وديمقراطية، بحيث بات يتحتم 

عليها تحقيق الم�ساواة التامة بين مواطنيها 

من عرب ويهود )عرار واإبراهيم 2015(.

اأثارت هذه التناق�سات ف�سول 

الأكاديميين وال�سيا�سيين الذين بحثوا في 

التناق�سات في تعريف الدولة، وقدموا عدة 

اقتراحات من �سمنها تعريف الدولة كدولة 

''جميع مواطنيها'' )غانم وم�سطفى 2009(، 

و�سجعت الأقلية الفل�سطينية على المطالبة 

بالإدارة الذاتية الثقافية والتعليمية 

 .)Abu-Asbah 2007( والموؤ�س�ساتية والقومية

وهذه المطالب المتعلقة بالإدارة الذاتية لجهاز 

التعليم العربي، لديها اإ�سقاطات وتاأثيرات في 

عدة نواٍح اأهمها ال�ستقاللية التامة في 

الق�سايا التعليمية التي تهدف اإلى تعزيز 

الهوية الثقافية ــ القومية لالأقلية العربية 

الفل�سطينية، وقد راأت وزارة التربية والتعليم 

اأن الإدارة الذاتية اأداة لتحقيق مثل هذا النوع 

.)Jabareen & Agbaria 2011( من التربية

ة 
ّ
عرف بـ ''هب

ُ
في �سنة 2000، و�سمن ما ي

الأق�سى''، قتلت ال�سرطة الإ�سرائيلية 13 �سابًا 

ق 
ّ
عربيًا من مواطني الدولة، الأمر الذي عم

الهوة في العالقات العربية الفل�سطينية ــ 
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جامعة منف�سلة للتعليم العالي لدى الأقلية 

العربية الفل�سطينية، كما اأن الجامعات 

والكليات في الدولة كانت ترف�س العدد الأكبر 

من الطالب العرب، وبلغت ن�سبة الطالب العرب 

الذين رف�ستهم الجامعات في تلك الفترة، 

45% في مقابل 15% من الطالب اليهود 

)Arar & Mustafa 2011(. وقد دفع هذا الواقع 

الطالب العرب اإلى التوجه اإلى الدرا�سة في 

الجامعات الأجنبية، وخ�سو�سًا في كليات 

الطب والهند�سة والمحاماة، بهدف الح�سول 

على �سهادات توؤهلهم للعمل في مهن م�ستقلة 

.)Arar & Haj-Yehia 2016(

وما يمكن النظر اإليه ببع�س الإيجابية هو 

اأنه بعد تقرير لجنة ''اأور''، جرى اإلغاء دور 

جهاز الأمن العام )ال�ساباك( في جهاز التربية 

والتعليم، وهو الدور الذي كانت تتذمر منه 

الأقلية العربية الفل�سطينية.

ال�سلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم 

العربي من حيث البنى التحتية والتوظيف، 

وكذلك الميزانيات ال�سحيحة التي ُتر�سد لهذا 

المجال. واأ�سارت اللجنة اأي�سًا، اإلى اأن هذا 

الجهاز يفتقر اإلى ما يقارب 1500 غرفة 

تدري�س.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الفل�سطينيين 

الحا�سلين على �سهادة ا�ستحقاق البجروت 

)ن�سبتهم في �سنة 2004 لم تتعّد 38.3% في 

مقابل ن�سبة 58.4% لدى نظرائهم اليهود(، 

ومن اأن عدد المت�سربين من المدار�س العربية 

بلغ �سعف عددهم في المدار�س اليهودية، 

ون�سبة الطالب في التعليم العالي ارتفعت 

وو�سلت اإلى 9% من مجمل الطالب، فاإن هذه 

الن�سبة ل تتوافق مع ن�سبتهم اإلى مجمل عدد 

ال�سكان.

