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مـ ـق ـ ّدمــة
مه ّند مصطفى وعرين ه ّواري
التعليم العالي أح َد المجاالت التي تحظى باهتمام كبير في المجتمع الفلسطينيّ،
العقد األخير ،أمسى
في َ
ُ
بمؤسسات التعليم العالي في إسرائيل وخارجها ،وفي
وقد ُتر ِجم هذا االهتمام بازدياد عدد الملتحقين
ّ
تن ُّوع المواضيع الدراس ّية التي يتعلّمها الطلبة العرب .كذلك تم ّثل في ازدياد االهتمام الجماهيريّ على
مؤسسات التعليم
عموما في الدفع بأبنائهم وبناتهم لالنخراط في
مستوى األ ُ َسر العرب ّية والمجتمع
ً
ّ
مؤسسات غير إسرائيل ّية لتعلُّم مواضيع ال ُيقبلون لدراستها في
العالي ،واالستعداد للسفر والدراسة في
ّ
أهمها االمتحان البسيخومتريّ .وقد تح ّول التعليم العالي إلى
المؤسسات اإلسرائيل ّية ألسباب عديدةّ ،
ّ
ُ
ف
حقل بحثيّ ي السنوات األخيرة نشرت حوله مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات والفصول بجميع
أهم ّية هذا العدد من مجلّة "جدل" ،لتطرح مقاربة إضاف ّية في التعاطي مع هذا
اللغات .من هنا جاءت ّ
الحقل ،وذلك ع ْبر مقاالت قصيرة تعالج جوانب عولِـجت في السابق ،وفتح المجال لبحث جوانب لم
ّ
الطلب ّية،
يجر ِ التط ّرق إليها تط ُّر ًقا كاف ًيا في الدراسات واألبحاث المتعلّقة بالتعليم العالي ،وتحديدًا الحركة
واإلنتاج المعرفيّ ،والسيا َق ْين الثقافيّ والسياسيّ في التعليم العالي ،وغيرها من المواضيع .فقد رك ّزت
معظم المقاربات البحث ّية على الجوانب التقليديّة في التعليم العالي ،نحو :قراءة في اإلحصائ ّيات والمواضيع
الدراس ّية؛ عالقة التعليم العالي بالمكانة االقتصاديّة؛ االنخراط في سوق العمل؛ العوائق أمام اندماج الطلبة
مؤسسات التعليم العالي.
العرب في
ّ

يتضمن العدد الحاليّ مقاالت متن ّوعة تحاول َس ْب َر َغ ْور حقل التعليم العالي العربيّ .أ ّولها محاولة تحليل ّية
ّ
ألهم التح ّوالت التي م ّر بها هذا الحقل في العقود األخيرة ،كارتفاع عدد الطلبة والطالبات الذين يدرسون
ّ
مؤسسات غير إسرائيل ّية ،وال س ّيما في مناطق السلطة الفلسطين ّية واألردن .الثانية محاولة لقراءة
في
ّ
ّ
بالمؤسسة
الطلب ّية وعالقة الطالب
جوانب قلّما جرى التعاطي معها بحث ًّيا كاإلنتاج المعرفيّ والحركة
ّ
التعليم ّية في جوانبها المعرف ّية والثقاف ّية ،ونطمح أن يفتح هذا العدد المجال لدراسات مستقبل ّية حول
التعمق فيها واالستزادة منها ،وطرحها كمواضيع ُتنا َقش على المستوى العا ّم ،في ما
هذه المواضيع بغية
ّ
يتجاوز التعاطي التقليديّ مع مسألة التعليم العالي.

أن التعليم العالي
يتعلّق المشت َرك بين المقاالت المنشورة بالتوافق على مجموعة من القضايا؛ األولىّ :
المؤسسة من مشروع سياسيّ تاريخ ًّيا
العربيّ تط ّور في األساس في الجامعة اإلسرائيل ّية ،لِما تحمله هذه
ّ
جمة في هذا الصدد .الثانية :تط ّور التعليم
وراهنًا ،ويضع الطلبة أمام تحدّيات ثقاف ّية ومعرف ّية وسياس ّية ّ
ظل غياب جامعة عرب ّية فلسطين ّية في البالد يجري فيها إنتاج معرفيّ باللغة العرب ّية ،وال س ّيما في
العالي في ّ
أن الكلّ ّيات العرب ّية ال تزال في البداية ،وبعيدة عن تشكيل نواة
العلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية ،مع االعتراف ّ
المهمة لمجموعة
لطرح بديل عن غياب الجامعة العرب ّية (والجامعة تَكون -في المعتاد -أحد المشاريع
ّ
أن التعليم العالي ال يزال ُينظر له -في إطار المنظومة النيوليبرال ّية -باعتباره أداة للحراك
وطن) .الثالثةّ :
االجتماعيّ واالقتصاديّ واالنخراط في سوق العمل ،وهذا ينعكس في تَرا ُتب ّية المواضيع الدراس ّية في
المنظور االجتماعيّ ،وغياب تأثير الزيادة الكم ّية من الطلبة المنخرطين بالتعليم العالي على توسع طبقة
ً
فضل عن محدودية تأثير هذه الزيادة الكمية
الباحثين الفلسطين ّيين في العلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية،
على تغيير البنى االجتماع ّية واالستئناف عليها.
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المؤسسات اإلسرائيل ّية للتعليم العالي
الطلبة العرب في
ّ
ظل التحدّيات األكاديم ّية والسياس ّية والثقاف ّية
في ّ
إ كرام علي ُمقاري*
مشوار الطالب العربيّ األكاديميّ في معاهد التعليم العالي اإلسرائيل ّية ُمختلف بسيرورته وتركيبته عن
وم َر ُّد ذلك إلى ّ
الطلبة اآلخرين المنخرطين الوافدين من مجتمعات وثقافات أخرى؛ َ
خاص ّية الواقع السياسيّ
وتح ُّول مجتمعنا من أكثر يّة إلى أقلّ ّية قوم ّية ،بما ينطوي عليه ذلك من تغ ُّيرات وإسقاطات نفس ّية
واجتماع ّية وسياس ّية وتعليم ّية على واقع حياة أفراد مجتمعنا.
يبدأ الطالب العربيّ مشواره األكاديميّ على نح ٍو يختلف عن سائر الطلبة منذ لحظة اختياره موضوع الدراسة،
مرو ًرا بدراسته الجامع ّية ،وانتها ًء بانخراطه في سوق العمل .هنالك عدّة عوامل تقوم بدور في تشكيل هذه
السيرورة سأشير إليها في هذه المقالة ،بغية توضيح الصورة المرك ّبة والواقع ّية من حياة الطلبة الجامع ّيين
الفلسطين ّيين:
سن مبكرة نسب ًّيا ،في ما بين الثامنة عشرة والعشرين ،فور انتهائه
يبدأ الطالب العربيّ مشواره األكاديميّ في ّ
الع ْمر يّة ،تكثر التخ ّبطات الداخل ّية؛ حتّى إنّه في عدّة مجتمعات
من مرحلة الدراسة الثانويّة .في هذه المرحلة ُ
سن الحادية والعشرين "المراهقة المتأخّرة".
تسمى المرحلة هذه التي تستم ّر حتّى
ّ
ّ
حظ لدى المرء كثرة الشكوى من عدم تف ُّهم المحيط له
في هذه
ّ
السن ،تظهر ِسمات التم ّرد والفردان ّية ،ويال َ
أن غاية األهل
خاص .وال شك ّ
عامة ،ومن عدم تق ُّبل هذا المحيط الستقالل ّيته وتف ُّرد قراراته على نح ٍو ّ
بصورة ّ
هي باألساس مصلحة أبنائهم وبناتهم واختيار األفضل لهم ،ولكن ليس من السهل الوصول إلى تفاهم في
العمر يّة واالختالفات
ما بينهم حول اختيار موضوع الدراسة ،وذلك بسبب الرغبات المختلفة والفجوات
ْ
الفكر يّة.
إن العولمة أفرزت مفاهيم جديدة على
فعلى الرغم من االنفتاح وما يراه االختصاص ّيون من حيث ّ
الصعوبات مجتمعاتنا الشرق ّية ،ما زالت األُسرة العرب ّية تمتاز بوجود سلطة األهل وتحك ُّمهم في حياة أبنائهم .هذا
والعثرات
عامة،
التحك ّم نابع من صعوبة األهل في تحرير أوالدهم من كنفهم ودعمهم باتّخاذ قرار مغاير عنهم بصورة ّ
في ما قبل
الع ْمر يّة بسبب ضعف إيمان األهل بخبرات أبنائهم الحيات ّية ،لكونها قليلة
وباألخص في هذه المرحلة ُ
ّ
بدء المشوار
ومحدودة.
األكاديمي
ّ

صراع إرضاء والديه وما يحملونه من معتقدات ،ورغب ِت ِه في إرضاء احتياجاته
فإن الطالب يقع ما بين
وبهذاّ ،
ِ
تمسك األهل باألفكار
النفس ّية باالستقالل ّية والتف ُّرد ،فتزداد هذه الصراعات سو ًءا ،وتكون شائكة أكثر إذا
ّ
الشائعة في المجتمع بشأن تَبجيل مواضيع مع ّينة دون غيرها لكونها "مرموقة اجتماع ًّيا" أو "مألوفة"
أو "تتناسب برأيهم وال ُهويّة الجندر يّة"؛ فاعتبارات كهذه وغيرها تختلف كُلّ ًّيا عن رغبات الجيل الحديث
الناشئ .وبسبب هذه الفجوات واالختالفات ،من المحتمل أن تتأزّم عالقات الطلبة بأهاليهم قبل مرحلة
انخراطهم في المعاهد األكاديم ّية .وعلى ضوء ذلك ،كثير من الطلبة ُي ْقدِمون على اختيار ٍ غير مدروس نابع
نابعا من قناعة شخص ّية
من ضغوط أ ُ َسر يّة واجتماع ّية ،أو من مقاومة لتلك الضغوط ،وال يأتي هذا القرار ً
وقرار متوازن.
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ومع افتقار مدارسنا العرب ّية ُ
ح الموارد بإرشاد وتوجيه الطالب الثانويّ كتجهيز لمرحلته األكاديم ّية،
وش ّ
يخص تحديد ميوله ورغباته في اختيار الموضوع
يصعب على الطالب مواجهة صعوباته وتخ ُّبطاته في ما
ّ
مناسب ًة له.
المالئم واألكثر
َ
ع ـلـى ضــوء صعوبــات اختيــار الموضــوع وتــأزُّم العالقــات والضغــوط المختلفــة ،يبــدأ كثيــر مــن الطلبــة العــرب
مشــوارهم األكاديمــيّ بنفس ـ ّية مركّبــة وغيــر مســتق ّرة .والمرحلــة الجديــدة تحمــل بيــن ط ّياتهــا تح ّديــات
جديــدة (كالحاجــة إ ـلـى نقــل الســكن واالضطــرار ع ـلـى التواصــل ،والتعبيــر بلغــة غيــر لغــة األ ّم –ع ـلـى ســبيل
المثــال).
هــذه التح ّديــات تتــرك أثـ ًرا ً
بالغــا ع ـلـى الطالــب ،وال سـ ّيما خــال ســنته التعليم ّيــة األو ـلـى ،المليئــة بالتح ّديــات
التعليم ّيــة والنفسـ ّية واالجتماع ّيــة؛ فقــد نــراه تائ ًهــا بيــن أروقــة المعاهــد بهندســتها المعمار يّــة غيــر المألوفــة
ّ
والمعقــدة للوهلــة األو ـلـى ،مبهــو ًرا بكثــرة الوجــوه المختلفــة والمالمــح الغريبــة ،وهــو مــا يز يــد لديــه
لــه،
شــعور الوحــدة والضــال واالغتــراب ،فيتم ّنــى عنــدذاك العــود َة إ ـلـى حضــن عائلتــه اآلمــن والمر يــح .فمــا بيــن
غبطــة االســتقالل ّية والرغبــة بِح ّر يّــة التفـ ّرد ،يواجــه الطالــب العر ـبـيّ صعوبــات ـفـي التأقلــم ويعا ـنـي مــن مشــاعر
الوحــدة .فع ـلـى الرغــم مــن التح ـ ُّوالت االجتماع ّيــة التــي تواجههــا األســرة العرب ّيــة بيــن الماضــي والحاضــر،
ع ـلـى ضــوء العصرنــة وحداثــة التغييــرات المجتمع ّيــة والسياس ـ ّية والثقاف ّيــة ،مــا زال مــن أولو يّــات األســرة
العرب ّيــة وميزاتهــا الترابـ ُـط األ ُ َســريُّ بيــن األفــراد.
المشوار
األكاديمي
ّ
للطالب
ي وما
العرب ّ
يتخ ّلله من
صعاب

أن الطلبــة العــرب يتسـ ّر بون أ كثــر مــن الطلبــة
يشــير تقر يــر مركــز المعاهــد العليــا للدراســة األكاديم ّيــة إ ـلـى ّ
ـل
اليهــود خــال مســيرتهم األكاديم ّيــةّ ،
وأن احتمــال حصــول الطالــب العر ـبـيّ ع ـلـى لقبــه الجامعــيّ األ ّول أقـ ّ
بنســبة  %13مــن الطالــب اليهــوديّ.
يعــود ذلــك إ ـلـى كــون جــزء كبيــر مــن الطلبــة يشــعرون بالنــدم ع ـلـى اختيــار موضــوع دراســتهم ،وقــد يصــل بهــم
وس ـ ْلك مشــوار آخــر ،أو االســتمرار ـفـي طريقهــم
األمــر إ ـلـى مفتــرق يســتوجب إيقــاف مشــوارهم األكاديمــيّ َ
ُم َ
رغميــن
تحسـ ًبا لألعبــاء الما ّديّــة ،أو تخ ّو ًفــا مــن خيبــة أمــل العائلــة مــن جـ ّراء ذلــك التغييــر .ففــي الغالــب،
ُّ
ـإن قــرار تغييــر وجهــة
يعتمــد الطالــب العر ـبـيّ خــال دراســة اللقــب ع ـلـى مســاعدة أهلــه ما ّديًّــا .ولــذا ،فـ ّ
خــر يتطلّــب التفكي ـ َر مسـ ً
ـلك آ َ
ألن قــرا ًرا كهــذا ليــس
المركبــة نحــو َم ْسـ ٍ
وملِ ًّيــا ـفـي التكاليــف الما ّديّــةّ ،
ـبقا َ
َ
ـتقل للطالــب نفســه ،وإنّمــا ســيكابد أعبــا َءه أفــرا ُد العائلــة كا ّفــة.
بالقــرار الفــرديّ والمسـ ّ
ّ
حــا أو تســهيالت ما ّديّــة بســبب امتيــازات انخراطهــم بأنظمــة
ممــن
يتلقــون من ً
ع ـلـى غــرار الطلبــة غيــر العــرب ّ
الدولــة ،العــبء المــادّيّ ع ـلـى الطالــب العر ـبـيّ أ كبــر بكثيــر ،وذلــك بســبب عــدم اســتحقاقه المتيــازات كهــذه،
يصعــب ع ـلـى كثير يــن إتمــام دراســتهم األكاديم ّيــة.
وهــو مــا
ّ
تشــير إ يــا هنديــن 1ـفـي دراســتها إ ـلـى أنّــه ع ـلـى الرغــم مــن المســاعي التــي عملــت ع ـلـى تقليــص الفجــوات
بيــن الطلبــة العــرب والطلبــة اآلخر يــن ،مــن حيــث ّ
ـإن لــدى الطلبــة اليهــود مــن
تلقــي المنــح الدراس ـ ّية ،فـ ّ
المهاجر يــن إ ـلـى الدولــة (مثــل األثيوب ّييــن أو األوروﭘيّيــن) أفضل ّي ـ ًة ـفـي ّ
تلقــي المســاعدات .وتشــير الباحثــة
أن وزارة التربيــة والتعليــم بالشــرا كة مــع مجلــس التعليــم العا ـلـي تعطــي المنــح الدراس ـ ّية
نفســها كذلــك ّ
أن لليهــود أفضل ّيــة ـفـي ذلــك.
للطلبــة بحســب مــكان ســكناهم األص ـلـيّ وقوم ّياتهــم ،والدراســة تشــير إ ـلـى ّ
ـإن المعاهــد اإلســرائيل ّية للتعليــم العا ـلـي تعتمــد
فضـ ًـا عــن الصعوبــات االجتماع ّيــة والنفسـ ّية والما ّديّــة ،فـ ّ
ـت ـفـي بــاد غيــر عرب ّيــة ،وع ـلـى وجــه الخصــوص
ع ـلـى وجــه العمــوم ع ـلـى مرجع ّيــات ألبحــاث أجنب ّيــة أُجر ِيـ ْ
ّ
الطلب العرب في المعاهد اإلسرائيل ّية للتعليم العالي .الجامعة العبر يّة ،القدس.
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المرجع ّيــات ـفـي مجــال العلــوم اإلنســان ّية واالجتماع ّيــة والتــي ـفـي الغالــب تكــون باللغــة اإلنچليز يّــة أو
العبر يّــة .ومــن النــادر ج ـدًّا أن تصــادف خــال مشــوارك الدراســيّ َمراجـ َـع أ كاديم ّيــة عرب ّيــة لباحثيــن مــن
ـح المــوارد أو بســبب قلّــة جودتهــا أو مســتواها ،وإنّمــا بســبب الصــراع
جامعــات عرب ّيــة .ذاك ليــس بســبب ُشـ ّ
السياســيّ واالســتعالء الثقا ـفـيّ والحضــاريّ.
وع ـلـى هــذا الصعيــد ،يشــعر الطالــب العر ـبـيّ بنــوع مــن القطيعــة عــن المعرفــة العرب ّيــة أو الناقــدة خــال
ّ
لتلقيــه معرفــة رســم ّية تتعــارض أحيانًــا مــع ُهو يّتــه وثقافتــه و ِق َيمــه العرب ّيــة ،وهــو مــا
مشــواره التعليمــيّ
يتطلّــب منــه أن يتماشــى ويتوافــق مــع مــا يــدرس ،أو أن ينكــر مــا ال يتوافــق مــع ُهو يّتــه.
إن نظر يّــة ليــون فســتنچر" 2التنافــر المعر ـفـيّ" (ّ )Cognitive dissonance
أن الفــرد يشــعر بالتنافــر
توضــح ّ
ّ
ضغطــا نفس ـ ًّيا يولّــد هــو
جــه بمعلومــات تتعــارض مــع معتقداتــه ،وهــذا التنافــر يولّــد توتّ ـ ًرا أو
ً
عندمــا يوا َ
إمــا عــن طر يــق مال َءمــة معتقداتــه الشــخص ّية لِمــا
ب ـ َد ْوره لــدى الفــرد حاجــة إ ـلـى التغلّــب عليــه ،وذاك ّ
ّ
وإمــا بــأن يدحــض المعلومــات الجديــدة
قــد يتوافــق مــع المعلومــات
المتلقــاة ابتغــا َء تقليــص الفجــواتّ ،
ّ
المتلقــاة فيســتعيد بذلــك التناغـ َـم النفســيّ مـ ّرة أخــرى ،ولك ّنــه بهــذا األدوات يخســر المهن ّيـ َة التــي تمكّنــه
مــن التعامــل مــع مجتمعــه ـفـي الحقــل بمــا يتوافــق مــع معتقداتــه ويتناغــم مــع ســلوكه وتطبيقــه المهنــيّ .
أن المشــكلة ليســت ـفـي تنافــر المعلومــات و ـفـي ّ
تلقــي مــا هــو مختلــف،
ـفـي هــذا الصــدد ،يجــدر التوضيــح ّ
ـإن المعاهــد التعليم ّيــة كائنـةٌ كَ ْيمــا تحـ ُّ
ـث َط َلبتهــا ع ـلـى فتــح آفــاق تفكيرهــم ،والتجـدّد
بــل ع ـلـى العكــس ،فـ ّ
والتن ـ ُّور وتطو يــر المهــارات النقديّــة ،ولكــن المشــكلة تكمــن ـفـي االســتعالء الثقا ـفـيّ ،و ـفـي عــدم احتــرام
االختالفــات الثقاف ّيــة ،و ـفـي تهميــش المجتمــع العر ـبـيّ وخصائصــه وتف ـ ُّرده مــن حيــث القيــم ،والمعتقــدات
ممــا يجعــل الطالــب القــارئ للمــوارد األجنب ّيــة يشــعر بالغر بــة والغرابــة تجــاه مــوا ّد ال تالئــم وال
والثقافــةّ ،
تخاطــب خلف ّيتــه االجتماع ّيــة وتاريخــه وتركيبتــه ،فتز يــد صعوباتــه.
أن مشــوار الطالــب العر ـبـيّ ال يقتصــر ع ـلـى مواجهــة صعوبــات نفس ـ ّية بســبب
أوضحنــا ـفـي هــذه المقالــة ّ
التخ ّبطــات االجتماع ّيــة والما ّديّــة والعائل ّيــة والثقاف ّيــة فحســب ،وإنّمــا كذلــك يواجــه خــال مســيرته
التعليم ّيــة فرو ًقــا ُتعــزى إ ـلـى صــراع سياســيّ وقومــيّ تؤثّــر ع ـلـى مشــواره األكاديمــيّ والمهنــيّ .ولكــن ع ـلـى
مهمــة جـدًّا ـفـي حياتــه ،وع ـلـى
الرغــم مــن ذلــك ،يجتــاز الطالــب العر ـبـيّ خــال مســيرته الدراسـ ّية ســيرور َة بلــور ٍة
ّ
الرغــم مــن التح ّديــات يكتســب خــال مشــواره الكثي ـ َر مــن الوعــي الشــخصيّ والثقا ـفـيّ والسياســيّ.
المؤسســات األكاديم ّيــة اإلســرائيل ّية لدعــم الطلبــة
أهم ّيــة َد ْور المحاضر يــن العــرب ـفـي
وأخي ـ ًرا ،نشــير إ ـلـى ّ
ّ
العــرب ـفـي التحـدّث عــن الصعوبــات وإفســاح المجــال لطرحهــا ـفـي منابــر معاهــد التعليــم العا ـلـي والتعامــل
أهم ّيــة
ثمــة ّ
معهــا ،وذلــك ـفـي ســبيل فــرض وجودنــا والتصـدّي للمحــاوالت الســاعية إ ـلـى تهميشــنا كأقلّ ّيــة؛ إذ ّ
كبــرى لدعــم المحاضر يــن للبرامــج التوعو يّــة الهادفــة ،وللمحادثــات الشــخص ّية والمباشــرة مــع الطلبــة ،بمــا
ـفـي ذلــك توجيههــم إ ـلـى قــراءة مــوا ّد بديلــة مــن مرا كــز بحث ّيــة فلســطين ّية وعرب ّيــة.
أهم ّيــة كبــرى ،إذ إنّــه مــن مســؤول ّيتهم الســعي لتنظيــم
عــاوة ع ـلـى ّ
كل هــذا ،لمبــادرات الطلبــة أنفســهم ّ
جع المشــاركة وتخلــق بيئــة أ كاديم ّيــة داعمــة ومريحــة
ّ
فعال ّيــات غيــر ممن َهجــة وحلقــات ِحــوار داعمــة تش ـ ّ
أهم ّيــة الحفــاظ ع ـلـى اســتقالل ّية الفــرد والجاهز يّــة
تتيــح للطلبــة تبــادل التجــارب والتعــاون ـفـي مــا بينهــم ،مــع ّ
للتعامــل مــع اآلخــر وتق ُّبــل الثقافــات األخــرى.
ّ
الطلب
ومركّزة ســابقة لمشــروع دعم
* إكرام علي ُمقاري :حاصلة على ماجســتير في الخدمة االجتماع ّيةُ ،
العــرب ـفـي الجامعة العبريّة.
2. Festinger, Leon. (1957). A Theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
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األكاديم ّية اإلسرائيل ّية والطلبة العرب:
والجماعي
الفردي
الثابت والمتح ّول بين
ّ
ّ
علي زبيدات*
ّ
والطلب الفلسطين ّيين داخل أراضي
ُيعنى هذا المقال بمحاولة فهم العالقة بين األكاديم ّية اإلسرائيل ّية
الت إسرائيل ّية
الـ ،48وال س ّيما أنّه ينجدل من فرض ّية حدوث تح ُّوالت ِج ّديّة في هذه العالقة كانت وليد َة تح ُّو ٍ
ّ
الطلب ّية وشكل ُّ
تنظمها من جهة أخرى؛ إذ اتّخذت
بات راديكال ّية في حالة الحركات
بنْيو يّة من جهة ،وتقلّ ٍ
اصطلِح على تسميته بحث ًّيا
هذه التقلُّبات شكل مراحل زمن ّية لها ُمم ّيزاتها وخصوص ّياتها (كان آخِرها ما
ُ
ّ
الطلب ّية) 1،ويحتاج القارئ إلى ُمعاينة هذه
التراجع الحا َّد في َد ْور الحركات
"مرحلة التعدّديّة" التي تَ َلت
َ
ّ
والطلبيّ الفلسطينيّ الذي عانى مؤخّ ًرا مرحلة ركود ونكوص
المرحلة عن كثب باالتّجاهين :اإلسرائيليّ
2
مؤسفين.
تص ّر األكاديم ّية اإلسرائيل ّية على خلق مسارين من التعامل مع الطلبة العرب .المسار األ ّول فرديّ ،من
تنظم ّ
خالله تتعامل مع الطالب الفرد ،والثاني جماعيّ من خالله تتعامل مع أيّ ُّ
طلبيّ يش ّذ عن اإلطار
همش الثاني
الض ّيق لح ّر يّة التعبير الرسم ّية التي ُتحدّدها وترسم مساراتها .تدمج األ ّول في الهامش ،و ُت ّ
المواطنة –العرجاء -و َف ْق ِء عين ال ُهو يّة الوطن ّية.
ترسيخ ُهو يّة
عن الح ّيز بُغية
َ
ِ
كان هذا دِينها و َد ْيدنها منذ أن قامت حتّى يومنا هذا ،على الرغم من إصرارها على تصوير نفسها أنّها
ُتم ّثل الموضوع ّية العلم ّية َو "الليبرال ّية البحث ّية" .إذا كان هذا الثابت ،فما الذي تح ّول؟
ّ
منظمة التعاون االقتصاديّ والتنمية ( )OECDبعد جهود
انضمت إسرائيل رسم ًّيا إلى
في عام ،2010
ّ
دبلوماس ّية حثيثة ،سعت من خاللها إلثبات جدارتها وكفاءتها لهذه العضو يّة ،ورأت في قبولها نص ًرا ،وذلك
حب أن ُتس ّوقها في العالم بوصفها دولة ذات
لِما فيه من مردود على اقتصادها وعلى صورتها التي ُت ّ
ّ
شروط عدّة ،منها -على سبيل
للمنظمة
اقتصاد قويّ وقدرات تكنولوج ّية متط ّورة .سبقت االنضما َم
ٌ
ّ
مؤشرات البنوك والنماء االقتصاديّ .ترافقت
دمج النساء في سوق العمل ،وارتفاع في
الذكر ال الحصر-
ُ
هذه الشروط مع التوصيات التي َ
ماسة في
ختصون إسرائيل ّيون كُثر والتي وجدت حاجة
خ َل َص إليها ُم ّ
ّ
أن المواطنين العرب ُيشك ِّلون
دمج فئتين في سوق العمل اإلسرائيليّ ،هما العرب والحريديّون،
وبخاصة ّ
ّ
هامة جدًّا في
 % 17من مجموع السك ّان .تزامنت هذه الحاجة االقتصاديّة لتشغيل العرب مع ُمعطيات ّ
ّ
الطلب العرب الحاصلين على شهادة التوجيه ّية التي
هذا السياق ،هي حصول ارتفاع ملحوظ في نسبة
العقدين األخيرين من  %49إلى  .%63وتجدر اإلشارة
سمى في إسرائيل "البچروت" ،فقد ارتفعت في َ
ُت ّ
3
ّ
المستحقين العرب من فروع علم ّية.
أن  %62من
إلى ّ