عملت الحكومة الإ�سرائيلية على منع اإقامة 

اجلدول الثالث: متو�سط اأعوام الدرا�سة وفقًا للمجموعة ال�سكانية

196119701975198019851990199520002007ال�سنة

1.256.57.58.69.110.211.111.3عرب

8.49.310.311.111.511.912.212.512.8يهود

الم�سدر: مكتب الإح�ساء المركزي، اإجمال الإح�ساءات ال�سنوية 2002 )رقم 53(، و2007 )رقم 58(.

اأظهرت تقارير كثيرة تناولت و�سع 

جهاَزي التعليم العربي واليهودي، فجوات 

كبيرة بينهما تمثلت في التح�سيالت المتدنية 

�سمن المتحانات الدولية، والف�سل الإداري 

ال�سامل في جميع الم�ستويات، وال�ستغالل غير 

الناجع وغير المتكافئ والفاعل للموارد 

المر�سودة للتعليم، وتزايد العنف في المدار�س 

.)Dovrat 2005(

وقد �سجعت هذه التقارير على اإجراء بحث 

�سامل بهدف اإيجاد م�سار ما بين الدمج 

والإدارة الذاتية لكل من جهاَزي التربية 

والتعليم. واعتقد كثيرون اأن الخطاب الليبرالي 

الجديد المّتبع يحمل في طياته كثيراً من 

التناق�سات )Khoury et al. 2013(، فبالن�سبة 

اإلى جهاز التعليم العربي، قدم تقرير دوفرات 

اقتراحًا لعتراف قانوني بتيار تعليمي خا�س 
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تهدف اإلى موا�سلة مبداأ ال�سيطرة'' )عرار 

واإبراهيم 2015(.

ورّدت لجنة المتابعة لق�سايا التعليم 

العربي التي تاأ�س�ست في �سنة 1980، ببيان 

لخ�س مالحظاتها على تقرير دوفرات ل�سنة 
ُ
ي

بت اللجنة باعتراف لجنة 
ّ

2005. اإذ بينما رح

دوفرات بالثغرات والفجوات بين مدخالت 

وتح�سيالت جهاَزي التعليم العربي واليهودي، 

فاإنها اأ�سارت اإلى اأنه لم يتم اقتراح اأي 

برنامج يهدف اإلى تقلي�س هذه الفجوات و�سّد 

تلك الثغرات، كما لم يتم التطرق اإلى اآثار 

اءها 
ّ
وتر�سبات �سيا�سة التمييز التي عانى جر

جهاز التعليم العربي لعقود طويلة من حيث 

ال�ستثمار المتدني والم�سامين البعيدة عن 

المبادئ الوطنية. وعر�س بيان لجنة المتابعة 

ثالث نقاط جوهرية تعك�س �سعوبات متعلقة 

باأهداف التعليم العربي:

1( ا�ستمرار الخالف ب�ساأن ت�سكيل ال�سيا�سة 

التربوية المتبعة تجاه جهاز التعليم العربي 

مع اعتبار العرب اأقلية معادية مطاَلبة دائمًا 

باإثبات ولئها.

2( ربط ق�سية ''الولء التام'' المطاَلب بها 

ت عليه التفاقات 
ّ

الجمهور العربي بحقٍّ ن�س

والإعالنات والمعاهدات الدولية المتعلقة 

بحقوق الإن�سان، وهو ''الحق في التعليم''، 

عل مطلب الولء موازيًا لهذا الحق في 
ُ

بحيث ج

الأهمية.