ّ
ّ
الطل ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل .لــدى :نديــم ،روحانــا؛ وأر يــج ،ص ّباغ-خــوري.
الطلب ّيــة وال ّنشــاط
 .1مصطفــى ،مهنــد .)2015( .الحركــة
(محــرران) .الفلســطين ّيون ـفـي إســرائيل :قــراءات ـفـي التاريــخ ،والسياســة ،والمجتمــع .حيفــا :مــدى الكرمــل -المركــز العر ـبـيّ للدراســات
االجتماع ّيــة التطبيق ّيــة .ص .399-389
ّ
الطلب ّية في السياق الراهن .عرب .48
 .2زبيدات ،علي 28 ،2017( .تشرين األول) .الحركات

 .3حــداد حاج-يحيــى ،نســرين؛ ورودنيتســكي ،أر يــك 25 ،2018( .كانــون األول) .جهــاز التعليــم العر ـبـي ـفـي إســرائيل :توصيــف وتحديــات
المســتقبل .المعهــد اإلســرائيلي للديمقراطيــة( .بالعبر يــة)
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ّ
وهنا ال ب ّد من التط ّرق ً
الطلب العرب للدراسة في الخارج ،في
األهم ّية ،هو سفر
أيضا إلى عامل بالغ
ّ
دول مثل دول أوروبا الشرق ّية ،وفي األردن ،وكذلك في الجامعات التابعة للسلطة الفلسطين ّية ،لدراسة
ّ
الطلب الذين يدفعون أقساط التعليم
المواضيع الط ّب ّية على وجه الخصوص .والحديث هنا عن آالف
لجامعات غير الجامعات اإلسرائيل ّية التي ُتعاني من أزمات اقتصاديّة حادّة ُتما َرس على أثرها حالة
ّ
تقشف ماليّ ،وتتم ّثل -على سبيل المثال -في تقليص ساعات عمل المكتبات في بعض الجامعات،
ّ
ّ
الطلب العرب للدراسة في الخارج
موظفين في جامعات أخرى .هذه الخسار ُة المال ّية نتيجة سفر
وفصل
ً
ّ
الطلب "أ كثر تط ّرفا" ( َوفق ما ص ّرح
المؤسسة األكاديم ّية الرسم ّية من عودة
وما يترتّب عليها ،وخشي ُة
ّ
به
ٍ
بصلف وزي ُر التربية والتعليم اإلسرائيليّ نفتالي بِن ّ
ِت آنذاك) ،تسهمان بالضرورة في التغ ّير المنهجيّ
ّ
الطلب العرب في الجامعات اإلسرائيل ّية أ كثر.
الذي تتّبعه األكاديم ّية اإلسرائيل ّية بُغية دمج
ِسب أ كبر في سبيل تسهيل
أيقنت
المؤسسة اإلسرائيل ّية أنّه ال مناص من دمج العرب في األكاديم ّية بن َ
ّ
دمجهم في سوق العمل ،في العلوم والتكنولوجيا على وجه الخصوص ،وفي اإلمكان مالمسة الدمج
الحذر بواسطة ُمعاينة الميزان ّيات التي يجري ضخّها في المجال ،وإجراءات تسهيل القبول وتعيين لجان
ّ
الطلب العرب" في الجامعات (لم ُت َ
نشر تقارير عمل
سمى "لجان دمج
تختص بهذه
ّ
المهمة تحت ُم ّ
ّ
4
المؤسسات
مهمة هذه اللجان تسهيل دمج الطالب العربيّ في
هذه اللجان حتّى تاريخ كتابة المقال).
ّ
ّ
األكاديم ّية ع ْبر إيجاد حلول للعوائق التي تقف في طريقه ،مثل عائق التمك ّن من اللغة العبر يّة (لغة
التدريس في الجامعة) 5،وشؤون أخرى كاالنتقال من القرية العرب ّية إلى الجامعة في المدينة اليهوديّة
ّ
الطلب
والتح ّول من نمط دراسة مدرسيّ إلى نمط دراسة جامعيّ 6،وهو ما كانت نتيجته ارتفاع نسبة
ّ
المؤسسات األكاديم ّية فقط في السنوات الثالث األخيرة ،وبما
الطلب العا ّم في
العرب بـِ  %6من معدّل
ّ
7
العقد األخير .ابتغا َء تسهيل هذا المسار ،اختارت إدارات بعض الجامعات
يزيد عن  20ألف طالب في َ
ومجلس التعليم العالي تعيين ُمحاضرين ومسؤولين عرب أو يهود غير يمين ّيين في تص ّوراتهم السياس ّية
في بعض المواقع الحيو يّة ،وهو ما أس َه َم في دفع عجلة عمل ّية الدمج ،لكون هؤالء المع َّينين يعرفون
المؤسسة
دائما ما تصطدم برغبات
أن الرغبات
المتطلّبات ولديهم الرغبة في دمج الطلبة العرب .بَ ْي َد ّ
ً
ّ
ُّ
والتنظم والنشاط.
ح ّر يّة التعبير
عندما يتعلّق الموضوع ب ُ
في حين أنّه يمكن اعتبار تعامل األكاديم ّية اإلسرائيل ّية ،مع الطالب العربيّ على المستوى الفرديّ ،مسا ًرا
تعامل األكاديم ّية اإلسرائيل ّية
تبعا للمصلحة االقتصاديّة اإلسرائيل ّية ،ما زال
نوعا من التح ّول الحذِر ً
شهد ً
ُ
ّ
َّ
والمنتديات الثقاف ّية
المنظم ،والذي ُيقصد به الحركات واألحزاب السياس ّية
مع النشاط
ُ
الطلبيّ
ّ
الطلب العرب ،ما زال
والمجموعات الحقوق ّية التي تنتظم ضمن إطار الجامعة وتنشط بين صفوف
ً
ّ
الطلب ّية
تعامل يمتاز بخبث منقطع النظير؛ إذ تعتمد عمادة الطلبة إتاحة عمل ّية تسجيل النشاطات
سمى "خل ّية ّ
ّ
طلب ّية" ،ولكنّها في الوقت نفسه تح ّد من عمل خاليا الطلبة العرب على
المنظمة تحت ُم ّ
المستويات كا ّفة ،مثل أماكن نشاطها في الجامعة وكذلك الساعات التي يمكن فيها تنظيم أيّ نشاط،
ّ
ّ
ب المحسوبون عليها أغلب ّي ًة فيها.
األحزاب الصهيون ّية أو
الطلب ّية التي ُتشك ّل
بينما ُتتيحه للنقابات
الطل ُ
ُ
 .4شــفيف ،ميــراف؛ وبينشــطاين ،نوعــة؛ وســطون ،أري؛ وفــودام ،أورنــان ،2013( .كانــون الثا ـنـي) .تعدديــة ومســاواة بالفــرص ـفـي التعليــم
العا ـلـي :توســيع منال ّيــة األكاديميــا للعــرب ،والــدروز ،والشــركس ـفـي إســرائيل .تقر يــر لجنــة التخطيــط وإعــداد الميزان ّيــات( .باللغــة العبر يــة)
ُ .5يعتبــر اجتيــاز امتحــان "ياعيــل" (وهــو امتحــان فحــص التمكّــن مــن اللغــة العبر يّــة) أحــد شــروط القبــول للجامعــات .لتجــاوز هــذا الشــرط،
ُ
خ ّصصــت ميزان ّيــات إلقامــة دورات تعلُّــم اللغــة العبر يّــة ـفـي الجامعــات بديل ـ ًة عــن االمتحــان.

يخصــص الســتقبال قســم مــن الطـ ّـاب الجــدد ـفـي مواضيــع ُمع ّينــة لبضعــة أ ّيّــام قبــل بدا يــة الســنة ـفـي مســاكن
 .6جــزء مــن هــذه الميزان ّيــات
َّ
الطلبــة أو ـفـي ورشــات تدريب ّيــة ،لتحضيرهــم للســنة الدراس ـ ّية.
 .7مجلس التعليم العالي 25 ،2018( .كانون الثاني) .ازدياد في عدد الطالب األكاديميين العرب( .بالعبرية).
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ُّ
بالتنظم داخل
معنى هذا أنّها تقول للمجتمع األكاديميّ العالميّ ما يلي :نحن نسمح للطلبة العرب
أما ما ال تقوله ،فهو التالي :ال نسمح لهم
الجامعة ،وبتنظيم نشاطات مختلفة على نح ٍو رسميّ وقانونيّّ .
ّ
للطلب في الجامعة ،وذلك بعيدًا عن
بتنظيم نشاطات ّإل خالل الساعات التي ال يكون فيها وجود كثيف
نطلع على ماه ّية النشاط وتوافق عليه عماد ُة الطلبة
األماكن الحيو يّة ،وبأعداد محدّدة ،وبالطبع بعد أن ّ
أو َمن يوافق لعمادة الطلبة أن توافق وإن لم تكن هذه الجهة ذات صفة أ كاديم ّية .وهذه الجهة التي
ّ
ثمة تجارب ُم ّرة معها ،منها ما لم يوا َفق عليه
توافق لعمادة الطلبة أن توافق للحركات
الطلبية العرب ّيةّ ،
8
قطعا (كإحياء ذكرى الرئيس الفلسطينيّ الراحل ياسر عرفات في جامعة حيفا) ،ومنها ما جرت الموافقة
ً
ّ
للطلب
عليه ومن ثَ ّم ألغت هذه الجهات الموا َفقة ومنعت النشاط .من ذلك ،على سبيل المثال ،تظاهرة
9
العرب ض ّد قرار الرئيس األميركيّ دونالد ترامـب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.
ّ
ّ
جهة،
المؤسسة األكاديم ّية عالقتها مع التنظيمات
تنظم
الطلب ّية الفلسطين ّية بواسطة عمل ّية دَسترة ُمو ّ
ّ
ّ
أقل تط ُّر ًفا أو لديهم
يصب في مصلحة
مما يمنع أيّ تدخّل قد
الطلب العرب حتّى من ِق َبل مسؤولين ّ
ّ
ّ
جهة غير خف ّية ،وأق ّرت بوجودها محكمةُ
المو َّ
بعض االنحياز لصالح ُ
ح ّر يّة التعبير والنشاط .بنود الدستور ُ
جه قانونيّ ،وألزمت بعض الجامعات بإجراء تغييرات
العليا التي
العدل ُ
ُ
اضط ّرت إلى التدخّل بعد تو ُّ
ّ
الطلب ّية أدّى إلى المزيد من التعديالت ،كان آخرها السماح بإزالة العلم
أن تح ُّرك الحركات
محدّدة 10،كما ّ
اإلسرائيليّ ورموز الدولة بعد أخذ موافقة إدارة الجامعة خالل نشاط ّ
طلبيّ "يستدعي ذلك" مثل عرض
11
همة واستدعت جهودًا استثنائ ّية.
مسرحيّ ،وهي تعديالت -على بساطتهاُ -م ّ
حاول الطلبة العرب ،على امتداد تاريخ طويل ،إيجاد حلول لمشكلة وجود جسم تعتمده الجامعة وال
ّ
الطلب ّية ،التي يقودها ويضع رؤاها وإستراتيج ّيات عملها
يم ّثل سوى اإلجماع الصهيونيّ ،هو النقابة
ّ
ّ
ب محسوبون على األحزاب الصهيون ّية كما ُو ِّضح ً
الطلب ّية الحزب ّية العرب ّية جز ًءا
غطت الحركات
آنفاّ .
طل ٌ
ال بأس به من هذا النقص ،في تنظيم النشاطات الوطن ّية والثقاف ّية المختلفة أو في تمثيل الطلبة العرب
أمام إدارة الجامعة ،كما شاركت مشاركة محدودة في بعض الجامعات بانتخابات النقابة ،بحذر وفي سبيل
تحقيق أهداف عين ّية نجحت في بعض منها ،كاستصدار الميزان ّيات وتعزيز ال ُبعد التمثيليّ -على سبيل
ً
ّ
الطلب العرب"،
اصطلح على تسميته "لجنة
فضل عن ذلك ،عملت على تشكيل جسم جامع
المثال.-
ُ
ّ
الطلب ّية الحزب ّية باإلضافة إلى ُمستقلّين .تشكلّت معظم هذه الحركات
يتشك ّل في األساس من الحركات
وبخاصة بعد صعود الحركات اليمين ّية الصهيون ّية ،وكان هدفها تمثيل الطلبة
في أواسط السبعين ّيات،
ّ
العرب في الجامعات اإلسرائيل ّية وحماية حقوقهم في الدراسة ومواجهة اعتداءات الحركات اليمين ّية
ّ
أن لجان
وقمع األجهزة األمن ّيةّ 12،إل ّ
الطلب العرب لم ُتحافظ على استمرار يّتها ،إذ أدّت َد ْورها الرياديّ
حينًا وأفل نجمها ،وفي أحيان أخرى كان ذاك َم َر ُّد ُه ألسباب تتعلّق بتضييقات الجامعات والعراقيل التي
أهمها الج ّو السياسيّ العا ّم والخالفات الداخل ّية ،وفي بعض األحيان لغياب
فرضتها ،وكذلك ألسباب ذات ّية ّ
ج ّديّة لدى األحزاب في إعادة إحيائها.
الرغبة ال ِ

ّ
الطلب العرب من إحياء ذكرى الشهيد عرفات .عرب .48
 .8عرب  9 ،2010( .48تشرين الثاني) .جامعة حيفا تمنع
نصار ،رامي 11 ،2017( .كانون األول) .طالب جامعة حيفا العرب في مواجهة مع األمن خالل تنظيم مظاهرة تضامنية مع القدس .الحمرا.
ّ .9
 .10جمعيــة حقــوق المواطــن ـفـي إســرائيل 21 ،2016( .كانــون الثا ـنـي) .المحكمــة العليــا ُتلــزم جامعــة حيفــا بإدخــال تعديــات ع ـلـى دســتور
"النشــاطات الجماهير يّــة" .جمعيــة حقــوق المواطــن ـفـي إســرائيل.
ضمــت كاتــب المقــال مــع عميــد جامعــة حيفــا الـﭘروفيســور جوســتافو مــاش وعضــو البرلمــان
 .11هــذا التعديــل ُوو ِفـ َـق عليــه خــال جلســة ّ
المنصــرم ،وســيخرج إ ـلـى ح ّيــز التنفيــذ ابتــدا ًء مــن الســنة الدراس ـ ّية .2019/2020
آنــذاك د .جمــال زحالقــة ـفـي شــهر أ يّــار ُ

ّ
مؤسسة مواطن .ص .100
الطلب ّية الفلسطين ّية -المما َرسة والفاعل ّية .رام هللا:
 .12غياظة ،عماد .)2000( .الحركات
ّ
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والجماعي | علي زبيدات |
األكاديم ّية اإلسرائيل ّية والطلبة العرب :الثابت والمتح ّول بين الفردّي
ّ
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ّ
ُّ
التنظم ،وفي
للطلب العرب ،وترى في هذا
ترفض الجامعات اإلسرائيل ّية التعامل مع أيّ جسم مم ّثل
داهما على مشروع
استخدام المصطلحات "حقوق جماع ّية" َو "خاص ّية ثقاف ّية" َو "فلسطين ّيون" ،خط ًرا
ً
وقياسا على هذا ،ليس من المستغ َرب رفض بناء
الدمج في الهامش ،و ُتص ّر على فردنة أيّ سياق أو قض ّية.
ً
ّ
المؤسسات ّية
للطلب العرب بعيدًا عن الرقابة
ّ
جامعة عرب ّية بادّعاء أنّها ستكون ساحة للنشاط الوطنيّ
اإلسرائيل ّية.