3( ا�ستناداً اإلى اأهداف التعليم العربي 

ومطالب تقرير دوفرات، ''من المفرو�س اأن 

ي�سارك ال�سكان العرب في تح�سين مكانة 

ل م�سوؤولية 
ّ
التعليم العربي من خالل تحم

.)Abu-Asbah 2007, p. 4( ''تعليمهم

اأظهر الخطاب الليبرالي الجديد في تقرير 

لجنة دوفرات دولة اإ�سرائيل ب�سورتين 

بالأقلية العربية الفل�سطينية، وذلك ب�سبب 

''وجود قومية ولغة منف�سلة ونمط حياة 

متميز ومنف�سل''، لكن التقرير اأو�سح، في 

المقابل، اأنه ''وعلى الرغم من وجود التناق�س، 

منح تعبيره 
ُ
فاإن التراث العربي المنف�سل �سي

الخا�س به اإلى جانب المطالبة بالولء الكامل 

لدولة اإ�سرائيل'' )Dovrat 2005, p. 218(. وقد 

 في ق�سية الإدارة 
ّ
نفى التقرير النظر والبت

الذاتية للتعليم العربي، الأمر الذي قد يوؤدي 

اإلى الرقابة الجماعية الم�ستقلة للمدار�س، 

وجرى تقديم بيان وا�سح بهذا ال�ساأن حمل 

عنوان: ''مكانة التعليم العربي �سمن التعليم 

الحكومي''.

ووفقًا لتقرير دوفرات، كان هناك تطابق 

تام بين اأهداف التعليم العربي واأهداف 

التعليم العامة للدولة مع بع�س الإ�سافات 

ليتم ت�سمينها في القانون، ومنها: العمل 

على تعزيز وتر�سيخ الهوية الفردية 

والجماعية للعرب واعتبار ذلك مر�ساة 

تربوية وروحانية واجتماعية بهدف 

الندماج التام في المجتمع الإ�سرائيلي وفي 

الدولة اليهودية الديمقراطية؛ العتراف 

بالثقافة العربية، واللغة العربية، وتاريخ 

.)Dovrat 2005, p. 21( ال�سعب الفل�سطيني

وهنا تظهر الزدواجية جلية ما بين 

العتراف بحق الأقلية العربية في اإبراز 

مميزاتها وتعزيز هويتها �سمن جهاز التربية 

والتعليم، لكن بعد و�سع �سرط اللتزام باأهداف 

ا ق�سية الإدارة 
ّ
التعليم العامة في الدولة. اأم

الذاتية فهي رمزية في الأ�سا�س: ''اإن التو�سية 

بتعيين ممثلين عرب وم�ست�سارين وزاريين في 

المجل�س ال�ست�ساري ل تعني في الواقع فتح 

'�سفحة جديدة' في العالقات بين الدولة 

و�سكانها العرب، بل هي ترتيبات موؤ�س�ساتية 
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الإهمال والتهمي�س والتمييز الم�ستمر �سدهم 

.)Kashti 2008(

وتمّخ�س هذا اللقاء عن اإن�ساء العديد من 

اللجان الم�ستركة ما بين ممثلين من لجنة 

المتابعة واآخرين من وزارة التربية والتعليم 

بهدف بحث و�سع التعليم العربي وتقديم 

تو�سيات ت�سعى لتح�سين هذا الو�سع. ومن 

هذه التو�سيات، اقتراح لجنة المباني بناء ما 

يقارب 8600 غرفة تدري�س حتى �سنة 2012 

كخطوة في اتجاه تقلي�س العجز الذي يعانيه 

جهاز التعليم العربي. كذلك بحثت لجنة اأُخرى 

تح�سيالت الطالب العرب، ووجدت اأن 

تح�سيلهم في المتحانات القطرية والدولية 

يعادل ن�سف معدل تح�سيل الطالب اليهود، 

واأن ن�سبة ا�ستحقاق �سهادة الثانوية 

)البجروت( اأو �سهادة ثانوية ذات جودة، هي 

اأقل كثيراً من ن�سبة اأترابهم اليهود، الأمر الذي 

يعوق ويمنع قبولهم في الجامعة )انظر 

الجدول اأدناه(، ولذلك اأو�ست اللجنة بتح�سين 

جودة تعليم اللغة العربية والريا�سيات، 

وباإن�ساء تنظيم يتعهد بتعليم اأكثر فاعلية 

ا اللجنة التي اهتمت بفح�س 
ّ
ونجاعة. اأم

�سعوبات التعلم في جهاز التعليم العربي 

ًا في عدد 
ّ
و�سبل التعامل معها، فوجدت �ُسح

الم�ست�سارين التربويين، والأخ�سائيين 

النف�سيين، والم�سّخ�سين التعليميين. واللجنة 

الوحيدة التي لم يتفق اأفرادها على تقديم 

وثيقة م�ستركة وتو�سيات، هي اللجنة التي 

بحثت ق�سية الم�سامين التعليمية في مناهج 

المدار�س العربية.