خاتمة

وأن
خف
لم ُت ِ
المؤسسة اإلسرائيل ّية دوافعها ورغباتها في استغالل قدرات مواطنيها العرب اإلنتاج ّيةّ ،
ّ
ّ
مدفوعا بعوامل اقتصاديّة وضغوط
تح ُّولها هذا جاء
ً
منظمة التعاون التي ُتلزمها ُ
بمستوى تعليميّ
عال في المدارس العرب ّية ويجري فحصه بواسطة امتحانات دُول ّية .وال ُتخفي إسرائيل الرسم ّية تعاملها
ٍ
وأن ممارساتها وتعاملها معهم تنبع من
ح َملة
المواطنة اإلسرائيل ّية كأدوات إنتاجّ ،
َ
مع الفلسطين ّيين َ
هذه الضرورة على وجه الخصوص .كذلك ُتص ّرح إسرائيل الرسم ّية في الس ّر والعلن بضرورة تَ ْذريرهم
ّ
الطلب ّية
( )atomizationإلى أفراد ،لتسهيل عمل ّية استغالل ُقدراتهم اإلنتاج ّية ،وفي هذا كانت الساحة
جهة .أص ّرت إسرائيل على قمع الجماعيّ وتعزيز مكانة الفرديّ في الهامش ،في
أهم ساحات الموا َ
إحدى ّ
ّ
َّ
مصغر
الطلب ّية الوطن ّية على تعزيز الجماعيّ ورفع مكانة الفرديّ في آن ،وهو تمثيل
حين أص ّرت الحركات
كل مكان آخر .إ ًذا لم تعد المعركة على البقاء ،بل هي على شكل البقاء.
للصراع ذاته في ّ

*علي زبيدات :طالب في قسم اللغة العرب ّية وقسم التدريس واإلرشاد في جامعة حيفا ،وناشط وقياديّ
ّ
ّ
الطلب ّية بين األعوام .2019-2016
ي ومم ّثل للطلبة العرب في النقابة
طلب ّ
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الرجوع لقائمة المحتويات
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يســتعرض هــذا المقــال واقــع الطالبــات العرب ّيــات البدو يّــات ـفـي منطقــة النقــب؛ التح ّديــات والعقبــات
ـن ـفـي معاهــد تأهيــل المعلّميــن ـفـي الداخــل الفلســطينيّ .فالســنوات األخيــرة تشــهد توا ُف ـ َد الكثيــر
ودمجهـ ّ
ومؤسســات تأهيــل المعلّميــن
مــن الشــابّات العرب ّيــات البدو يّــات إ ـلـى مقاعــد الدراســة ـفـي الجامعــات
ّ
ـن قليــل ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية ،بينمــا هنالــك ز يــادة حــادّة ـفـي عــدد الطالبــات
أن عددهـ ّ
اإلســرائيل ّية ،غيــر ّ
العرب ّيــات البدو يّــات اللوا ـتـي يختــرن تعلُّــم مهنــة التدر يــس ـفـي كلّ ّيــات تأهيــل المعلّميــن نتيجــة لدوافــع
شــخص ّية وعائل ّيــة .يســتعرض هــذا المقــال عــن كثــب أبــرز العقبــات والتح ّديــات التــي تواجــه الطالبــات
ـل قلّــة المعرفــة والتدبيــر الجامعــيّ ـفـي االنخــراط ،وانعــدام
العرب ّيــات البدو يّــات ـفـي هــذه
المؤسســات ،ـفـي ظـ ّ
ّ
المؤسســات ّية ـفـي معاهــد التعليــم العا ـلـي ـفـي الداخــل الفلســطينيّ.
التامــة باألنظمــة
المعرفــة
ّ
ّ
أدّت الحداثــة ـفـي نهايــة القــرن الماضــي ،المرا ِفقــة للمجتمــع العر ـبـيّ البــدويّ ـفـي القــرن الحا ـلـيّ ،إ ـلـى مواجهــة
المجتمــع البــدويّ للعديــد مــن التح ّديــات والمعضــات المثيــرة لالهتمــام التــي لم يكــن يعهدها في الماضي.
منــذ تأســيس دولــة إســرائيل ،خضــع المجتمــع البــدويّ لجملــة مــن التغييــرات االجتماع ّيــة الســريعة التــي
أن معظــم مــا جــاء ـفـي عمل ّيــة تســوية األراضــي
فرضتهــا الدولــة ـفـي جميــع مجــاالت الحيــاة .فع ـلـى الرغــم مــن ّ
جــاء قســر يًّا ،يمكــن للمــرء أن يلحــظ وجــود تأثيــرات لذلــك ع ـلـى أنمــاط الحيــاة .فالبــدو الذيــن يعيشــون ـفـي
حــة والرفــاه وغيــر ذلــك،
أماكــن ســكن ّية دائمــة يتم ّتعــون بإمكان ّيــة الحصــول ع ـلـى خدمــات التعليــم والص ّ
ممــا يصاحبهــا مــن تمييــز ،وذلــك مقابــل غيــاب هــذه الخدمــات ـفـي القــرى غيــر المعتــرف بهــا.
ع ـلـى الرغــم ّ
التحـ ّول الســريع ،الــذي ُفــرض عليهــم قســر يًّا منــذ منتصــف القــرن الماضــي ،أدّى ا ـلـى إحــداث تأثيــرات ع ـلـى
الحيــاة التقليديّــة التــي اعتادوهــا ـفـي الماضــي .ســيحاول هــذا المقــال فهــم تأثيــر هــذه التأثيــرات ع ـلـى انخــراط
النســاء البدو يّــات ـفـي التعليــم العا ـلـي.
ـن إ كمــال
ُتعتبــر مهنــة التدر يــس ـفـي غايــة
األهم ّيــة ـفـي نظــر الفتيــات العرب ّيــات البدو يّــات اللوا ـتـي أتيــح لهـ ّ
ّ
جع ع ـلـى
دراسـ ّ
ـتهن الثانو يّــة ،ـفـي المعاهــد العليــا ـفـي الداخــل؛ وذلــك بســبب الضغــوط االجتماع ّيــة التــي تشـ ّ
اختيــار الفتيــات لمهنــة التدر يــس بغيــة الحفــاظ ع ـلـى القيــم واألعــراف العائل ّيــة َ
أن
والق َبل ّيــة .تتفــق األبحــاث ّ
اختيــار الطالبــات العرب ّيــات لمهنــة التدر يــس نابــع مــن دوافــع أ ُ َســر يّة مرتبطــة ،ع ـلـى وجــه التحديــد ،بوجــود
جــا ومثـ ً
ـال ُيحتــذى ـفـي المجتمــع
أقــارب هــم شــخص ّيات تربو يّــة وتعليم ّيــة؛ إذ يش ـك ّل المعلّمــون نموذ ً
والعائلــة .وباإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،الدوافــع المتعلّقــة بالمكافــآت الداخل ّيــة والخارج ّيــة ـفـي اســتحقاقات
المرتّبــات وإجــازات األمومــة واإلجــازات األخــرى تســهم ـفـي قبــول هــذه المهنــة ،فضـ ًـا عــن كونهــا رســالة
لتحســين المجتمــع.
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ُي َع ـ ّد بــدو النقــب جــز ًءا مــن األقلّ ّيــة العرب ّيــة الفلســطين ّية التــي بقيــت ـفـي إســرائيل بعــد العــام .1948
عاشــت القبائــل البدو يّــة ـفـي النقــب منــذ القــرن الخامــس قبــل الميــاد ـفـي صحــراء النقــب 1.وقــد أدّى التحـ ّول
الســريع والقســريّ للمجتمــع البــدويّ إ ـلـى خلــق واقــع جديــد أسـ َه َم ـفـي انهيــار الب ْنيــة َ
الق َبل ّيــة التقليديّــة ـفـي
ـتقل
بسـ ُبل عيشــها وت ّتخــذ القــرارات ع ـلـى نحـ ٍو مسـ ّ
المجتمــع ،حيــث ينتقــل إ ـلـى األ ُ َســر النوو يّــة التــي تهتـ ّ
ـم ُ
ً
بصــرف النظــر عــن َ
عميقــا ع ـلـى أنمــاط الحيــاة ومعاييرهــا ـفـي المجتمــع
الق َبل ّيــة .تركــت هــذه التحـ ّوالت أثـ ًرا
البــدويّ التــي أثّــرت ع ـلـى وضــع المــرأة ـفـي المجتمــع ،وســنتطرق إليهــا ـفـي المقــال.

مكانة المرأة
في المجتمع
البدوي
ّ
ي
العرب ّ

أن مكانــة المــرأة العرب ّيــة ـفـي القــرن
الدراســات العلم ّيــة المتعـدّدة ـفـي شــأن المــرأة العرب ّيــة البدو يّــة 2،ب ّينــت ّ
الماضــي خضعــت ألشــكال شـتّى مــن االضطهــاد والكبــت الذا ـتـيّ مــن حيــث الوضــع االجتماعــيّ والجنســيّ.
أحــد أســباب قمــع المــرأة البدو يّــة العرب ّيــة ـفـي النقــب منبعــه الطبقــة َ
الق َبل ّيــة واألبو يّــة والمجتمــع الذكــوريّ.
تمامــا للرجــل .الحظــر
مجتمعــا أبو يًّــا ذكور يًّــا ُتق َّيــد فيــه المــرأة وتخضــع
فالمجتمــع العر ـبـيّ البــدويّ ُي َع ـ ّد
ً
ً
متأصــل بقـ ّوة ـفـي معاييــر وأنمــاط الحيــاة ـفـي مختلــف الطبقــات ـفـي المجتمــع
ّ
الثقا ـفـيّ واالجتماعــيّ والدينــيّ
وبخاصــة القبائــل والعشــائر البدو يّــة التــي ال تــزال تعيــش ـفـي القــرى المســلوبة االعتــراف
البــدويّ ـفـي النقــب،
ّ
هنــاك .يثيــر وضــع الفتــاة والمــرأة ـفـي المجتمــع البــدويّ جـ ً
ممــا
هامــا بيــن صفــوف أبنــاء هــذا المجتمــعّ ،
ـدل ًّ
ـن اآلبــاء
يح ـ ّد بش ـدّة مــن التفاعــات المختلفــة ـفـي معاييــر الحيــاة المدن ّيــة .ولــذا ،ـفـي المعتــاد يشــرف عليهـ ّ
العقــد الماضــي ،تغ ّيــر وضــع وأســلوب حيــاة المــرأة البدو يّــة العرب ّيــة ـفـي النقــب،
واألشـ ّـقاء واألقــارب .ـفـي َ
بســبب االنتقــال إ ـلـى الســكن الدائــم والتع ـ ّرض لطريقــة حيــاة المجتمــع اليهــوديّ ـفـي الجنــوب .وقــد س ـ ّهل
هــذا التغييــر الطر يـ َـق أمــام الفتيــات والنســاء لكــي يصبحــن مسـ ّ
ـتقلت ،مــن خــال عملهــن ع ـلـى ا كتســاب
مؤسســات التعليــم العا ـلـي.
مهنــة للعيــش ـفـي
ّ
منــذ منتصــف تســعين ّيات القــرن الماضــي ،يَعتبــر المجتمــع البــدويّ العر ـبـيّ ـفـي النقــب التعليـ َـم األكاديمــيَّ
أهم ّی ـ ًة ومرکزیّ ـ ًة للنهــوض بالمجتمــع البــدويّ ـفـي النقــب .ع ـلـى الرغــم مــن الز يــادة الكبيــرة
التح ـدّيَ األكث ـ َر ّ
ـفـي عــدد الفتيــات البدويّــات اللوا ـتـي يلتحقــن بكلّ ّيــات تأهيــل المعلّميــن ،وال س ـ ّيما ـفـي كلّ ّيــة "كــي" وكلّ ّيــة
ـل مــن عــدد
حڤــا" ،والكلّ ّيتيــن العرب ّيتيــن :ســخنين والقاســميّ ،فـ ّ
ـإن عــدد الطالبــات البدويّــات مــا زال أقـ ّ
"أ َ ْ
ـل مــن عــدد الطالبــات ـفـي المجتمــع اليهــوديّ .يعــود ازديــاد نســبة
الطالبــات العرب ّيــات بشــكل عــا ّم ،وأقـ ّ
مؤسســات التعليــم العا ـلـي إ ـلـى عمل ّيــة الحداثــة والتط ـ ّور ـفـي المجتمــع
الطالبــات العرب ّيــات البدويّــات ـفـي
ّ
العر ـبـيّ البــدويّ الــذي يعطــي أولويّــة عاليــة لخ ّر يجــات المــدارس الثانويّــة لالنضمــام إ ـلـى دائــرة األكاديم ّييــن ـفـي
مناطــق الداخــل الفلســطينيّ وخارجهــا .وقــد حــدث هــذا التغ ُّيــر ـفـي أعقــاب التحـ ّوالت االجتماع ّيــة ـفـي المجتمع
هامــا ـفـي التنميــة
البــدويّ واالنتقــال إ ـلـى
مجمعــات ســكن ّية دائمــة ،واإليمــان بـ ّ
ـأن المــرأة يمكــن أن تكــون عامـ ًـا ًّ
ّ
االجتماع ّيــة واالقتصاديّــة ـفـي المجتمــع البــدويّ ـفـي النقــب .فضـ ًـا عــن هــذا ،نالحــظ ـفـي الســنوات األخيــرة تغ ُّيـ ًرا
ـن جــز ًءا مركز يًّــا ـفـي
جذر يًّــا ـفـي نهــج الحيــاة لــدى النســاء البدويّــات ـفـي القــرى المســلوبة االعتــراف ،إذ أصبحـ َ
ـن ـفـي العمــل والتعليــم.
النهضــة االجتماع ّيــة واالقتصاديّــة ـفـي هــذه القــرى ،وذلــك مــن خــال انخراطهـ ّ
 .1أبــو ســعد ،إســماعيل .)2007( .التعليــم المتعـدّد الثقافــات واألقلّ ّيــة العرب ّيــة الفلســطين ّية ـفـي إســرائيل :قض ّيــة التربيــة العرب ّيــة البدويّــة ـفـي
النقــب .لــدى بنينــة ،بيــري( .محـ ّررة) .التعليــم ـفـي مجتمــع متعـدّد الثقافــات :التعدّديّــة ونقــاط التقــارب بيــن االنقســامات .القــدس :الكرمــل.
ص ص ( .143-125بالعبر يّــة).
2. Abu-Rabia-Queder, Sarab. (2006). Between tradition and modernization: Understanding the problem of female
Bedouin dropouts. British Journal of Sociology of Education, 27(1). Pp 3-17.

14

الفلسطيني | إبراهيم إسماعيل أبو عجاج |
الواقع والمستقبل :الطالبات العرب ّيات البدويّات في معاهد تأهيل المعلّمين في الداخل
ّ

()36

مؤسســات التعليــم العا ـلـي ـفـي إســرائيل بنســبة  %14.1مقارنــة
وقــد ارتفعــت نســبة الطلبــة العــرب ـفـي
ّ
أمــا ـفـي الجامعــات ،فقــد ارتفعــت نســبة الطلبــة العــرب
مــع  %11ـفـي العــام الدراســيّ ّ .2014/2015
إ ـلـى  %16.5ـفـي هــذا العــام الدراســيّ .و ـفـي كلّ ّيــات تأهيــل المعلّميــن ،ارتفعــت نســبتهم إ ـلـى  .%24.7وقــد
شــهدت الســنوات األخيــرة حصــول ز يــادة كبيــرة ـفـي نســبة الطالبــات العرب ّيــات مــن إجما ـلـيّ عــدد الطلبــة
مؤسســات
مؤسســات التعليــم العا ـلـي .و ـفـي هــذا الســياق ،بلغــت نســبة الطالبــات العرب ّيــات ـفـي
العــرب ـفـي
ّ
ّ
التعليــم العا ـلـي  %40مــن إجما ـلـيّ عــدد الطلبــة العــرب .و ـفـي العــام الدراســيّ  ،2014/2015بلغــت نســبة
مؤسســات التعليــم العا ـلـي.
الطالبــات العرب ّيــات  %66مــن إجما ـلـيّ الطلبــة العــرب ـفـي
ّ
مؤسسات التعليم العالي ،ينبغي التعامل على
استنادًا إلى البيانات أعاله بشأن الطلبة البدو العرب في
ّ
مؤسسات التعليم العالي
الفعال من قِبل
نح ٍو خاص مع الطلبة من عرب النقب ،والمشا َركة واالهتمام
ّ
ّ
في إسرائيل من أجل التهيئة الالزمة للطلبة الجدد من عرب النقب ،وذلك بسبب الحاجة الرئيس ّية
خاصا .ومنذ عام
اهتماما
للخصائص الديمـﭼراف ّية واالجتماع ّية واالقتصاديّة للمجتمع التي تتطلّب
ًّ
ً

 ،2001كانت هناك زيادة كبيرة في إنجازات طالبات المدارس الثانو يّة في المدارس البدو يّة العرب ّية في
النقب .وارتفعت نسبة االستحقاق في امتحانات البـﭼروت التي ب ِ َد ْورها ساعدت على ازدياد القبول في
ّ
المستحقين
مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والكلّ ّيات) .ومع ذلك ،وعلى الرغم من الزيادة في عدد
ّ
ّ
المستحقين لشهادة البـﭼروت في المجتمع
أقل من نسبة
لشهادة البـﭼروت بين البدو ،ال تزال نسبتهم ّ
العربيّ  %34والمجتمع اليهوديّ  ،%50وعلى الرغم من الزيادة في أهل ّية الحصول على شهادة البـﭼروت
جلت زيادة من  %20في عام  2000إلى  %40في عام
في المجتمع البدويّ العربيّ بين الفتيات ،حيث س ّ

العام ْين َ 2001و
 2014بين األوالد المؤ ّهلين للحصول على شهادة البـﭼروت .في الفترة الواقعة بين
َ
 ،2014كان هناك انخفاض كبير في معدّل التس ّرب بين الفتيات البدو يّات من المدارس الثانويّة ،من
 %42في عام  2001إلى  %31في عام  .2014أدّى انخفاض معدّل التس ّرب ،مع ازدياد عدد الفتيات
ّ
المستحقات لشهادات البـﭼروت ،إلى حصول زيادة في عدد الفتيات اللواتي يلتحقن بالكلّ ّيات األكاديم ّية
في الداخل الفلسطينيّ .وفي الفترة الواقعة بين العامين َ 2008و  ،2014ارتفع عدد الطلبة البدو العرب،
ال س ّيما اإلناث بشكل كبير جدا ،من  1313طالب إلى  2822طالب .وتشير الزيادة المستم ّرة في عدد
مؤسسات تأهيل المعلّمين إلى انخفاض
وبخاصة
مؤسسات التعليم العالي،
الطلبة العرب البدو في
ّ
ّ
ّ
معدّل التس ّرب بين الفتيات البدو يّات وزيادة نسبة المستحقات لشهادات البـﭼروت .باإلضافة إلى ذلك،
المؤسسات األكاديم ّية ال تنبع من
فإن الزيادة في نسبة التس ّرب لدى الطالبات العرب ّيات البدو يّات في
ّ

المؤسسات التعليم ّية للتعليم
العوامل الثقاف ّية فحسب ،بل كذلك من الحواجز والعقبات التي تضعها
ّ
ّ
المحليّ ،واالفتقار إلى
العالي ،وال س ّيما اجتياز االمتحان الـﭘسيخومتريّ ،واإلهمال الحاصل في نظام التعليم
الوعي ،وغياب التوجيه الدراسيّ لخ ّر يجي المدارس الثانو يّة.

في السنوات األخيرة ،شارك مجلس التعليم العالي في بناء خطط من أجل دمج واستيعاب السك ّان العرب
مؤسسات التعليم العالي ،نظ ًرا للتد ّفق البالغ لخ ّر يجي المدارس الثانو يّة من عرب الداخل للدراسة
في
ّ
المؤسس ّية واالجتماع ّية
مؤسسات التعليم العالي في الخارج .لذا ،شهدنا مؤخّ ًرا تغ ُّي ًرا في النظرة
في
ّ
ّ
مؤسسات التعليم العالي في الداخل الفلسطينيّ .وفي نظر
الستيعاب الطالبات العرب ّيات البدو يّات في
ّ
ل الحياة األكاديم ّية تقد ًُّما كبي ًرا في تعزيز وضع الفتاة البدويّة
العديد من النساء البدو يّات العرب ّيات ،تم ّث ُ
كل الفرص.
في المجتمع العربيّ البدويّ ،وال س ّيما في سوق العمل ،وتوفير المساواة الكاملة في ّ
الخلف ّيــة االجتماع ّيــة والثقاف ّيــة المختلفــة التــي تتح ـدّر منهــا الطالبــات العرب ّيــات البدو يّــات ـفـي النقــب
وخاصــة كلّ ّيــات المعلّميــن .تَ َب ّنــي سياســات التعدُّديّــة
مؤسســات التعليــم العا ـلـي،
دعمــا مــن ِقبــل
تتطلّــب
ّ
ً
ّ
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الثقاف ّيــة والدعــم هــو نقطــة انطــاق ّ
هامــة لهــؤالء الطلبــة الذيــن يتع ّرضــون أل ّول م ـ ّرة الختــاف ثقا ـفـيّ
جديــد يؤثّــر ع ـلـى عمل ّيــة التعلُّــم .و ُترافـ ُـق عمل ّي ـ َة قبــول ودخــول الطالبــات العرب ّيــات البدو يّــات ـفـي نظــام
التعليــم العا ـلـي مخـ ُ
ـاوف وقلـ ٌ
ـن
ـق .معظــم المخــاوف تنبــع مــن اإلخفــاق ـفـي الدراســة ـفـي ضــوء عــدم تع ّرضهـ ّ
ـن نفس ـ ًّيا للدراســة األكاديم ّيــة ،وهــذا نتيجــة الضغــط الكبيــر مــن جانــب المــدارس وامتحانــات
وتجهيزهـ ّ
ً
البــﭼروت ،التــي تتطلّــب جه ـدًا
فائقــا ـفـي ســبيل تحقيــق االســتحقاق الثانــويّ .عمل ّيــة التك ّيــف الشــخصيّ
واالجتماعــيّ للطالبــات العرب ّيــات البدو يّــات يرافقهــا العديــد مــن الصعوبــات ،نحــو :اللغــة؛ االتّصــال
بالمؤسســة األكاديم ّيــة؛ التعـ ّرف ع ـلـى أشــخاص جــدد ـفـي النظــام األكاديمــيّ؛ عــبء التعلُّــم مــن حيــث وجــود
ّ
عــدد كبيــر مــن المســاقات األكاديم ّيــة والمــوا ّد الدراسـ ّية؛ وجــوب التك ُّيــف بصــورة مســتقلّة دون مســاعدة
ممــا اعتــدن ـفـي المدرســة الثانو يّــة التــي تفتقــر إ ـلـى المصــادر).
وال دعــم مــن ِقبــل المعلّميــن (ع ـلـى العكــس ّ

الخاتمة

مؤسســات التعليــم العا ـلـي ـفـي إســرائيل قــد بــدأت
أن قض ّيــة دمــج الطالبــات العرب ّيــات ـفـي
يمكــن الجــزم ّ
ّ
المؤسســات؛ وذلــك بفعــل األعــداد الكبيــرة مــن هــذه الفئــات التــي
تشــغل اهتمــام المســؤولين ـفـي هــذه
ّ
المؤسســات ،والتــي نتجــت عــن اال ّدعــاءات والتحــاور الــذي أثارتــه هــؤالء الطالبــات
بــدأت تتوافــد إ ـلـى هــذه
ّ
ـب ـفـي
مــن صعوبــات كثيــرة ـفـي بدا يــة طريقهـ ّ
ـن الجامعــيّ ،ومــن مشــكالت ـفـي المجــال التعليمــيّ تنصـ ّ
ـن التــا ّم للّغتيــن
الصعوبــة ـفـي التعامــل مــع المــوا ّد التعليم ّيــة ،باإلضافــة إ ـلـى الجانــب اللغــويّ وعــدم إتقانهـ ّ
أن هنالــك صعوبــة ـفـي تك ّيــف الطالبــات مــع بيئــة ثقاف ّيــة جديــدة
العبر يّــة واإلنـﭼليز يّــة .كذلــك ب ّيــن المقــال ّ
ـفـي مؤسســات التعليــم العا ـلـي.
ثمــة أصــوات متعاليــة مــن الصــروح التعليم ّيــة الجامع ّيــة ـفـي
ع ـلـى الرغــم مــن ذلــك ،تشــير المقالــة أنّــه ّ
وأن الجهــود المبذولــة ال تكفــي
ماســة وضرور يّــة إ ـلـى تلبيــة االحتياجــاتّ ،
إســرائيل تشــير إ ـلـى وجــود حاجــة ّ
ج ّديّــة ومهن ّيــة ـفـي ســبيل مســاعدة
ـفـي هــذه المرحلــة ،بــل يجــب ع ـلـى المســؤولين التعاطــي مــع األمــور ب ِ
المؤسســات؛ وذلــك ابتغــا َء المحافظــة ع ـلـى ز يــادة
الفئــات اإلثن ّيــة واألقلّ ّيــات -وال سـ ّيما العرب ّيــة -ـفـي هــذه
ّ
مؤسســات التعليــم
ضطـ َر ْر َن إ ـلـى البحــث عــن بديــل ـفـي
عــدد الطالبــات العرب ّيــات ـفـي هــذه
المؤسســات ،لئـ ّـا ُي َ
ّ
ّ
العا ـلـي خــارج البــاد ومناطــق الســلطة الفلســطين ّية.
*إبراهيم إسماعيل أبو عجاج :محاضر وباحث في علوم اإلنسان في جامعة بن غوريون (بئر السبع).
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الطلبة العرب من الداخل في جامعات خارج إسرائيل :معطيات
ونظرة مستقبل ّية
حاج يحيى وخالد عرار*
قصي
ّ
ّ
ّ
ظاهرة الدراسة خارج البالد (أو ما نطلق عليها ظاهرة حراك
الطلب خارج البالد) كانت في المجتمع العربيّ
قبـل قيـام دولـة إسـرائيل ،وهـي ظاهـرة تاريخ ّيـة فـي الثقافتيـن العرب ّيـة واإلسلام ّية .ولك ّنهـا امتـازت بأعدادهـا
القليلـة غيـر المنتشـرة بيـن جميـع شـرائح المجتمـع العربـيّ ،وانحصـرت فـي الشـرائح االجتماع ّيـة النخبويّـة
ّ
الطلب
إن نسبة
والمقتدرة ما ّديًّا .لم يتو ّقع أحد أن تكون هذه الظاهرة بهذا الحجم في السنوات األخيرة ،إذ ّ
العـرب مـن الداخـل الذيـن يدرسـون فـي جامعـات خـارج البلاد أو فـي الجامعـات الفلسـطين ّية تجـاوزت %24
1
ّ
الطلاب العـرب المنتسـبين إلـى التعليـم العالـي فـي السـنة الدراسـ ّية .2017/2018
ج َمـل
مـن ُم ْ
ّ
الطلب العرب من الداخل
تؤكّـد األبحـاث أنّـه كلّمـا زادت وتن ّوعـت العراقيـل والحواجـز ،كعوامـل طرديّـة ،أمام
عنـد محاولـة انتسـابهم للجامعـات اإلسـرائيل ّية للمواضيـع الجامعيـة المسـتقلّة ،التـي يعتبرهـا مجتمعنـا
ـب المسـاند المتن ّوعـة ،تعـزّزت
مرموقـة ،وذات التو ّ
ـب والصيدلـة ومواضيـع الط ّ
جـه األقلّ ّياتـيّ العـا ّم ،كالط ّ
وتزا يـدت عوامـل الجـذب للدراسـة خـارج البلاد ،وال سـ ّيما عوامـل الجـذب المتعلّقـة بشـروط القبـول السـهلة
2
للمواضيـع اآلنفـة الذكـر.

تمهيد

ّ
مؤسسـات
الطلاب العـرب مـن الداخل الذين ال يدرسـون في
فـي هـذه المقالـةُ ،ت ْعـ َرض معطيـات وبيانـات عـن
ّ
ـم طـرح نظـرة
ثمـة عـرض وتحليـل لهـذه الظاهـرة ،أسـبابها وأثرهـا ،ومـن ثَ ّ
التعليـم العالـي اإلسـرائيل ّية ،وكذلـك ّ
مستقبل ّية عنها.
ً
ّ
ً
الطلب العرب من الداخل الذين يدرسون
طفيفا في ما بينها بشأن أعداد
تختلف مصادر المعطيات اختالفا
أن أغلـب المصـادر الدول ّيـة الرسـم ّية وسـفارات الـدول والجامعـات التـي يـدرس فيهـا
خـارج البلاد ،وذلـك ّ
الطلاب العـرب تتعامـل معهـم علـى أنّهـم "إسـرائيل ّيون" ال ّ
ّ
ـرب مـن الداخـل" ،أي إنّهـا ال تسـتطيع
ب "ع ٌ
طلا ٌ
ّ
الطلاب
إن حـراك
التمييـز بيـن طالـب "إسـرائيليّ" وطالـب "عربـيّ مـن الداخـل" اسـتنادًا إلـى الجنسـ ّية .كذلـك ّ
فثمـة نسـبة عاليـة مـن الطلبـة العـرب تسـافر إلـى دولـة هـدف مـا للدراسـة فيهـاّ ،إل أنّهـم
العـرب غيـر ثابـت؛ ّ
يغ ّيـرون وجهتهـم نحـو دولـة أخـرى ألسـباب تخ ّـص القبـول أو مصاعـب الدراسـة أو لظـروف وقسـاوة الحيـاة
االقتصاديّـة أو االجتماع ّيـة فـي الغر بـة.
والمراجـع الرسـم ّية ،المحلّ ّيـة والدول ّيـة ،نحـو:
وتعتمـد المعطيـات واألرقـام فـي هـذه المقالـة علـى المصـادر
َ
ّ
ّ
(منظمـة األمـم الم ّتحـدة للتربيـة والعلـم
(منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديّـة) َو UNESCO
OECD
والثقافـة) ،وكذلـك علـى إحصائ ّيـات مجالـس التعليـم العالـي والجامعـات التـي يسـافر إليهـا الطلبـة العـرب
ّ
الطلاب العـرب
ومصـادر متن ّوعـة فـي الشـبكة العنكبوت ّيـة .واعتمـد الباحثـان كذلـك علـى مصـادر مباشـرة مـن
أنفسـهم الذيـن يَدرسـون فـي الخـارج عبـر االتّصـال والتواصـل معهـم ميدان ًّيـا مـن خلال أبحاثهـم المتعـدّدة
والسـ ّباقة فـي هـذا البـاب.
ـاج يحيــى ،قصــيّ؛ وعــرار ،خالــد .)2019( .معطيــات وأرقــام حــول التعليــم العا ـلـي للطـ ّـاب العــرب خــارج البــاد .الناصــرة :ورقــة بحث ّيــة
 .1حـ ّ
مق َّدمــة إ ـلـى لجنــة متابعــة قضايــا التعليــم العر ـبـيّ.

ـاج يحيــى ،قصــيّ؛ وعــرار ،خالــد .)2014( .تدويــل التعليــم العا ـلـي :دراســات ـفـي حــراك الطـ ّـاب العــرب مــن إســرائيل خــارج البــاد .رام
 .2حـ ّ
مؤسســة األيّــام.
هللا:
ّ
Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2016a). Higher education and the Palestinian Arab minority in Israel. NY: Palgrave
Macmillan.
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ّ
مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيل ّية من أجل الدراسة العليا
الطلب العرب من الداخل خارج
بدأ حراك
ّ
ً
هائل في أواخر القرن الماضي وبداية القرن
بصورة ملحوظة في بداية سنوات السبعين ،وازداد ازديادًا
ّ
الطلبيّ العربيّ من الداخل منذ عام  ،2007هي
ثمة ظاهرة بارزة شهدها الحراك
الحادي والعشرينّ 3.
ّ
الطلب العرب من الداخل بالجامعات الفلسطين ّية ،وذلك نتيجة لتغ ُّيرات جيو-سياس ّية عقب
التحاق
4
اتّفاق أوسلو وعمل ّية االعتراف بهذه الجامعات .تَجدر اإلشارة إلى أنّه في السنوات األخيرة أخذ عدد كبير
ّ
الطلب العرب من الداخل يتّجهون للدراسة في دول أوروب ّية أخرى ،نحو :أوكرانيا؛ مولداڤيا؛ أرمينيا؛
من
جورجيا؛ بولندا -إضافة إلى ترك ّيا.
ّ
الطلب العرب الذين يَدرسون في
استنادًا إلى المعطيات الدول ّية والرسم ّية األخرى ومعطيات ميدان ّية من
مؤسسات تعليم ّية خارج إسرائيل ،فقد وصل عددهم في العام الدراسيّ  2017/2018إلى نحو 15,512
ّ
5
َّ
موضح في الجدول التالي:
طال ًبا .كما هو
ّ
مؤسسات أ كاديم ّية خارج إسرائيل
الطلب العرب الذين يَدرسون في
الجدول  :1عدد
ّ
الدولة
السلطة الفلسطين ّية
مولداڤيا

ّ
الطلب العرب الذين يَدرسون في
عدد
مؤسسات أ كاديم ّية خارج إسرائيل
ّ
8110

النسبة المئويّة %
%52.2

1650

%10.6

أوكرانيا

1450

%9.3

المملكة األردن ّية الهاشم ّية

1302

%8.4

1050

%6.8

750

%4.8

إيطاليا

500

%3.2

دول أخرى

700

%4.7

15,512

%100

رومانيا
ألمانيا

ّ
الطلب العرب الذين يَدرسون في
عدد
مؤسسات أ كاديم ّية خارج إسرائيل
ّ

ً
ّ
الطلب العرب في الجامعات الفلسطين ّية .في السنة الدراس ّية
هائل في عدد
تكشف المعطيات ازديادًا
الطلب العرب في الجامعات الفلسطين ّية نحو ّ 1,308
ّ
طلب ،بينما ازداد
 ،2011/2012بلغ عدد
عددهم في العام الدراسيّ  2012/2013إذ بلغ  2,500طالب .وفي العام الدراسيّ ،2017/2018
ّ
بلغ عددهم ّ 8,110
لطلب عرب من الداخل يَدرسون خارج
طلب 6،وهم أصبحوا يك ّونون أ كبر عدد
ّ
الطلب العرب الذين
ج َمل
مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيل ّية ،ويشكلّون  %52.2من نسبة ُم ْ
ّ
يَدرسون خارج البالد.

حاج يحيى ،قصيّ؛ وعرار ،خالد ( .)2014مصدر سابق.
.3
ّ

4. Haj-Yehia, Kussai & Arar, Khalid. (2016b). New national re-encounters since 1948: Palestinian students from Israel
studying at a Palestinian University in the West Bank-Palestine. Journal of Applied Research in Higher Education,
8(4). 504 – 521.

حاج يحيى ،قصيّ؛ وعرار ،خالد .)2019( .مصدر سابق.
.5
ّ

العامة للتطوير والبحث العلميّ.
 .6وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ ،واقع التعليم العالي ( .)2018إحصاءات وتقارير .اإلدارة
ّ
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ّ
مؤسسات أ كاديم ّية خارج إسرائيل :مقارنة بين
الطلب العرب الذين يَدرسون في
الجدول  :2عدد
ّ
األعوام 2012/2013-2017/2018
2017-2018

2012-2013
الدولة

ّ
الطلب العرب
عدد
الذين يَدرسون في
مؤسسات أكاديم ّية
ّ
خارج إسرائيل

النسبة المئويّة %

المملكة األردن ّية
الهاشم ّية

3060

%33

2500

%27

8110

1650

%17.8

1650

رومانيا

600

%6.5

1050

%6.8

ألمانيا

550

%6

750

%4.8

إيطاليا

400

%4.3

500

%3.2

أوكرانيا

-

-

1450

%9.3

دول أخرى
ّ
الطلب العرب
عدد
الذين يَدرسون في
مؤسسات أ كاديم ّية
ّ
خارج اسرائيل

500

%5.4

700

%4.7

9،260

%100

15,512

%100

السلطة الفلسطين ّية
مولداڤيا

ّ
الطلب العرب الذين
عدد
مؤسسات
يَدرسون في
ّ
أ كاديم ّية خارج إسرائيل

النسبة المئويّة %

1302

%8.4
%52.2
%10.6

ّ
الطلب العرب من الداخل في الجامعات الفلسطين ّية في العام الدراسيّ 2017/2018
الجدول  :3توزيعة
الجامعة

ّ
الطلب العرب من الداخل
عدد

جامعة النجاح الوطن ّية في نابلس

1406

جامعة القدس في أبو ديس

114

جامعة فلسطين التقن ّية خضوري

14

جامعة بيت لحم

7

جامعة بير زيت

35

جامعة بولتكنيك فلسطين للهندسة

40

جامعة الخليل

1200

الجامعة العرب ّية األمريك ّية  -جنين

5294

ج َمل
الم ْ
ُ

8,110

(المصدر :وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ)2018 ،
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ّ
الطلب العرب في الجامعة األمريك ّية في جنين 2017/2018
الشكل  :1يب ّين زيادة في عدد

(المصدر :وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ)2018 ،
(المصدر :وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ)2018 ،

ّ
الطلب العرب في الجامعة األمريك ّية في جنين 2017/2018
الجدول  :4يب ّين مواضيع دراسة

(المصدر :وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ)2018 ،

ّ
الطلب العرب في جامعة النجاح في نابلس 2017/2018
الجدول  :5يب ّين مواضيع دراسة
التخصص
ّ
كلّ ّية العلوم

كلّ ّية العلوم اإلنسان ّية
كلّ ّية الشريعة

كلّ ّية العلوم التربو يّة وإعداد المعلمين
كلّ ّية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
حة
كلّ ّية
الطب وعلوم الص ّ
ّ

كلّ ّية االقتصاد والعلوم االجتماع ّية
كلّ ّية الزراعة
ّ
والطب البيطريّ
كلّ ّية القانون
كلّ ّية الفنون الجميلة
الدراسات العليا