اقتنعت وزارة التربية باأن اأخذها 

بالتو�سية التي تطالب بتح�سين تعليم اللغة 

العربية وو�سعه في اأعلى �سّلم الأولويات، 

وكذلك تح�سين تدري�س مو�سوع الريا�سيات 

متناق�ستين: مرة كدولة قوية تفر�س رقابتها 

على المدار�س العربية، وتتحمل م�سوؤولية 

جها القت�سادي، عالوة على 
ّ
التح�سيالت وتدر

ي ميول وتوجهات الطالب العرب 
ّ

تق�س

التعليمية والروح القومية لديهم؛ ومرة كدولة 

�سعيفة من خالل خ�سخ�سة الخدمات العامة، 

بها من م�سوؤوليتها في 
ّ
الأمر الذي يعني تهر

مجال الرفاه الجتماعي. وهكذا ناءت الأقلية 

العربية تحت عبء هاتين ال�سيا�ستين: دولة 

�سعيفة اأخّلت بم�سوؤوليتها تجاهها، ودولة 

 Arar( قوية و�سعت الأقلية تحت �سيطرة دائمة

.)2012
قوبلت هذه الوثيقة باأ�سداء مختلفة اإلى 

حد التناق�س، فالبع�س راأى في ق�سية 

الخ�سخ�سة فر�سة للتحرر من �سيطرة الدولة، 

بينما راأى البع�س الآخر في ذلك تهربًا من 

الم�سوؤولية التي تقع على عاتق الدولة في 

مجال الرفاه الجتماعي. والأمر الذي اأدى اإلى 

تفاقم الأزمة وانعكا�سها اأوًل في مجال 

التربية والتعليم، هو و�سع ال�سلطات المحلية 

Arar & Abu-( التي كانت على و�سك النهيار

.)Asbah 2013
في هذا الواقع، حاولت الأقلية العربية في 

اإ�سرائيل تقديم اقتراحات وبرامج بديلة تمّكنها 

من التخل�س من ال�سيطرة المحكمة للدولة 

المركزية. فعلى �سبيل المثال هدفت تو�سيات 

لجنة المتابعة العليا لق�سايا التعليم العربي 

اإلى تعزيز الهوية الثقافية والقومية لدى 

الطالب العرب. ولذلك، في �سنة 2007، وع�سية 

الإ�سراب المخطط له من طرف لجنة المتابعة 

بهدف رفع الوعي ب�ساأن الحالة المتردية 

للتعليم العربي، اجتمعت اللجنة بوزيرة 

التربية والتعليم اآنذاك يولي تمير، واأعرب 

ممثلو الأقلية العربية عن ا�ستيائهم من 
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نظام التعليم العربي، وت�سكيل �سيا�سة تربوية 

ح�سرية ومناهج تتالءم وتطلعات الأقلية 

العربية اعتماداً على الأ�سا�س القانوني 

المن�سود للتعليم العربي.

لم يعترف وزير التربية والتعليم 

الإ�سرائيلي جدعون �ساعر بتو�سيات هذه 

اللجان، الأمر الذي اأبقى التعليم العربي تعليمًا 

 Jabareen & Agbaria( ''في طور النتظار''