العامة ،جامعة النجاح الوطن ّية  -نابلس)2019 ،
(المصدر :مكتب العالقات
ّ

21

ّ
الطلب
مجموع عدد
14
20
61
143
13
939
117
54
6
38
1
1,406
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ّ
الطلب العرب الذين يَدرسون في الجامعات
جمل
تشير المعطيات ّ
أن  5,137طال ًبا عرب ًّيا من ُم ْ
وطب األسنان والمواضيع الط ّب ّية المساندة 881 .طال ًبا عرب ًّيا
الطب
الفلسطين ّية يَدرسون مواضيع
ّ
ّ
الطب البشريّ في جامعة النجاح الوطن ّية وفي جامعة القدس في أبو ديس 423 .طال ًبا
يدرسون موضوع
ّ
الطب المساند والصيدلة.
طب األسنان 3,876 .طال ًبا عرب ًّيا يدرسون مواضيع
عرب ًّيا يدرسون موضوع
ّ
ّ
 2,440طال ًبا عرب ًّيا يدرسون موضوع الحقوق والمواضيع األدب ّية واالجتماع ّية .وهنالك نحو  338طال ًبا
عرب ًّيا يدرسون العلوم والهندسة على أنواعها.
الجدول  :6توزيعة الطالب العرب ( )48في الجامعات الفلسطين ّية بحسب مواضيع الدراسة
ّ
الطلب العرب ( )48في الجامعات
موضوع دراسة
الفلسطين ّية
ّ
الطب البشريّ
طب األسنان
ّ
الطب المساند والصيدلة
مواضيع
ّ

الحقوق والمواضيع األدب ّية واالجتماع ّية والتربية
الهندسة والعلوم

ّ
الطلب
عدد
881
423
3676
2440
338

مواضيع أخرى

352

ج َمل
الم ْ
ُ

8,110

(المصدر :وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ)2018 ،

االستنتاجات
الرئيس ّية من
المعطيات

ّ
ج َمل
مؤسسات تعليم
الطلب العرب الذين يدرسون في
بلغت نسبة
عال خارج إسرائيل  %24من ُم ْ
ّ
ٍ
ّ
الطلب العرب الذين يدرسون في الجامعات اإلسرائيل ّية وخارج البالد عام  ،2018وعددهم اإلجماليّ
ّ
ّ
يتلقون الدراسة خارج
الطلب العرب الذين
 63,000طالب .كذلك طرأت زيادة كبيرة جدًّا في عدد
العام ْين َ 2013و ُ 2018تقدَّر بـِ  .%66وبلغت نسبة الطالبات العرب ّيات
إسرائيل في الفترة الواقعة بين
َ
ّ
الطلب العرب من الداخل الذين يدرسون خارج إسرائيل نحو  .%68وهي ظاهرة
ج َمل
من الداخل من ُم ْ
ً
ّ
ومعم ًقا .في العام الدراسيّ الحاليّ ( ،)2019درس في الجامعة األمريك ّية في
شامل
تستحق بح ًثا إضاف ًّيا
ّ
ّ
ّ
الطلب العرب في
الطلب العرب في جامعة حيفا ( )5,444وعدد
جنين نحو  ،6,215وعددهم يفوق عدد
جامعة تل أبيب (.)2,984

7

ّ
ّ
نستنتج ً
يتلقون
الطلب العرب الذين يَدرسون خارج إسرائيل
أن أ كثر من نصف
أيضا من المعطيات ّ
أن المواضيع
دراستهم األكاديم ّية في جامعات السلطة الفلسطين ّية ( .)%52.2كذلك تشير المعطيات إلى ّ
ّ
الطب العا ّم
الطب المساند على أنواعها ،تليها مواضيع
المفضلة لديهم أ كثر من ِسواها هي مواضيع
ّ
ّ
وطب األسنان ،ومن ثَ ّم موضوع الصيدلة.
ّ
ّ
الطلب العرب من الداخل الوافدين للدراسة في المملكة
تراجعا كبي ًرا طرأ على عدد
أن
نستنتج كذلك ّ
ً
ّ
الطلب العرب الذين يدرسون خارج إسرائيل .ففي
ج َمل
األردن ّية الهاشم ّية ،من  %33إلى  %8.4من ُم ْ
ّ
الطلب العرب الذين درسوا في الجامعات الفلسطين ّية أ كثر من
السنة الدراس ّية  ،2007/2008بلغ عدد
 5,400طالب.

8

 .7قر يــل ،زئيــڤ؛ وعمر يّــة ،نجيــب 2019( .قيــد النشــر) .مع ّوقــات لدمــج السـكّان العــرب ـفـي نظــام التعليــم العا ـلـي .قســم االقتصــاد الرئيســيّ،
وزارة المال ّيــة( .بالعبر يّــة).
8. Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2016a). (Ibid).i
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ّ
الطلب العرب في إسرائيل الذين يدرسون في دولة
في السنوات األخيرة ،حصل تح ُّول كبير آخر في وجهة
ّ
الطلب العرب بأعداد كبيرة في جامعات
أوكرانيا األوروب ّية .في العام الدراسيّ  ،2012/2013لم يدرس
ً
ارتفاعا كبي ًرا في العام
سابقا ،بينما ارتفع عددهم
ً
أوكرانيا مقارنة بأعدادهم في فترة االتّحاد السوڤييتيّ
9
الدراسيّ  ،2017/2018إذ بلغ عددهم نحو  1,450طال ًبا عرب ًّيا من أصل  2,460طال ًبا من الداخل.
أن الطلبة العرب من الداخل الذين يدرسون خارج إسرائيل يتم ّيزون بصغر سنّهم
وال ب ّد من اإلشارة إلى ّ
وبأن معظمهم يعودون إلى وطنهم بعد التخ ّرج مباشرة ،بخالف طلبة
نسب ًّيا (تتراوح بين َ 19و ،)25
ّ
ّ
إن الطلبة العرب من الداخل
ممن
يفضلون البقاء في الدولة التي درسوا فيها 10.كذلك ّ
أجانب آخرين ّ
ً
كريما
عيشا
يسافرون خارج البالد من أجل دراسة مهنة ُتمك ِّنهم من العيش في بلدهم عند عودتهم
ً
ًّ
ومستقل ،وتسهم مهنتهم في تمكينهم من الحصول على مكانة اجتماعية مرموقة ،على العكس من
ّ
ممن يسافرون للدراسة خارج بلدانهم من أجل التغيير واالنكشاف على ثقافات أخرى
طلب أجانب ّ
ّ
سن
الطلب العرب من الداخل (الذين تتراوح
وممارسة أنماط حيات ّية متن ّوعة .إضافة إلى ذلك ،نسبة
ّ
ّ
الطلب اليهود من
جهون للدراسة خارج إسرائيل تفوق بكثير نسبة
ّ
كل منهم بين َ 25و  )44الذين يتو ّ

أن ُ
خمس األكاديم ّيين العرب
الداخل .من تحليل معطيات استطالع المهارات الدول ّية  PIAACيظهر ّ
من الداخل أنهوا دراستهم األكاديم ّية خارج البالد ،مقابل  %5فقط من بين األكاديم ّيين اليهود في
ّ
جهين إلى خارج إسرائيل إلتمام الدراسة
إسرائيل 11.وأخي ًرا ،نستقي من الزيادة في أعداد
الطلب المتو ّ
هناك وجو َد دافع ّية عالية وحراك أ كاديميّ ملحوظ في المجتمع العربيّ في الداخل ،مقابل عقبات القبول
التي يواجهونها في الجامعات اإلسرائيل ّية.

نظرة
مستقبل ّية

ّ
الطلب العرب
تشير المعطيات األخيرة من مجلس التعليم العالي في إسرائيل إلى حدوث زيادة في نسبة
من الداخل في الجامعات اإلسرائيل ّية ،نتيجة لسياسات زيادة منال ّية التعليم العالي التي انتهجها مجلس
ّ
الطلب العرب بلغت
أن نسبة
العقد األخير ،حيث تشير المعطيات إلى ّ
التعليم العالي اإلسرائيليّ في َ
ّ
الطلب .لمج ّرد َعقد مقارنة فقط ،نشير
في السنة الدراس ّية األكاديم ّية الحال ّية نحو  %15.7من مجمل
تدل على حدوث تغ ُّير هائل في السياسات العليا لمجلس التعليم العالي تجاه قبول
أن هذه النسبة ال
ّ
ّ
ّ
الطلب العرب في الجامعات اإلسرائيل ّية بنسب تتساوى مع نسبتهم من مجموع السك ّان في الدولة
(على الرغم من االتّجاه اإليجابيّ لزيادة تمثيل الطالبات العرب ّيات في الجامعات اإلسرائيل ّية) ،وأنّه من بين
12
ثمة  16شابًّا ما زالوا يتقدّمون بطلبات للدراسة األكاديم ّية في إسرائيل.
كل 100
ّ
شاب عربيّ ّ
ّ
ّ
الطلب العرب من الداخل في جامعات خارج إسرائيل
في المقابل ،تؤك ّد المعطيات األخيرة بشأن دراسة
نوعا ما .فنسبة
ّ
أن هذه الزيادة التي يشير إليها مجلس التعليم العالي اإلسرائيليّ ُتعتبر "مش َّوهة" ً
ّ
الطلب العرب في الجامعات اإلسرائيل ّية ما زالت تع ّبر عن فجوات كبيرة في جهاز التربية ،وعن تمييز
ّ
الطلب
المؤسسة األكاديم ّية اإلسرائيل ّية أمام
واضح في سياسة القبول وعراقيل بنيو يّة أخرى تضعها
ّ

ّ
المفضلة خارج البالد.
خاصة في المواضيع الط ّب ّية ،وهي المواضيع
العرب ّ
ّ
الطلب العرب الدارسين خارج إسرائيل في عدم وجود تناسب كبير
ويَكمن السبب الرئيسيّ لزيادة عدد
ّ
والعرض المحدود لمقاعد
ِ
والطب المساند،
المهتمين بدراسة المواضيع الط ّب ّية
الطلب العرب
بين عد ِد
ّ
ّ

 .9معطيات من السفارة األوكران ّية في تل أبيب.
حاج يحيى ،قصيّ؛ وعرار ،خالد ( .)2014مصدر سابق.
.10
ّ

 .11قريل ،زئيڤ؛ وعمر يّة ،نجيب 2019( .قيد النشر) .مصدر سابق.

األكاديمي( .بالعبر يّة)
 .12مجلس التعليم العالي .)2018( .جهاز التعليم العالي بمناسبة  60سنة للمجلس و 70سنة من االمتياز
ّ
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الدراسة للمواضيع األكاديم ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية .هناك ه ّوة كبيرة بين الطلب والعرض إلمكان ّيات
والطب المساند .عالوة على هذا،
الطب
وخصوصا اله ّوة الكبيرة جدًّا في الطلب على مواضيع
الدراسة،
ً
ّ
ّ
ّ
الطلب العرب ،وهي ظاهرة "أقلّ ّيات ّية" تتم ّيز بها األقلّ ّيات
الطب يستحوذ على اهتمامات
موضوع
ّ
مؤسسات التعليم العالي .معطيات مجلس التعليم العالي
الطب في
يخص دراسة موضوع
عامة في ما
ّ
ّ
ّ
ّ
أن نصف الطلبة العرب ُي ْق َبلون للدراسة الجامع ّية في البالد في مواضيع متن ّوعةّ ،إل
اإلسرائيليّ تشير إلى ّ
ّ
َّ
المرشحين للدراسة ُي ْق َبلون لدراسة المواضيع الط ّب ّية المساندة،
الطلب العرب
ثمة  %36فقط من
أنّه ّ
الطب ُي ْق َبلون 13.وينعكس ذلك على نسبة الطلبة
ممن يتقدّمون لدراسة موضوع
وثمة  %2.3فقط ّ
ّ
ّ
إن غالب ّيتهم ّ
يفضلون دراسة المواضيع الط ّب ّية والهايتك
العرب المتقدّمين إلى امتحان السيكومتريّ؛ إذ ّ
(القبول للمواضيع األدب ّية واالجتماع ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية في السنوات األخيرة ال يتطلّب التقدّم
إلى امتحان سيكومتريّ على األغلب كشرط للقبول فيها) .المعطيات األخيرة بشأن دراسة الطلبة العرب
14
إن  %80منهم يدرسون المواضيع الط ّب ّية في جامعات خارج إسرائيل.
من الداخل تؤك ّد هذا المسار ،إذ ّ
هذه الدافع ّية والميول "الط ّب ّية" التي تكون باألساس غير مستندة إلى توجيه وترشيد دراسيّ مسبق،
هي أ كثر ما يكون له عالقة "بالتعلّم األقلّياتيّ" للمواضيع المستقلّة ذات المكانة المرموقة ،والتي ُتعتبر
ّ
ّ
الطلب العرب في
الطلب العرب تحقيقه على الصعيدين الفرديّ والعائليّ .وعلى هذا ،يرى
حلما يريد
ً
الدراسة خارج إسرائيل ًّ
حل لهذه المعضلة.
ّ
الطلب العرب في الجامعات
أهم ّية تغيير السياسات العليا في ما يتعلّق بقبول
المعطيات األخيرة تؤك ّد ّ
والطب المساند على جميع
الطب
اإلسرائيل ّية ،وتدعو للمطا َلبة بزيادة عدد المقاعد لدراسة مواضيع
ّ
ّ
ّ
للطلب العرب لدراسة هذه المواضيع المطلوبة
فمنْح هذه الفرص
ّ
تخصصاته في الجامعات اإلسرائيل ّيةَ .
حة) مراقبة
في الجامعات اإلسرائيل ّية يتيح لمجلس التعليم اإلسرائيليّ (كما يدّعي
دائما هو ووزارة الص ّ
ً
أن دراسة
الجودة األكاديم ّية للخ ّر يجين بصورة مباشرة ،ويقلّل من حدّة االنتقادات األخيرة التي تدّعي ّ

هذه المواضيع في دول مع ّينة خارج إطار دول ّ
منظمة التعاون االقتصاديّ والتنمية ( )OECDتض ّر بجودة
حيّ في إسرائيل .إضافة إلى
معرفة خ ّر يجي المواضيع الط ّب ّية ،وبالتالي ينعكس سل ًبا على جودة النظام الص ّ
ّ
الطلب العرب للمواضيع الط ّب ّية المتن ّوعة في الجامعات اإلسرائيل ّية
ذلك ،من شأن تغيير سياسة قبول
إن نسبة زيادة
حيّ في إسرائيل .كذلك ّ
أن يعزّز التوافق في المناهج والمضامين لمتطلّبات النظام الص ّ
ّ
الخ ّر يجين العرب في هذه المواضيع الط ّب ّية من الجامعات اإلسرائيل ّية سيساعد في زيادة الناتج
المحليّ
ح ّية،
اإلجماليّ ،وسيح ّد من فكرة استيراد قوى عاملة أجنب ّية من الخارج لس ّد النقص في الوظائف الص ّ
يخص األط ّباء والمم ّرضات .وفي
وهو منطق السوق النيوليبراليّ اإلسرائيليّ السائد حال ًّيا ،وال س ّيما في ما
ّ
جا أ كثر للخ ّر يجين األكاديم ّيين العرب في االقتصاد الواسع.
النهاية ،التغيير في هذه السياسات قد يس ّهل دم ً
ّ
الطلب العرب في الجامعات اإلسرائيل ّية لم ترك ّز
خطة مجلس التعليم اإلسرائيليّ الخماس ّية لزيادة عدد
ّ
ّ
ّ
ف
والطب المساند المفضلة بينهم ،بل ارتفع ازديادهم
الطب
كثي ًرا على زيادة الطلب العرب ي مواضيع
ّ
ّ
كثي ًرا في المواضيع األدب ّية واالجتماع ّية ،وطرأت زيادة ملحوظة في مواضيع الهندسة والعلوم والهايتك،
حا 15.ارتفاع نسبة الخ ّر يجين األكاديم ّيين من دول متن ّوعة
ولكن ثباتهم في المواضيع الط ّب ّية بقي واض ً
ج َمل المستفيدين من التراخيص الحكوم ّية لممارسة
خارج إسرائيل -معظمهم من العرب -من ُم ْ
حيّ في إسرائيل ،هذا االرتفاع يتطلّب إحداث تغيير في السياسات الحكوم ّية بشأن
العمل في المجال الص ّ
 .13المصدر السابق.
14 Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2016c). Trends in higher education abroad among Palestinian minority in Israel. In
D. Velliaris & D. Coleman-George (Eds.), Handbook of research on Study Abroad Programs and Outbound Mobility
(pp. 66-89). Sydney: AHEPD Book Series.
15. Ibid.
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ّ
ّ
الطلب العرب ال ُيق َبلون لدراسة هذه
إن
قبول
الطلب في هذه المواضيع في الجامعات اإلسرائيل ّية؛ إذ ّ
حيّ بعد
المواضيع في الجامعات اإلسرائيل ّية ،وفي المقابل ُيمنَحون تراخيص العمل في المجال الص ّ
حة اإلسرائيل ّية أنّه في الفترة
تخ ّرجهم من خارج إسرائيل! تشير المعطيات األخيرة الواردة من وزارة الص ّ
العام ْين ُ 2010-2018منِح ترخيص عمل لـِ  57,000من خ ّر يجي المواضيع الط ّب ّية ،من
الواقعة بين
َ
بينهم  17,000ترخيص عمل لخ ّر يجين من خارج إسرائيلَ ،و  %30لخ ّر يجين يهودَ ،و  %70لخ ّر يجين
الطب في الجامعات اإلسرائيل ّية ً
ّ
مثل.
الطلب لدراسة
عرب 16،وهو ما يؤك ّد أهل ّية هؤالء
ّ
الشكل  :2نسبة الخريجين العرب المرخّصين من خارج البالد في المهن الصح ّية المرخّصة ()2017/2018

أن  %94من بين الناجحين في امتحان
حة في البالد ّ
ويتّضح من المعطيات األخيرة الواردة من وزارة الص ّ
الطب من جامعات السلطة الفلسطين ّيةَ ،و  %91من
للطب كانوا من خ ّر يجي
ّ
ّ
االجتياز الحكوميّ
17
الطب.
الطب من جامعات األردن .وهو ما يؤك ّد جودة التعليم في هذه الجامعات في موضوع
خ ّر يجي
ّ
ّ
تجدر اإلشارة ً
أيضا ،استنادًا إلى األبحاث األخيرة ،أنّه في السنوات القادمة من المتو ّقع أن تزداد األجور
لخ ّر يجي اللقب األ ّول في العلوم الط ّب ّية والهندسة والحاسوب والهايتك ،وأن يكون هنالك ثبات في أجور
خ ّر يجي اللقب األ ّول في المواضيع األدب ّية واالجتماع ّية والتربية 18.وعلى هذا ،فمن المتو ّقع أن يزداد عدد
والطب المساند ،وأن تكون هناك زيادة في
الطب
الطلبة العرب الذين سيتّجهون إلى دراسة مواضيع
ّ
ّ
ّ
جلون لمواضيع الحاسوب والهايتك والهندسة ،وهذا ما نالحظه حال ًّيا في
عدد
الطلب العرب الذين سيتس ّ
يفسر هذه الجاذب ّية لهذه المواضيع األكاديم ّية في السنوات األخيرة.
التخنيون في إسرائيل ،وهو ما
ّ
المهم توفير الزيادة في العرض على المواضيع الط ّب ّية بواسطة الجامعات اإلسرائيل ّية ومن
وأخي ًرا ،من
ّ
حة اإلسرائيل ّية( .)2018( ،بالعبرية).
 .16وزارة الص ّ
 .17المصدر السابق.
كل الشــهادات ُولِــدت متســاوية :فحــص عــاوة الراتــب مــن ا كتســاب
 .18قر يــل ،زئيــڤ؛ وچيڤــع ،أســاف؛ وألو ـنـي ،صليــل .)2016( .ليســت ّ
التعليــم العا ـلـي كدا ّلــة لمجــال الدراســة .قســم االقتصــاد الرئيســيّ ،وزارة المال ّيــة( .بالعبر يّــة).
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حاج يحيى وخالد عرار |
قصي
الطلبة العرب في الداخل في جامعات خارج إسرائيل :معطيات ونظرة مستقبل ّية |
ّ
ّ
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خالل سياسة يتبنّاها مجلس التعليم اإلسرائيليّ .وفي المقابل ،يجدر بمم ّثلي المجتمع العربيّ من الداخل
ّ
للطلب العرب ،على مستوى المدارس الثانو يّة ،وكذلك على
وضع سياسة ابتعاث وترشيد وتوجيه
الخاصة بعد الدراسة الثانو يّة؛ فسياسة التوجيه نحو التعليم العالي تكاد
مؤسسات التوجيه
مستوى
ّ
ّ
تكون معدومة في المجتمع العربيّ ،سواء أ كان ذلك في ما يتعلّق بالدراسة في الداخل أو بالدراسة خارج
ّ
الطلب العرب داخل البالد وخارجها ينبغي لها أن تشك ّل قاعدة
ختاما ،الزيادة الملحوظة في تعداد
البالد.
ً
عامة،
جه جماهيريّ جمعيّ إلقامة أ كثر من أ كاديم ّية عرب ّية في البالد بتمويل من مصادر
ّ
لتو ّ
خاصة أو ّ
تكون مخ َّولة لتدريس المواضيع الط ّب ّية المساندة فقط وبجودة أ كاديم ّية عالية.
حاج يحيى :رئيس المعهد األكاديمي العربي في كلية بيت بيرل.
قصي
*بروفيسور
ّ
ّ
*بروفيسور خالد عرار :باحث في قضايا التعليم العالي والهجرة والتعليم محل ًّيا ودول ًّيا.
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الطلبة العرب الذين يدرسون خارج إسرائيل :مم ّيزات وتحدّيات
سعيد سليمان*
ّ
الطلب العرب الذين التحقوا بالجامعات والكلّ ّيات اإلسرائيل ّية ،إذ
العقد األخير ارتفاع في عدد
طرأ في َ
ّ
الطلب العرب في الجامعات والكلّ ّيات
أن عدد
تشير المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المركز يّة إلى ّ
اإلسرائيل ّية ازداد بنسبة ثالثة أضعاف في الفترة الواقعة بين العامين  .2007-2017ففي العام ،2007
ّ
مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيل ّية  ،14,000وارتفع عددهم عام  2017إلى
الطلب العرب في
بلغ عدد
ّ
ّ
مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل،
الطلب العرب في
 46,855طال ًبا .ولكن على الرغم من ارتفاع عدد
ّ
ّ
جهون لت ّ
َلقي الدراسة في
فإن جز ًءا ال ُيستهان به من
ّ
الطلب ،أو ما يقارب  24,000( %30طالب) ،يتو ّ
1
جامعات خارج إسرائيل.

م ــدخل

ّ
وبخاصة الجامعة
للطلب الذين يدرسون خارج إسرائيل هي الجامعات الفلسطين ّية،
الوجهة األساس ّية
ّ
ّ
الطلب الذين
األمريك ّية في جنين التي تف ّوقت على جامعة حيفا والجامعات األردن ّية من حيث عدد
يدرسون فيها .في سبيل إجراء مقارنة فقط ،نشير أنّه درس في الجامعة األمريك ّية عام  2018ما يقارب
ّ
الطلب في الجامعة .في
 6,000طالب عربيّ مواطن في إسرائيل يشك ّلون ما يقارب  %55من مجموع
المقابل ،وحسب معطيات أوردها الباحثان خالد عرار وقصي حاج يحيى درس في جامعة حيفا في السنة
ّ
ّ
الطلب الذين
الطلب العرب سنة  2012ما يقارب نسبة  %20من مجموع
نفسها  5,444طال ًبا .شك ّل
ّ
الطلب الذين يدرسون في الجامعات األردن ّية.
تراجعا في عدد
أما اليوم فنشهد
ً
قصدوا األردن للدراسة؛ّ 2
ّ
الطلب العرب من الداخل في الجامعات الفلسطين ّية،
يتناول هذا المقال األسباب التي أدّت إلى التحاق
وكذلك في جامعات خارج إسرائيل .يحلل المقال المعطيات واإلحصائ ّيات المتعلّقة بهذه الظاهرة ،وكذلك
يحلل بعض المقابالت التي أجريت مع ّ
يتلقون علمهم أو َّ
ّ
تلق ْوه خارج الجامعات اإلسرائيل ّية،
طلب
والصعوبات التي يواجهونها خالل مسيرتهم الدراس ّية.
جههم إلى تلك الجامعات،
وذلك لتناول
ِ
أسباب تو ُّ
ِ

ّ
أهمها -في اعتقادي -التمييز
تفسر التحاق
هناك أسباب عديدة
الطلب العرب بالجامعات خارج إسرائيلّ ،
ّ
الصارخ والمجحف الذي عانى وما زال يعاني منه جهاز التعليم العربيّ في إسرائيل مقارنة بجهاز التعليم
أسباب التحاق اليهوديّ ،األمر الذي يؤدّي إلى تدنّي التحصيل .التفاوت بين الجهازين العربيّ والعبريّ يبرز في الميزان ّيات
المخصصة للطالب العربيّ من مراحل الدراسة المبكرة .تبرز الفجوة في الميزان ّيات بين الطالب العربيّ ونظيره
ّ
ّ
الطلب العرب
بمؤسسات
اليهوديّ في مرحلة الدراسة الثانويّة تحديدًا ،حيث يزيد المبلغ الذي يجري استثماره في الطالب اليهوديّ عن
ّ
التعليم
3
ِّ
المفضل التي
نظيره لدى الطالب العربيّ بـِ  6,500شاقل .ويحدث ذلك على الرغم من سياسة التصحيح
العالي خارج
انتهجتها وزارة المعارف لس ّد الفجوات بين التعليم العربيّ والتعليم العبريّ عام  ،2013ومع ذلك ما زالت
إسرائيل:
المخصصة للطالب اليهوديّ.
أقل بنسبة كبيرة من الميزان ّيات
الميزان ّيات التي ُت
ستثمر في الطالب العربيّ ّ
ّ
َ
أن نسبة استحقاق شهادة
فقد كشف تقرير لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ الصادر هذا العام (ّ )2019
ّ
الطلب اليهود .%70.8
البچروت (التوجيهيّ) في المدارس العرب ّية  ،%64وفي المقابل بلغت نظيرتها لدى
 .1المقصود بذلك الجامعات التي داخل السلطة الفلسطين ّية ،وفي األردن ومولدوڤا وألمانيا ورومانيا.
2. Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2013). Higher education abroad-Palestinian student's from Israel Studying in
Jordanian Universities. Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. 5 (1). Pp. 95-112
ي ،احتياجات ،مع ّوقات وتحدّيات ،2019( .آب) .لجنة متابعة قضايا التعليم العربي .نشرة إلكترون ّية( .بالعبر يّة).
 .3التعليم العرب ّ

27

الطلبة العرب الذين يدرسون خارج إسرائيل :مم ّيزات وتحديّات | سعيد سليمان |

()36

ّ
الطلب العرب للدراسة في األردن
جه
عالوة على ذلك ،صنّف
حاج يحيى وعرار األسباب التي أدّت إلى تو ُّ
ّ
إلى عوامل جذب وعوامل طرد (جذب إلى الجامعات خارج إسرائيل ،وطرد من تلك التي في إسرائيل)
ّ
مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيل ّية .تتعلّق
الطلب الذين يدرسون خارج
يمكن تعميمها على سائر
ّ
4
عوامل الجذب في الجامعات التي خارج إسرائيل باألمور التالية:
ّ
الطلب من التقدّم إلى امتحان دخول أو تصنيف للجامعات.
•إعفاء
الطب
(كالطب ومواضيع
•سهولة القبول في مواضيع تَ ْضمن للطالب مهنة رفيعة في المستقبل
ّ
ّ
المساعد).
وبخاصة الجامعة األمريك ّية في جنين ،حيث فسح ذاك
•ق ْرب الجامعات الفلسطين ّية الجغرافيّ،
ّ
لهن.
المجال أمام الطالبات العرب ّيات إلكمال
دراستهن الجامع ّية في بيئة اجتماع ّية مريحة ّ
ّ
َ
بالنسبة لعوامل الطرد ،يمكننا أن نشير إلى ما يلي:
ّ
الطلب العرب عند االلتحاق بالجامعات اإلسرائيل ّية لدراسة بعض
السن التي يواجهها
•تقييدات
ّ
(كالطب والخدمة االجتماع ّية).
المواضيع
ّ

ّ
الطلب العرب للدراسة في
•امتحان السيكومتريّ الذي يشك ّل العقبة األساس ّية التي تعترض قبول
ّ
الطلب
الجامعات اإلسرائيل ّية؛ ف َوفق المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المركز يّة ،ما زال تحصيل
ّ
بالطلب اليهود .على الرغم من االرتفاع الطفيف الذي حصل
العرب متدن ّ ًيا في هذا االمتحان مقارنة
ّ
العقد األخير ،ما زالت الفجوة كبيرة واستق ّرت على 80
على معدّل العالمات لدى
الطلب العرب في َ
األقل في عام .2017
عالمة على
ّ

ّ
الطلب العرب واليهود في امتحان السيكومتري وعالمات التوجيه ّية
لفارق التحصيل والفجوة الكبيرة بين
ّ
الطلب العرب الذين ُيق َبلون للدراسة في الجامعات اإلسرائيل ّية .حسب
مردودان سلب ّيان على عدد
ّ
جلوا للدراسة في كلّ ّيات
المعطيات التي نشرها معهد أهرون %23 ،فقط من
الطلب العرب الذين تس ّ
ّ
الطلب اليهود .وفي مواضيع
الطب ُقبلوا في الجامعات اإلسرائيل ّية المختلفة سنة  ،2017مقابل  %35من
ّ
ّ
ّ
أما في المواضيع األخرى،
الطلب اليهود ،مقابل  %36من
الطب المساعدُ ،قبل  %60من
الطلب العربّ .
ّ
ّ
ّ
فقد جرى قبول  %71من الطلب اليهود ،مقابل  %58من الطلب العرب.

مم ّيزات

ّ
ً
الطلب العرب يلتحقون بالجامعات خارج إسرائيل ابتغاء
أن نسبة عالية من
مما ُذكر
سالفا ،نستنتج ّ
ّ
مواصلة الدراسة العالية بسبب عدم قبولهم في الجامعات اإلسرائيل ّية في المواضيع التي اختاروها ،وهي
ّ
معدلت عالية في شهادة البچروت وامتحان السيكومتريّ .بغية
على األغلب مقاعدها محدودة وتتطلّب
ّ
أجريت مقابالت
الطلب والتحدّيات التي رافقتهم أثناء دراستهم في الخارج،
الوقوف على مم ّيزات هؤالء
ُ
ًّ
معمقة مع ّ
مستغل مكوثهم في بلداتهم بسبب العطلة الصيف ّية.
طلب عرب يدرسون خارج إسرائيل،
ّ
أجريت مقابالت مع ّ
طلب وطالبات يَدرسون في الجامعة األمريك ّية في جنين ،ومع أشخاص أنهوا
كذلك
ُ
دراستهم وانخرطوا في سوق العمل اإلسرائيل ّية.
عال خارج إسرائيل ناتج من عدم
بمؤسسات تعليم
بأن التحاقهم
هؤالء أق ّر جميعهم ،دون استثناءّ ،
ّ
ٍ
حصولهم على نتائج مالئمة في السيكومتريّ تمك ّنهم من دراسة المواضيع التي تساعدهم على االندماج
ـاج يحيــى ،قصــيّ؛ وعــرار ،خالــد .)2009( .خــروج الطـ ّـاب العــرب مــن إســرائيل للتعليــم العا ـلـي ـفـي األردن :عوامــل دافعــة ،عوامــل جاذبــة
 .4حـ ّ
ب
ـي  .3القــدس :معهــد ڤــان ليــر( .بالعبر يّــة).
ـ
العر
ـع
ـ
م
المجت
ـاب
ـ
ت
ك
ـات.
وتح ّديـ
ّ
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(كالطب والصيدلة
مرتفعا
في سوق العمل ب ُي ْسر ،والتي تضمن لهم مكانة اجتماع ّية ومستوى معيشة
ً
ّ
على ح ّد زعمهم).ّ
الطب
جهون لدراسة
معظم
الطلب العرب الذين درسوا خارج إسرائيل ،أو ما زالوا يدرسون هناك ،يتو ّ
ّ
(لالطالع على إحصائ ّيات
الطب المساعد ،نحو :العالج بالنطق؛ العالج الوظيفيّ؛ التمريض
أو مواضيع
ّ
ّ
حاج يحيى وعرار في هذا العدد).
بشأن ذلك ،انظر مقال
ّ
معظــم الطـ ّـاب الذيــن يدرســون خــارج البــاد هــم مــن العائــات المقتــدرة ،حيــث تفــوق تكاليــف الدراســة
الباهظــة ـفـي الجامعــات خــارج إســرائيل قــدرة العائــات المحــدودة الدخــل .لــذا ،يقتصــر تَ ّ
لقــي الدراســة ـفـي
أن تكاليــف الدراســة
هــذه الجامعــات ع ـلـى الطـ ّـاب الذيــن يتحـدّرون مــن عائــات ميســورة الحــال،
وبخاصــة ّ
ّ
جانًــا
ال تقتصــر ع ـلـى قســط التعليــم والمســكن ،وإنّمــا تشــمل أمــو ًرا أخــرى يقــوم الطـ ّـاب بدفعهــا و ُتعطــى م ّ
للطـ ّـاب المحلّ ّييــن .ومــع ذلــك ،ينتمــي الطـ ّـاب العــرب الذيــن يدرســون خــارج إســرائيل إ ـلـى مجموعــات
كل هــذا ،مــن الالفــت
س ـك ّان ّية غيــر متجانســة مــن النواحــي االجتماع ّيــة واالقتصاديّــة والدين ّيــة .فضـ ًـا عــن ّ
جــه
للنظــر ّ
ثمــة تو ُّ
أن تَ َل ّقــي الدراســة خــارج إســرائيل لــم يعــد مقتصـ ًرا ع ـلـى الذكــور فقــط كمــا كان م ّت َب ًعــا ،بــل ّ
لــدى اإلنــاث كذلــك ً
أيضــا ل َت َل ّقــي الدراســة ـفـي الجامعــات الفلســطين ّية ،واألوروﭘيّــة ،وال س ـ ّيما ـفـي مولدوڤــا،
ً
الحقــا.
ع ـلـى الرغــم مــن الصعوبــات والتح ّديــات التــي تواجــه الطالبــات ـفـي بــاد االغتــراب كمــا ســنب ّين
اعتمــادًا ع ـلـى المقابــات التــي أجريتهــا مــع طـ ّـاب وأشــخاص درســوا خــارج إســرائيل ،باإلضافــة إ ـلـى مراجعــة
األدب ّيــاتُ ،ت ْمكــن اإلشــارة إ ـلـى التح ّديــات التاليــة:

1.1التأقلــم مــع ثقافــة جديــدة :لقــد أجمــع الطـ ّـاب العــرب الذيــن يدرســون ـفـي الجامعــات األوروﭘيّــة ع ـلـى
كل االختــاف عــن ثقافتنــا العرب ّيــة همــا مــن أصعــب
ّ
أن التأقلــم والتك ّيــف مــع ثقافــة جديــدة مختلفــة ّ
وبخاصــة ـفـي الســنوات األو ـلـى مــن مشــواره
التح ّديــات التــي يمـ ّر بهــا الطالــب العر ـبـيّ ـفـي الــدول األجنب ّيــة،
ّ
الدراســيّ .مصاعــب التأقلــم والتك ّيــف تخـ ّـف حدّتهــا ـفـي الجامعــات الفلســطين ّية واألردن ّيــة.

2.2التخـ ّوف مــن اجتيــاز امتحــان الدولــة واالنخــراط ـفـي ســوق العمــل اإلســرائيليّ :أبــدى قســم مــن الطـ ّـاب
الذيــن درســوا المواضيــع الط ّب ّيــة مخاو َفهــم مــن ّأل يتمكّنــوا مــن اجتيــاز امتحــان الدولــة بســبب إجــراء
ـأن الدولــة تفــرض إجــراء هــذا االمتحــان بغيــة
امتحــان الدولــة باللغــة العبر يّــة ،وع ّبــروا عــن قناعتهــم بـ ّ
وضــع العراقيــل أمامهــم وتفضيــل الطـ ّـاب الذيــن يدرســون ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية عليهــم .هــذا
ينطبــق ً
أن الدولــة تعطــي حـ ّـق األولو يّــة لمــن هــم مــن
أيضــا ع ـلـى إيجــاد أماكــن عمــل مناســبة با ّدعــاء ّ
خ ّر يجــي الجامعــات اإلســرائيل ّية.

التحدّيات
والمصاعب
التي
يواجهها
ّ
الطلب
العرب في
بالد االغتراب 3.3الكراهيــة واالســتغالل :يجابَــه الطـ ّـاب العــرب خــارج إســرائيل بموجــة مــن الكراهيــة واالســتغالل مــن
ِقبــل جــزء مــن السـك ّان المحلّ ّييــن ،ســواء أ كان ذلــك ـفـي الــدول األجنب ّيــة أَم ـفـي األردن .االعتقــاد الســائد
أن الطـ ّـاب العــرب يتشــاركون معهــم ـفـي مــوارد الدولــة التــي هــي مــن ّ
حقهــم
لــدى السـك ّان المحل ّييــن ّ
فقــط.
4.4الحنيــن إ ـلـى األهــل (لــدى الطـ ّـاب الذيــن يدرســون ـفـي دول أوروﭘيّــة) :الغر بــة والبعــد عــن الوطــن ليســا
باألمــر اليســير .يعا ـنـي الطـ ّـاب العــرب ـفـي بدا يــة مشــوارهم التعليمــيّ حالــة نفسـ ّية صعبــة بفعــل البعــد
عــن األهــل ،وال سـ ّيما أنّــه تقــع ع ـلـى عاتقهــم مســؤول ّيات عديــدة كتدبُّــر أمورهــم الحيات ّيــة واالجتماع ّيــة
واالقتصاديّــة ،مــن مســكن ومواصــات ومــا شــابه ،وهــو مــا لــم يعتــادوا عليــه َقبـ ًـا .ـفـي ســبيل التغلّــب
وتخطــي هــذه العقبــات ،يعيــش الطـ ّـاب العــرب حيــاة مشــتركة ،ويقومــون
ع ـلـى هــذه المصاعــب
ّ
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بمســاعدة ومســاندة بعضهــم البعــض ـفـي األمــور الدراس ـ ّية والحيات ّيــة واالجتماع ّيــة ،ع ـلـى الرغــم مــن
االختــاف ـفـي مــا بينهــم كمــا ذكرنــا ً
آنفــا.
5.5استشــعار كراهيــة يك ّنهــا الس ـك ّان المحلّ ّيــون لهــم :وشــعورهم بأنّهــم عرضــة لالســتغالل مــن ِقبــل
س ـك ّان هــذه الــدول.

مل ّ
خص

جــه الطـ ّـاب العــرب ـفـي الداخــل إ ـلـى التعلُّــم ـفـي الجامعــات خــارج إســرائيل.
تنــا َو َل هــذا المقــال ظاهــرة تو ُّ
ّ
لتلقــي الدراســة ـفـي هــذه الجامعــات هــم طـ ّـاب لــم ُي ْق َبلــوا لدراســة المواضيــع
جهــون
معظــم َمــن يتو ّ
ـب المســاعد ،وينتمــون إ ـلـى
ـب ومواضيــع الطـ ّ
التــي رغبــوا فيهــا داخــل إســرائيل .معظمهــم يدرســون الطـ ّ
مجموعــات س ـك ّان ّية ميســورة الحــال ،لكــن مختلفــة مــن النواحــي االقتصاديّــة والدين ّيــة واالجتماع ّيــة ،مــن
أهمهــا الثقافــة الجديــدة المختلفــة،
ب تح ّديــاتٌ عديــدة ـفـي مراحــل الدراســةُّ ،
ذكــور وإنــاث .توا ِجــه هــؤالء الطـ ّـا َ
والتكلفــة العاليــة للدراســة ،والبعــد عــن األهــل والحنيــن إ ـلـى البلــد ،إضافــة ا ـلـى التح ّديــات التــي يواجهونهــا
بعــد إنهــاء دراســتهم الجامع ّيــة ،وباألخـ ّـص االندمــاج ـفـي ســوق العمــل اإلســرائيليّ واجتيــاز امتحــان الدولــة.
أن الدراســة خــارج إســرائيل ضرور يّــة ج ـدًّا ،وال س ـ ّيما أنّهــا تو ّفــر
ع ـلـى الرغــم مــن ذلــك ،يؤكّــد قســم منهــم ّ
اإلمكان ّيــة للطـ ّـاب العــرب لتعلُّــم مواضيــع تضمــن لهــم ـفـي المــدى البعيــد ،ع ـلـى الرغــم مــن التح ّديــات،
ـاج ـفـي ســوق العمــل اإلســرائيليّ.
االندمـ َ
*د .ســعيد ســليمان :حاصــل ع ـلـى لقــب الدكتــوراه ـفـي الجغرافيــا ،وأنهــى مؤ َّ
خ ـ ًرا ســنة دراســة لِمــا بعــد
الدكتــوراه ـفـي جامعــة تــل أبيــب ـفـي قســم الجغرافيــا .يعمــل حال ًّيــا مد ّر ًســا لموضــوع الجغرافيــا.
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األكاديمي للطلبة الفلسطين ّيين خارج حدود
مسارات التع ُّلم
ّ
األكاديميا في البالد
أريج مواسي*
ترمي هذه المقالة إلى نقل تجربتي الشخص ّية في مسارات التعلُّم للدراسة ل َن ْيل الماجستير ومن ثَ ّم
الدكتوراه في الواليات المتّحدة ،مع التركيز على بعض التحدّيات والفرص المقترنة بهذه التجارب .على
الرغم من كون هذه التجربة شخص ّية ،أدّعي أنّها تتقاطع مع مسارات تعلُّم لطلبة وطالبات آخرين من
مؤسسات أو جامعات إسرائيل ّية ،ومن ثَ ّم بحثوا عن فرص
الفلسطين ّيين الذين درسوا وتخ ّرجوا من
ّ
خارج هذا اإلطار .أنقل سردًا ذات ًّيا ،ليكون باب نقاش حول مسارات التعلُّم ،بغية البحث عن خطوات
العمل عليها لتشجيع الجيل القادم من الباحثين ،وتهيئ ُة الظروف المناسبة
عمل ّية يمكننا كأكاديم ّيين
ُ
لدعم هذه السيرورة .في طرحي للسرد ،أعتمد ً
أيضا على تجربتي في دراسة علوم التعلُّم.