.)2011

وتح�سيالت الطالب العرب عامة، يعفيانها 

من الم�سوؤولية عن �سائر التو�سيات، مع العلم 

ت على 
ّ

باأن تو�سيات لجنة المتابعة ن�س

اعتراف وا�سح بالرواية التاريخية والثقافية 

لالأقلية العربية، وبال�سراكة التامة ذات 

المعنى. وطبقًا للروحية اإياها، اأعلنت لجنة 

المتابعة ال�سروع في اإن�ساء مجل�س مهني 

عنى بق�سايا جهاز التعليم العربي 
ُ
تربوي ي

وبم�سامين المناهج التعليمية، واإعادة ت�سكيل 

 اجلدول الرابع: الفجوات الناجتة من �سيا�سات احلكومة الإ�رسائيلية بني التعليم

اليهودي والعربي من احل�سانة حتى اجلامعة، 2008 - 2009

ال�سكان ال�سكان اليهودمجال المقارنة

العرب

1.699.273678.000عدد الأ�سخا�س الذين تقل اأعمارهم عن 17 )اإح�ساء 2009(

13.7%61.3%ن�سبة الأطفال الم�سجلين في مرحلة ما قبل المدر�سة في �سن 2

82.8%93.3%ن�سبة الأطفال الم�سجلين في دور الح�سانة في �سن 4

94.5%97.5%ن�سبة الأطفال الم�سجلين في دور الح�سانة في �سن 5

2429معدل عدد تالميذ ال�سف في المدر�سة البتدائية

الن�سبة المئوية لالأطفال من ذوي الحاجات الخا�سة والذين ل يح�سلون 

على العالج الطبي المالئم

%39%71

الن�سبة المئوية للت�سرب من المدار�س من الفئة العمرية ما بين 9 و12 

عامًا

%13.5%21.3

الن�سبة المئوية للتالميذ الم�ستحقين ل�سهادة البجروت )المطلوبة لدخول 

الجامعة، كحد اأدنى(

%75.9%30.8

طلب اأي�سًا بهدف 
ُ
معدل نتائج امتحان الب�سيخومتري: ي

اللتحاق بالجامعة )العالمة الق�سوى= 800(

585479ذكور

548445اإناث

ن�سبة المتقدمين اإلى الجامعة للعام الأول من الدرا�سات الأكاديمية بهدف 

الح�سول على اللقب الأول، وتم رف�سهم 

%21.9%38

الن�سبة المئوية لل�سكان الذين تتراوح اأعمارهم ما بين 18 - 39 ويدر�سون 

بهدف الح�سول على لقب اأول )الجامعة(

%3.6%1.8
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�سراع تتميز بالت�سكيك وعدم الثقة بالأقلية 

العربية في اإ�سرائيل، الأمر الذي اأ�سفر عن 

تقلي�س دورها في ر�سم وتحديد �سيا�سة 

التربية والتعليم في جهازها التربوي الخا�س 

.)Arar & Ibrahim 2016(

على مدار ال�سبعينيات والثمانينيات تم 

فت 
ّ
ر

ُ
العمل وفق اأهداف التعليم العامة التي ع

�سمن قانون التعليم الإلزامي، وقد اأ�ساف 

ين 
َ

تقرير لجنة دوفرات فيما بعد اإ�سالح

بنيويين لإعادة هيكلة جهاز التعليم 

الإ�سرائيلي: الأول، ''اأفق جديد'' تم اقتراحه من 

ا الثاني فهو 
ّ
وزارة التربية والتعليم، اأم

''ال�سجاعة للتغيير'' )عوز لتموراه( الذي 

اقترحته منظمة المعلمين )ميعاري 2014(.