القدس

كان انتقالي إلى القدس للدراسة فيها أم ًرا مفصل ًّيا في حياتي .على الرغم من أنّي ّ
تلقيت دراستي الثانويّة
خارج حدود مدينتي الصغيرة (باقة الغرب ّية) ،الحياة الجامع ّية -بما تنطوي عليه من مسؤول ّيات
صادما .في القدس ،لم تكن الحياة أ كاديم ّية فحسب ،وإنّما
اجتماع ّية وأ كاديم ّية واقتصاديّة -كانت أم ًرا
ً
أن كيف لجامعة تد ّرس
كانت سياس ّية كذلك .كانت إحدى المفا َرقات بالنسبة لي ،على سبيل المثالْ ،
نصوصا من "بيداغوجيا المع ّذبين" (لبابلو فريري) ،ومن "مع َّذبو األرض" (لفرانس
في مساقات التربية
ً
فانون) ،أن تكون قيدًا لطلبتها الختالفهم عن الثقافة المهيمنة ،أو حتّى ال ُتقِ ّر بالظلم الماثل أمامها.
تجارب يوم ّية عبث ّية في ما بين الحصص وقاعات التدريس ،وما ينتجه محيط الجامعة
وكانت تَتْبع ذلك
ُ
من لغة ورموز قامعة للفلسطين ّيين في داخلها ،أبسطها – ً
مثل  -أن ُيطلب إلى الطالب الفلسطينيّ
ّ
وكأن الطالب
بالصف؛
درس ما تفسي ُر حالة تتعلّق بالمجتمع الفلسطينيّ ،باعتباره العربيّ الوحيد
ٍ
في
ّ
طبعا غيض من فيض
الحاضر في تلك اللحظة هو مندوب عن المجتمع الفلسطينيّ في الداخل .هذا
ً
الممارسات اليوم ّية التي في جوفها تكمن مقوالت عنصر يّة ،سواء أ كان ذاك بقصد أم بغير قصد ،وهو ما
ريشن" (أي -بترجمتي الح ّرة" -العدوان ّية المجزِّئة") .في تلك الفترة ،عشت تجربة
ﭼ ِ
ُي ْع َرف با ْلـ "ميكرو أ َ ْ
تعلُّم الغريب في دياره ،تمألها تحدّيات مختلفة ،كاللغة والثقافة واالقتصاد والفرص األكاديم ّية والمهن ّية
ً
أن جز ًءا ال يتجزّأ منها يتقاطع مع كوني ابنة لمجتمع مضط َهد
واالجتماع ّية والعمل وغيرها -فهمت
الحقا ّ
تعمقي
تاريخ ًّيا وسياس ًّيا واقتصاديًّا -وهذا ليس خطاب ضح ّية ،وإنّما هو حقيقة أدركتها مستق َب ًل خالل ُّ
في دراسة علوم التعلُّم ،وهنا ال أتحدّث عن اللغة باعتبارها أداة تقن ّية للقراءة والكتابة والتواصل ،بل
لكل من هذه
أتحدّث عن اللغة كممارسة يوم ّية وانعكاسها على اإلدراك في ذلك المحيط األكاديميّ.
ٍّ
ً
وعدل
فإن خطابًا أ كاديم ًّيا أ كثر إنصا ًفا
التحدّيات التي
ُ
ذكرت دَو ُر ُه في صقل المتعلّم وشخص ّيته ،وعليه ّ
ال يعني "تكافؤ فرص" فقط ،بل يعني كذلك تربية جيل كامل على النظر بصورة نقديّة لتجارب حياته
اليوم ّية ،علّه يخرق الظلم فيها.

ـرت شــابّة مقدسـ ّية ع ـلـى مســمع م ّنــي أنّهــا تــدرس
ـان محادثــة عابــرة ـفـي أحــد أز ّقــة المدينــة ،ذكـ ْ
ـفـي القــدس ،إبّـ َ
ـفـي الواليــات الم ّتحــدة ،وأنّهــا حصلــت ع ـلـى منحــة كاملــة لذلــك ("فلبرا يــت") .ببــراءة طالبــة ـفـي الســنة األو ـلـى
أن مــن شــأن
ســألتها عــن الشــروط ،فشــرحت ـلـي بســرعة عــن امتحا ـن َـي ال ـ  TOEFLوال ـ  .GREلــم أ كــن أتخ ّيــل ّ
ألن ّ
حلمــا بالدراســة ـفـي الواليــات الم ّتحــدة .كانــت هــذه المحادثــة
أحقــق
محادثــة كهــذه أن تكــون
دافعــا ـلـي ْ
ً
ً
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جل لهــا ،وإجــراءات
العابــرة
ً
دافعــا أساس ـ ًّيا ـلـي للبحــث عــن َمصــادر عــن المنــح المتوافــرة ،وطــرق التس ـ ُّ
القبــول ،وعــن االمتحانــات الالزمــة .وكانــت هــذه المحادثــة ً
جميعــا
أيضــا دليـ ًـا ـلـي ،ـفـي وقــت الحــق ،ع ـلـى أنّنــا
ً
ضيّ ُقد ًُمــا ،وأن ندفــع بعضنــا البعــض
قــد نســتطيع -ولــو بكلمــة -أن نح ّفــز بعضنــا البعــض ع ـلـى ال ـ ُـم ِ
لتح ـدّي القيــود االجتماع ّيــة واالقتصاديّــة واألكاديم ّيــة ،ع ـلـى الرغــم مــن تأثيــر منظومــة تربو يّــة غيــر عادلــة
ع ـلـى تجــارب تعلُّمنــا ع ْبــر مراحــل مختلفــة ـفـي هــذا الســياق التاريخــيّ واالجتماعــيّ.
الطر يــق أمامــي مــن القــدس إ ـلـى الواليــات الم ّتحــدة كانــت بحاجــة إ ـلـى توجيــه وإرشــاد أ كاديمــيّ ومهنــيّ،
اك يدرســون ـفـي مســارات
اســتطعت الحصــول عليــه بفضــل توجيــه طلبــة وطالبــات فلســطين ّيين كانــوا إ ِ ّذ َ
أ كاديم ّية متقدّمة ،حيث كان التوجيه لي في كيف ّية تحضير وكتابة أوراقي كأوراق تجارب السرد الشخصيّ
( ،)Personal Statementوتحديــد أهــداف بحثــي وخططــي األكاديم ّيــة (،)Research Objectives
ممــا تحملــه مــن تقييــدات مجتمع ّيــة،
وتشــجيعي ع ـلـى هــذه الخطــوة الحاســمة ـفـي حيا ـتـي ع ـلـى الرغــم ّ
وإرشــادي إ ـلـى محاضر يــن كانــوا قــد حصلــوا ع ـلـى منــح شــبيهة وغيرهــا الكثيــر مــن األحاديــث المهن ّيــة التــي
ال ُتنســى .هــذا الدعــم يش ـك ّل جوه ـ ًرا أساس ـ ًّيا لصــراع البقــاء لــدى الطلبــة الفلســطين ّيين ـفـي الجامعــات
"رأســمال"
اإلســرائيل ّية ،خارج حدود "الموارد األكاديم ّية التي تو ّفرها الجامعة" ،مثل هذا التشــبيك ُيعتبر
َ
داعمــا .التحضيــر المك ّثــف للقبــول لدراســة الماجســتير وكتابــة األوراق لــم يكــن
إنســان ًّيا واجتماع ًّيــا وثقاف ًّيــا
ً
كل مــن هــؤالء الزمــاء .كان هــذا الدعــم ،ومــا زال ،حلقــة وصــل أساسـ ّية
ســيجري ،لــوال مســاعدة ومراجعــة ّ
ال يمكــن تجاهلهــا ـفـي دعــم تق ُّدمــي ـفـي مســارات التعلّــم ،وكذلــك دعــم مســاراتنا ـفـي الجامعــات كطلبــة
فلســطين ّيين وطالبــات ،جــزء كبيــر م ّنــا هــم "رعيــل أ ّول" ـفـي عالــم األكاديميــا ،أي لــم يَخلــف رعيـ ًـا مــن اآلبــاء
واألمهــات الخ ّر يجيــن مــن الجامعــات أو الكلّ ّيــات األكاديم ّيــة .لــم تكــن هــذه الســيرورة عبــارة عــن "تدر يــب
ّ
تقنــيّ" للكتابــة أو التحضيــر للمرحلــة القادمــة فحســب ،وإنّمــا كانــت كذلــك مرا َفقــة ِج ّديّــة ع ـلـى الصعيــد
الشــخصيّ واألكاديمــيّ والمهنــيّ ،مــن خاللهــا تعلّمــت كيف ّيــة ســرد وتقديــر مشــاريع وتجــارب مختلفــة
مــررت بهــا ـفـي تجار ـبـي العمل ّيــة واألكاديم ّيــة مِ ــن تط ـ ّوع ومشــاريع مجتمع ّيــة.
انتقالي من القدس للدراسة في أريزونا هو تح ٍّد من نوع آخر .لم أصل إلى تلك الوالية باختياري ،بل باختيار
المنحة لي .لم أكن أعرف أيّ شيء عن الوالية ،وال عن الجامعة .ولكنّي استدخلت واستبطنت في نفسي
ً
جل للماجستير والدكتوراه في
أنّني في مكان جديد ،أبدأ فيه رحلة استكشاف جديدة .فهمت
الحقا ّ
أن التس ُّ
الواليات المتّحدة ُمتاح بطرق عديدة بعيدًا عن تقييدات بعض المِ نَح.
حصر في ُهويّة واحدة .تبدّلت القواعد التي اعتدت عليها في البالد؛ إذ لم أ كن
في الواليات المتّحدة ،ما
ُ
عدت أ ُ َ
هناك (في الواليات المتّحدة) "الفلسطين ّي َة" أو "العرب ّي َة" .كنت فقط نفسي بما أحمله من خبرات وتجارب
جعة التجارب اليوم ّية
غن ّية على الصعي َد ْين المهنيّ واإلنسانيّ .كان لذلك أثر في نفسي؛ إذ جعلني أعاود مرا َ
أن تجاربنا األكاديم ّية
من القدس والممارسات القمع ّية التي قد استدخلتها على أنّها "عاديّة" ،ألتعلّم من حياتي الجديدة ّ
إلى أريزونا في البالد وحياتنا اليوم ّية كانت تحمل في ط ّياتها الكثير من الظلم واالضطهاد الممن َهج ،المنعكس في إطار
التعلُّم منذ الصغر حتّى الجامعات ،وكذلك حياتنا اليوم ّية .كان إدراكي الجديد ،المبنيّ على التجربة من
فأخذت أطرق من جديد أبواب العلم
دعما لي في مسيرتي.
جهة ،وعلى دراستي العلم ّية من جهة أخرى،
ُ
ً
صادما؛ إذ
جي في أيّ خان ٍة تصنّفني على أنّي "شيء ما" .كان ذلك
واإلبداع ،في إطار و ّفر لي أن أكون أنا دون َز ّ
ً

فجأة تجد نفسك ضمن مشروع ضخم وموضع ثقة الجميع.
خالل دراستي ل َن ْيل الماجستير ،بدأت أتواصل مع باحثين في جامعتي ،ألحاول المشاركة في مشاريع عديدة
تتقاطع مع اهتماماتي في علوم التعلّم والتكنولوجيا والفنون والمجتمع .لضخامة الجامعة ،كانت لديّ
اإلمكان ّية أن أحضر وأتع ّرف على مراكز بحث ّية ال تبحث الماضي والحاضر فقط ،بل تبحث المستقبل ً
أيضا.
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كانت لهذا نقلة نوع ّية في طريقة تفكيري بالبحث .في الجامعة العبر يّة درست النظر يّات والفلسفة ،لكنّي
ومن يعمل على تغيير العالم
لم أدرس "تطبيقها" ،فكما ذكرت ،شتّان ما بين َمن يعلّم "فريري" َو "فانون" َ
إن جامعتي
على أرض الواقع .باإلضافة إلى الجانب األكاديميّ ،الجانب االجتماعيّ  -األكاديميّ مختلف؛ إذ ّ
فرصا للتقدّم المهنيّ واألكاديميّ للطلبة ،على اختالف أطيافهم السياس ّية
في الواليات المتّحدة تو ّفر
ً
فعال ّيات لجان الطلبة
واالجتماع ّية ،وتو ّفر بيئة داعمة للنشاط االجتماعيّ والسياسيّ ّ
لكل الطلبة من خالل ّ

ونقاباتهم ،دون أن يكون ذلك حك ًرا على مجموعة محدّدة من الطلبة .على سبيل المقارنة ً
مثل ،خالل فترة
فعال ّيات
دراستي في الجامعة العبر يّة كانت هنالك نقاشات دائمة في أوساط الطلبة حول مشاركتنا ضمن ّ
تصب ضمن هموم واحتياجات الطالب
وداعما أل َ ِجنْدات سياس ّية قد ال
سا
نقابة الطلبة ،كونها
ً
ً
جسما مس َّي ً
ّ
ح ًبا -من وجهة نظري -بالطلبة الفلسطين ّيين .وأخي ًرا،
العربيّ ومجتمعه ،فلم تكن مثل هذه النقابة إطا ًرا ُمر ِّ
جعني أكثر على البحث
اإلرشاد المباشر الذي حصلت عليه من أساتذة الجامعة في الواليات المتّحدة ش ّ
جمة:
األكاديميّ التطبيقيّ ،فتابعت في دراسة الدكتوراه ،وهو ما حمل في ط ّياته صعوبات وتحدّيات أكاديم ّية ّ
التنافس؛ الكتابة؛ النشر؛ األكاديم ّية كمهنة؛ الدعم النفسيّ؛ عالقات الق ّوة في هذا النظام .ما زالت طريقي
في منتصفها .ولكنّي في بداية عامي األ ّول وجدت نفسي ،ضمن زمالة للطلبة المتف ّوقين ،محاطة بطلبة
من أقلّ ّيات عِ رق ّية عديدة في الواليات المتّحدة ،كانوا حلقة دعم جديدة ،وكانوا مرآة علّمتني قراءة تجربتي
األكاديم ّية في الجامعة العبر يّة ،وكذلك حياتي السابقة في البالد ،على نح ٍو أكثر نقديّ ًة.

مل ّ
خص

لقصة عاديّة .ولكن هذه برأيي بداية للتركيز على نقاط مختلفة يطرحها هذا
عاما ّ
قد أكون طرحت سردًا ًّ
يسمى "مجتمع ممارسة" كما يطلق عليه الباحث وينغر .لهذا المجتمع
السردُ .يعت َبر العا َلم األكاديميّ ما
ّ
أما نحن ،فنأتي إلى هذا العالم من خلف ّيات اجتماع ّية واقتصاديّة وسياس ّية
متطلّباته ولغته وأدواته ومعانيهّ .
حدث هذا
ممن فيه .ولكن كي يَ ْ
مختلفة .حتّى نكون من هذا المجتمع ،علينا أن نتقن أدواته وأن نتعلّم ّ
"التعلُّم" ،على هذا المجتمع أن يعطينا "شرع ّي ًة ما" .هذه الشرع ّية يحدّدها َمن هم في مركز ق ّوة في هذا
حب بما هو مختلف .المجتمع األكاديميّ مركز الق ّوة
المجتمع ،وفي كثير من األحيان قد يكون ج ّوها غير مر ِّ
فيه هو األكاديميا الغرب ّية وال َـم ْعرفة المنبثقة عنها .نأتي كطلبة فلسطين ّيين إلى العا َلم األكاديميّ بـِ "ذخيرة"
ثقاف ّية واجتماع ّية ولغويّة غن ّية هي جزء ال يتجزّأ من أيّ تجربة إنسان متعلّمّ ،إل أنّها قد تح َبط في أطر
تعليم ّية تعمل على طمسها ،ولهذا انعكاسات قصيرة وطويلة األمد على إدراكنا وتعلُّمنا .هذا األمر يؤثّر على
معا كأكاديم ّيين أن نسعى لتشجيع الطلبة من المراحل األولى
"مسارات التعلُّم" وفرص التعلُّم فيها .علينا ً
في دراستهم األكاديم ّية على فهم وإدراك النظام األكاديميّ ومتطلّباته ،والنظر بعيدًا عن إطار معرفيّ محدّد
ومق ّيد ،أال وهو األكاديميا في البالد فقط .هناك خطوات عمل ّية يمكن العمل عليها:
1.1أن يستم ّر أكاديم ّيون
ّ
ومؤسسات عديدة في البالد في تشجيع الطلبة على االنخراط في البحث األكاديميّ
والبحث عن فرص لذلك خارج البالد.
2.2االهتمام بإنشاء زماالت ّ
طلبية بحث ّية وقراءة أكاديم ّية نقديّة للطلبة العرب منذ المراحل األولى في
الدراسة األكاديم ّية.
3.3تقييم ودعم مسارات التعلُّم لدى الطلبة العرب على اختالفاتهم االجتماع ّية واالقتصاديّة ،وال س ّيما
طلبة الجيل األ ّول.

4.4العمل على التشبيك بين أكاديم ّيين درسوا خارج البالد وطلبة في الثانويّات وكذلك طلبة في بداية
دراستهم ل َن ْيل البكالوريوس والماجستير.
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ومؤسساتهم ،والتع ّرف على طرق
 5.5تشجيع الطلبة األكاديم ّيين على إجراء أبحاث تطبيق ّية في مجتمعهم
ّ
بحث لتصميم وتطبيق مثل هذه األبحاث.
ّ
الطلبيّ للدراسة في الخارج ،ابتغا َء فحص
6.6العمل على مطا َلبة الجامعات بتقييم برامج الفرص للتبادل
الفجوات في نسبة المشاركين فيها من الطلبة الفلسطين ّيين ،وكذلك توفير منح كافية لهم للحصول
على مثل هذه الفرص.
أريــج مواســي :طالبــة دكتــوراه ـفـي جامعــة "واليــة أريزونــا" .نالــت منحــة "فلبرا يــت" لدراســة الماجســتير ـفـي
تخصــص "التكنولوجيــا التربويّــة" .تبحــث ـفـي علــم التعلّــم والتكنولوجيــا.
ّ
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الرجوع لقائمة المحتويات

المحور الثالث

ال ّتحديّات المعرف ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية

محمد قعدان |
والمحاضر |
األكاديمي
تمهيد نظريّ حول اإلنتاج
ّ
«اإلسرائيلي» :العسك ّرية ،الجامعة ُ
ّ
ّ
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"اإلسرائيلي":
األكاديمي
نظري حول اإلنتاج
تمهيد
ّ
ّ
ّ
والمحاضر
العسكريّة ،الجامعة
ُ
مرسخة بعمق في العسكريّة القوم ّية العِ ْرق ّية اليهوديّة"
أن «أهداف التعليم الرئيس ّية»
"ال خالف حول ّ
َّ

1

محمد قعدان*
ّ

تمهيد

َ
ٌ
تاريخ المصادر الفلسف ّية
مساق إلزاميّ ،ندرسه في إطار العلوم االجتماع ّية في جامعة تل أبيب،
يتناول
والتاريخ ّية للعلوم االجتماع ّية بإيجاز ،و ُيب ّين لنا جذور هذه العلوم االجتماع ّية منذ سقراط وأفالطون وأرسطو
إلى ماركس وهوركهايمر وچرامشي.
ُ
طرحت أثناء دراستي أسئلة حول شكل اإلنتاج المعرفيّ األكاديميّ
يخص العلوم االجتماع ّية :هل بإمكان هذه العلوم أو المعارف "النقديّة" ،التي
اإلسرائيليّ ومضمونه في ما
ّ
نَدْرسها بشكل أو بآخر في جامعة تل أبيب ،تحدّي البنْية التعليم ّية في الجامعة وبالتالي المشروع الثقافيّ
الصهيونيّ؟ ما هي المعيقات الحقيق ّية التي تواجه الجامعات اإلسرائيل ّية ،عند افتراضنا أنّها ُتد ِّرس المعرفة
والعلوم االجتماع ّية النقديّة؟ والسؤال األخير :هل من المعقول أن تكون الجامعة اإلسرائيل ّية َم ْعب ًرا معرف ًّيا
لهذه العلوم النقديّة؟ وع ْب َر هذه األسئلة سأحاول أن أناقش وأحفر في تشك ُّالت المعرفة اإلسرائيل ّية إزاء
تتأسس عليها هذه المعرفة؛ وهي العسكر يّة اإلسرائيل ّية ،كمرك ّب
العالم ،لكن من خالل العالقة التي
ّ
أساسيّ في تكوين األكاديم ّية اإلسرائيل ّية وفي تشكيل الذوات العدوان ّية ،المقصود أنّنا سننظر إلى عمل ّية
إنتاج المعرفة في سياقِها الجغرافيّ -السياسيّ.
إن فهم جذور هذه المعرفة وتح ّوالتها متعلّق بالجسد السياسيّ الذي ُينتِج ويَدرس هذه المعرفة ،وبالتالي
ّ
فإن أثر هذه المعرفة علينا كفلسطين ّيين ُمغاير ألثرها على المستوطنين اإلسرائيل ّيين في فلسطين
ّ
حكم اإلنتاج المعرفيّ في الجامعات اإلسرائيل ّية ُتك ِّرس عالقات الق ّوة
التاريخ ّية .وأدّعي هنا ّ
أن العالقات التي تَ ْ
ّ
سأوضح في هذا المقال بداي َة
والمستعمر .لذلك
(االجتماع ّية واالقتصاديّة والسياس ّية) بين المستعمِ ر
َ
وأخص بذلك جامعة تل أبيب،
ثم دَورها األيديولوجيّ في الجامعات اإلسرائيل ّية،
ّ
تَشك ُّل العالقات العسكر يّة ّ
سمى المعرفة النقديّة) مع العسكر يّة عن َد المستوطن
ألب ّين من خاللها توا ُؤم المعرفة النقديّة (أو ما ُت ّ
ثم أنتقل لفهم أثرها علينا ،وألقترح
األوروبيّ /اليهوديّ في فلسطين ،ع ْب َر الوسيط األيديولوجيّ المحاضرّ .
الفعل المقاوم لما يقمعنا كجسد ،وموقعنا الجغرافيّ السياسيّ في بنْية كولونيال ّية ،عسكر يّة واستيطان ّية،
و ُيشك ّل أفرادَنا لنصبح «العربيّ اإلسرائيليّ».