وُتعتبر هذه الإ�سالحات ح�سيلة عمل عدة 

لجان مكونة من �سانعي �سيا�سات وباحثين 

تربويين �سعوا لتحديد اأهداف التعليم العربي 

.)Abu-Saad 2008( في اإ�سرائيل

وعلى الرغم من تلك المحاولت كلها، فاإن 

الأقلية العربية في اإ�سرائيل لم ُتمنح الإدارة 

الذاتية، ول ال�سيطرة اأو حتى الم�ساركة في 

تحديد اأهداف التعليم الخا�سة بها والمناهج 

 Nasser &( ق في مدار�سها
َّ
التعليمية التي �سُتطب

الن�سبة المئوية لل�سكان الذين تتراوح اأعمارهم ما بين 18 - 39 ويدر�سون 

بهدف الح�سول على لقب اأول)جميع موؤ�س�سات التعليم العالي: الجامعات؛ 

الكليات الأكاديمية؛ كليات تاأهيل المعلمين(

%7.9%3.9

الن�سبة المئوية لل�سكان الذين تتراوح اأعمارهم ما بين 18 - 39 ويدر�سون 

بهدف الح�سول على اللقب الثاني )الجامعة(

%1.9%0.5

الن�سبة المئوية للحا�سلين على الألقاب التالية

)جميع موؤ�س�سات التعليم العالي: الجامعات؛ الكليات 

الأكاديمية؛ كليات تاأهيل المعلمين(

10.3%87.6%لقب اأول

4.9%93.5%لقب ثاٍن

2.8%94.5%لقب ثالث

Jabareen and Agbariah (2011, 12) :الم�سدر

ت�سور نتائج الجدول الرابع، �سيا�سة الدولة 

المتبعة مع جهاز التعليم العربي، الأمر الذي 

يوؤكد اأن التعليم العربي هو تعليم ''في طور 

النتظار''. فمن ناحية، ومنذ قيام الدولة، 

انتظر جهاز التعليم العربي تعاماًل يقوم على 

قدم الم�ساواة بينه وبين جهاز التعليم 

اليهودي، ومن الناحية الثانية، كان اأي�سًا 

على ال�سلطات المحلية العربية والمنظمات 

المدنية الجتماعية اأن تنتظر لتتدخل 

ببرامجها ومبادراتها بهدف تح�سينه، فال 

يبقى قابعًا كجهاز تعليم يكر�س الفجوات 

والتبعية والدونية، مقارنة بنظيره الإ�سرائيلي.

خال�سة

بحثت هذه الدرا�سة نقاط التحول المركزية 

والأ�سا�سية في �سيا�سة التعليم الإ�سرائيلي 

المتبعة مع جهاز التعليم العربي منذ �سنة 

ي هذا الجهاز 
ّ

1948. فعلى الرغم من تق�س

ل اأ�سا�سية وجوهرية، فاإنه ظل 
ّ
ثالث نقاط تحو

يرزح تحت ال�سيطرة التامة للدولة على مر 

Arar & Haj-( العقود ولم يتح�سن و�سعه

Yehia 2016(، وقد عك�ست هذه ال�سيا�سة حالة 
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Nasser 2008(، فبقيت مناهج التعليم المعتمدة 
في جهاز التعليم العربي منف�سلة ومختلفة عن 

تلك المعتمدة في جهاز التعليم اليهودي. وعلى 

الرغم من هذا الف�سل، فاإن ال�سكرتارية التربوية 

الوزارية ظلت هي التي تملي الم�سامين وتحدد 

فحوى ومحتوى مواد التدري�س الخا�سة بجهاز 

التعليم العربي مع التفاتة ب�سيطة اإلى الرواية 

ه من 
ّ

الفل�سطينية من خالل �سرد منتقى وموج

 Abu-Saad( طرف مربين وباحثين يهود

د هذا ال�سرد بطريقة 
َ
2006(. وغالبًا ما يور

تهدف اإلى طم�س معالم الهوية الفل�سطينية 

لالأقلية العربية في اإ�سرائيل، وا�ستبدالها بهوية 

 Bar-Tal( عالمية عامة غير متبلورة اأو مميزة

.)& Teichman 2005
واعتبرت دفنه غولن ــ اأغنون، رئي�سة 

لجنة تكافوؤ الفر�س في التعليم في وزارة 

التربية والتعليم خالل الفترة 1999 - 

2001، اأن ''جهاز التعليم العربي ل يفتقر اإلى 

ال�سلطة والموارد فح�سب، بل ينق�سه اأي�سًا 

التمثيل المالئم في اجتماعات ال�سكرتارية 

التربوية، الهيئة التي نطلق عليها ا�سم 'النبتة' 

)the plant(، والتي تخ�سع تعييناتها لرقابة 
 Golan-Agnon 2006,( ''جهاز الأمن وقراره

.)p.1080
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