العسكريّة
اإلسرائيل ّية
ُتنتج الذوات
العدوان ّية

بالنص أو بديناميك ّية
اإلشكال ّية المعرف ّية حيال الجامعة اإلسرائيل ّية التي أحاول طرحها ال تتعلّق فقط
ّ
المعرفة وإنتاجها في الجامعة ،بل تقع كذلك في التجربة والصيرورة العسكر يّة التي يم ّر فيها جميع
اإلسرائيل ّيين المستوطنين ،وهذه المرحلة هي التي تصوغ الذات اإلسرائيل ّية على نح ٍو أساسيّ .القيم
السام َية ( )VIRTUSالتي يتمتّع بها اإلسرائيليّ هي قيم العسكر يّة وخدمة الجماعة االستيطان ّية ،ووالء
الفرد للدولة ،وهي تذكرة النجاح في المجتمع؛ إذ ُتخت َبر درجة الوطن ّية بناء على المرتبة العسكر يّة .هذه القيم
تتأسس على وجودهم االستيطانيّ في فلسطين التاريخ ّية ،والقيم
التي تطمح إليها الجماعة االستيطان ّية
ّ

المتوسط .ص .128
ي( .ترجمة عزّت موصللي) .منشورات
ّ
 .1سفيرسكي ،مارسيليو .)2016( .ما بعد إسرائيل  -نحو تح ُّول ثقاف ّ
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ّ

العسكر يّة كامنة في ممارستهم االستيطان ّية وتتك ّرس من خاللها.
بدأت أ ّول مجموعة عسكر يّة صهيون ّية منذ بداية القرن العشرين في فترات الهجرة الصهيون ّية الثانية.
ّ
الفلحين
المستوطنات من غضب
كانت تلك هي عصابة "هاشومير" ،التي تشك ّلت من أجل حماية
َ
حيال نهب أراضيهم ،في شمال فلسطين تحديدًا وفي الساحل .تشك ّلت العسكر يّة اإلسرائيل ّية في شكلها
التنظيميّ واأليديولوجيّ منذ األزمة التي واجهتها تجاه الثورة الفلسطين ّية في عام  1936التي كادت
حطم المشروع الصهيونيّ ،ولذا بدأت العسكر يّة بتوريث الجيل االستيطانيّ الجديد فكر َة مركز يّة الحرب
ت ّ
حل "المشكلة القوم ّية" أو التخلّص من األصالنيّ الفلسطينيّ .ومنذ ذلك الحين تتزايد قدرتهم
في
ّ
العسكر يّة ما ّديًّا وتتك ّثف أيديولوج ًّيا ،ومع قيام الدولة اليهوديّة االستيطان ّية ،قد كانت العسكر يّة هي
2

تتأسس عليها الطموحات االستيطان ّية والسياس ّية واالقتصاديّة وترتكز عليها الثقافة واألطر
القاعدة التي
ّ
االجتماع ّية والتنظيم ّية والتربو يّة .وقد جرى تخطيط أيديولوجيا المجتمع على القاعدة العسكر يّة ،من
كل
خالل تمازج العِ رق والدين وإنتاج اليهوديّ الصهيونيّ األوروبيّ /األبيض ،و ُتقصي ما ّديًّا وسياس ًّيا ّ
من هم ليسوا في داخل هذا التخطيط األيديولوجيّ للمجتمع .في فتر ِة ما بعد النكبة ،بقي فلسطين ّيون
حكم
داخل "إسرائيل" المستوطِ نة /العسكر يّة ،ولذا وجب التحك ّم بهم وإعادة إنتاجهم من خالل آل ّيات ال ُ
3
العسكر يّة ،بحيث يجري إنتاج "العربيّ اإلسرائيليّ" سياس ًّيا بالتشابك مع التصنيفات الدين ّية /الع ْرق ّية.

أن هذه المرحلة العسكر يّة التي يم ّر بها إجبار يًّا اإلسرائيليّ تخترق المجتمع المستوطن
ما أو ّد قوله هو ّ
كل
و ُتشكلّه وتبني بناءه الفوقيّ :الثقافة والتربية والقانون ،وكذلك بناءه التحتيّ ،واالقتصاد .هي فوق ّ
كل المجاالت.
الطبقات وبذلك تكون المرحلة
المؤسسة للمشروع بأكمله و ُتحدّد درجات تط ُّوره في ّ
ِّ
ُتشك َّل الذوات االستيطان ّية معرف ًّيا من خالل مرحلة الجامعة ،و ُتسخّر المعرفة والعلوم النقديّة من أجل

األمة ،دون السؤال حول ماه ّية المشروع بأكمله،
تثبيت العالقات العسكر يّة التي تأخذ شكل خدمة ّ
والنقاش يكون حول تطوير آل ّيات جديدة لضمان ديمومة المشروع والمجتمع االستيطانيّ.

الجامعة
تتأسس على
ّ
العسكريّة

تتح ّول الجامعة لتصبح مكانًا لتدعيم العسكر يّة اإلسرائيل ّية من خالل العالقات المتشابكة في البرامج
والدعم الماليّ ،وتفتح اإلمكان ّية والمسار لتطوير تعليمك ومعرفتك من خالل جهاز العسكر يّة (تقن ًّيا
4
وأدات ًّيا ،فلسف ًّيا وسلوك ًّيا) ،ع ْبر برامج مشتركة بين الجامعة والجيش ،ومن خالل المِ نَح واالمتيازات.
والجامعة اإلسرائيل ّية في جميع مستوياتها التقن ّية (التسجيل والتصنيف وآل ّيات الحصول على المنح)
والنصب التذكار يّة لجنود االستعمار
العامة،
تتبنّى المصطلحات الصهيون ّية ،وكذلك في المساحات
ُ
ّ
الصهيونيّ .تتمك ّن الجامعة هكذا من الحفاظ على ديمومة العسكر يّة بأشكال مدن ّية ،وديمومة العسكر يّة
تخص األسئلة التي
في العلوم النقديّة واالجتماع ّية واإلنسان ّية ،من خالل ديناميك ّية التعليم الخفيّ التي
ّ
ُتط َرح ويواجهها الطلبة -سواء في ذلك المستوطنون أو الفلسطين ّيون.
ديناميك ّية التعليم الخفيّ هي عمل ّية ضبط لألسئلة والنقد يقوم بها المحاضر كوسيط أيديولوجيّ ،وتتح ّول
من خالله المضامين النقديّة إلى مضامين استشراق ّية ،من خالل الهيمنة والسيطرة على إمكان ّيات هذه
تبعا لذلك .-علم االجتماع يتك ّون
المعرفة في تحدّي المشروع الصهيونيّ ونقده -نظر يًّا على
ّ
األقل ،ومما َرس ًة ً
من ثالثة مساقات رئيس ّية :المقدّمة؛ النظر يّات الكالسيك ّية؛ النظر يّات الحديثة .نم ّر في هذه المساقات على
 .2المصدر السابق .ص ص .130-125
 .3المصدر السابق .ص ص .140-130
 .4ـفـي هــذا الصــدد ،أو ّد اإلشــارة أنّنــي قــد ّ
تلقيــت العديــد مــن الرســائل ع ـلـى بر يــدي اإللكترو ـنـيّ مــن الجامعــة ،حــول المشــاركة ـفـي برامــج ،أو بشــأن
ـدت ،خــال بحثــي ـفـي المِ َنــح
عمــل مــع
مؤسســة الجيــش لمــن يحملــون لق ًبــا ـفـي العلــوم االجتماع ّيــة اإلنســان ّية أو ـفـي علــم الســلوك ّيات .كذلــك وجـ ُ
ّ
ـاص.
التــي تقدّمهــا الجامعــةّ ،
أن العديــد منهــا مق َّدمــة للجنــود ع ـلـى نحـ ٍو خـ ّ
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العديد من المفك ّرين النقديّين وأفكارهم ،ماركس وماركوزه ودو بويس وچرامشي وآلتوسير ،ولكن مع
فجميع األسئلة ال ُتطرح من فوق المشروع الصهيونيّ ،بل
ضبطا شديدًا في التفكير والتعليم،
ذلك تجد
ُ
ً
من داخله ضمن مجاالت محدّدة ،و َو َ
فق مصطلحات وأيديولوجيا صهيون ّية .من ذلك -على سبيل المثال-
السؤال" :كيف ُتحلّل اإلشكال ّيات التي حصلت بين اليهود المتديّنين والبدو على أ ّم الحيران َو َ
فق ما تعلّمته
عند ماركس؟" أو سؤال في النظر يّات االجتماع ّية الحديثة عن تط ّور الالمساواة بين "عرب إسرائيل" واليهود.
األسئلة َّ
توظف ضمن مجاالت محدّدة لِما ُيصط َلح على أنّه ضمن المشروع الصهيونيّ ،وال ُيهدِّد وال يتحدّى
ّ
والمنظمة
ثمة األسئلة التي تخترق المنظومة اإلسرائيل ّية و ُتسائِل سيرورة الهجرة والعسكر يّة
نظر يًّا .وال نج ُد ّ
ج َر يات
تؤسس لجدل حول ال ُـم ْ
الصهيون ّية والتمويل العالميّ وعالقة ذلك باإلمبراطور يّات االستعمار يّة ،وال ّ
والتطهير العرقيّ في عام  .1948وأذكر أنّنا حين بدأنا ،خالل مساق دراسيّ حول مناهج الكتابة التاريخ ّية،
ألن
بقراءة "المؤ ّرخين الجدد" وكتاباتهم النقديّة في ما
يخص التطهير العرقي في عام  ،1948لم يجر ِ نقاشّ ،
ّ
أن "المؤ ّرخين الجدد" يفتقرون إلى السياق في
المحاضر ،الوسيط األيديولوجيّ للمنظومة الصهيون ّية ،ذكر ّ
وكنت الفلسطينيّ الوحيد في غرفة
استطعت في هذه اللحظة،
نقدهم؛ سياق الهولوكوست لليهود في أوروبا.
ُ
ُ
التعليم ،أن أرى المحاضر والطلبة المستوطنين يخلقون سيا ًقا أخالق ًّيا ،ورواية قوم ّية ،ومنظومة صهيون ّية
تظهر جل ًّيا في كالمهم .فلذلك تبدو النقاشات حول الكتابات التاريخ ّية النقديّة "غير مؤ ّهلة" كونها ال تأخذ
سياق الهولوكوست بعين االعتبار لِما جرى في فلسطين التاريخ ّية ،وهكذا تتشك ّل العسكر يّة في الجامعة
تتأسس
والتعليم والمساقات .فمن خالل حديثهم ،تبدو "نقطة الصفر" التاريخ ّية هي الهولوكوست التي
ّ
عليها المنظومة التعليم ّية  -العسكر يّة.
في المساقات التي تطرح أسئلة
ّ
تخص الشعب الفلسطينيّ في فترات االستيطان الصهيونيّ األوروبيّ
المحتل تدريج ًّيا ،و ُتقصى النظر يّات الماركس ّية والنقديّة لفهم ما
والتاريخ الفلسطينيُّ ،يقصى الداخل
ّ
حصل ،و ُتد َّرس نظر يّات المخيال القوميّ وبنديكت أندرسون ،على وجه التحديد ،من خالل نظر يّته بشأن
الجماعات المتخ ّيلة التي تقوم على أساس التخ ّيل والوعي ،دون إبراز العالقات االستعمار يّة واإلمبريال ّية
والرأسمال ّية في حقل تشك ُّل القوم ّيات وال ُهو يّات .ديناميك ّية التعلُّم الخفيّ تعمل على إخفا ٍء وإبرازٍ؛ إخفا ِء
كمرك ّبات ضمن ّية
أسئلة نقديّة ضمن طروحات المعرفة النقديّة ،وإبراز ِ ُمصطلحات األيديولوجيا الصهيون ّية ُ
العدوان ّية اإلسرائيل ّية.
داخل األسئلة .وبذلك تصبح الجامعة مرحلة في صياغة وتقعيد نظريّ للذوات ُ
الجامعة والتعليم العالي اإلسرائيليّ ،وعلى وجه الخصوص العلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية ،لكونها تحمل
المؤسسة الصهيون ّية ،تتك ّون وتتبلور ع ْبر جسد المستوطِ ن،
جا على
في ط ّياتها األسئلة األكثر إرباكًا واحتجا ً
ّ
حاض ًرا كان أم طال ًبا ،وتتشك ّل من خالل منظورهم للعالم وموقعهم الجغرافيّ  -السياسيّ ،ولذا ال يمكن
ُم ِ
تشكيل فكر نقديّ ّإل من خالل تحدّي البنْية التعليم ّية  -العسكر يّة اإلسرائيل ّية ،وهي َم َه ّمة المحاضر/ة
والباحث/ة والطالب/ة الفلسطينيّ في إنتاج معرفة فيها مقا َر بةٌ ناقدة بل مقا ِومة للمعرفة اإلسرائيل ّية
القائمة.
*محمد قعدان :المركز اإلعالمي والعالقات العامة في مدى الكرمل.
ّ
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الطلبة العرب في العلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية والتحدّيات المعرف ّية:
مهني وإنتاج معرفة أ كاديم ّية
بين نيل شهادة تأهيل
ّ
سلِم محاميد*
ُم ْ

مدخل

أن عدد ونسبة األكاديم ّيين الفلسطين ّيين في البالد في ازدياد مستم ّر .ومقارنة بسنوات فائتة،
من الالفت ّ
التخصصات المختلفة قد ارتفع إلى درجة الفتة.
عدد الحاصلين على الدرجات األكاديم ّية المختلفة في
ّ
أن هنالك أسبابًا كثيرة لمثل هذا االزدياد الملحوظ في عدد األكاديم ّيين الفلسطين ّيين في البالد
والحقيقة ّ
أهم ّية في هذا االزدياد ،والتي ستشغلنا في هذه
(وسنقف على بعضها في هذه الورقة)،
ّ
لكن الزاوية األكثر ّ
الورقة ،هي :ماذا فعل هؤالء األكاديم ّيون بما يحملونه من شهادات للنهوض بمجتمعهم وقضاياه؟
ـم ـفـي اســتعراض
وللحقيقــة نقــول ّ
إن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال  -ـفـي رأ ـيـي المتواضــعُ -تعتبــر المو ِّ
جــه األهـ ّ
الكم الهائل في عدد الحائزين على شهادات جامع ّية في العلوم اإلنسان ّية واالجتماع ّية،
المفارقة الكامنة بين
ِّ
والجمــو ِد ـفـي تحقيــق تغييــر اجتماعــيّ حقيقــيّ ،بنــا ًء ع ـلـى معطيــات الواقــع الــذي يعيشــه هــؤالء ـفـي مجتمــع
ذي نهضــة مبتــورة ،وأحيانًــا مزعومــة ،تلــك ال ــمنطلق ِة مــن تربيــة ذات ّيــة ض ّيقــة األفــق ،بعيــد ٍة عــن أيّ رؤيــة
أو رؤيــا جمع ّيــة شــاملة تســعى إ ـلـى شــيء مــن التغييــر المجتمعــيّ ـفـي كثيــر مــن األحيــان ،والتــي ال يتعـدّى
ّ
«مثق ًفــا رســم ًّيا» أو قــاد ًرا ع ـلـى االنخــراط ـفـي وظيفــة أو منصــب يضمــن لــه
ســقف أحالمهــا أن يكــون صاحبهــا
ً
كريمــا ور بّمــا َمنص ًبــا اجتماع ًّيــا مــا.
عيشــا اقتصاديًّــا
ً
جهــات ،بدا يـ ًة مــن قلّــة الوعــي للقضايــا الجمع ّيــة
ضمــن هــذه الــرؤى الض ّيقــة تكمــن كثيــر مــن القضايــا والتو ُّ
عنــد الكثير يــن بســبب ارتبــاك االنتمــاء أو التنكّــر للمجتمــع بفعــل كثيــر مــن العوامــل ،ع ـلـى رأســها االحتــال
الــذي يتسـ ّبب -بطبيعــة الحــال -ـفـي حالــة مــن التخ ّبــط ـفـي ال ُهو يّــة وتعر يــف الــذات ،بــل واالنتمــاء الض ّيــق إ ـلـى
واألســرة أو العائلــة ـفـي بعــض األحــوال.
الــذات
ْ
والســؤال الــذي سيشــغل هــذه الورقــة هــو :هــل اســتطاع األكاديم ّيــون الفلســطين ّيون خ ّر يجــو أقســام
العلــوم االجتماع ّيــة واإلنســان ّية المختلفــة ـفـي البــاد أن يش ـك ّلوا كتلــة معرف ّيــة حقيق ّيــة ،تنهــض بقضاياهــم
َّ
«لمثقفيــن رســم ّيين» ،الهــدف منهــا هــو
واحتياجاتهــم كمجتمــع ـفـي هــذه البــاد ،أم إنّهــا مجـ ّرد ظاهــرة تضخُّــم
االنخــراط ـفـي الوظائــف الرســم ّية والمجــاالت المهن ّيــة المختلفــة ال أكثــر ،دون النظــر إ ـلـى مســتقبلهم كشــعب
حــدة؟
ذي ذا كــرة وثقافــة وقض ّيــة جمع ّيــة مو ّ
سأحاول اإلجابة عن هذا التساؤل َو ً
فقا الستعراض المحاور التالية:
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التخصصــات المختلفــة ـفـي
إن
ســهولة القبــول للجامعــات والمعاهــد المختلفــة ـفـي العلــوم اإلنســان ّيةّ :
ّ
العلــوم اإلنســان ّية واالجتماع ّيــة ،كاللغــة العرب ّيــة والتار يــخ وعلــم السياســة واالجتمــاع والتربيــة وغيرهــا ،هــي
التــي يمكــن مــن خاللهــا صناعــة وبنــاء اإلنســان كرافعــة ثقاف ّيــة وكوكيــل للتغييــر ،إذا كان مــن يلتحــق بأقســام
الجامعــات المختلفــة التــي تؤ ّهــل ّ
التخصصــات قــد اختارهــا عــن اقتنــاع وإرادة ،ال لكونــه لــم ُيقبــل
طلبهــا لهــذه
ّ
التخصصــات ـفـي مجــال التربيــة والتعليــم ،نظ ـ ًرا
التخصصــات .وغال ًبــا مــا ينخــرط خ ّر يجــو هــذه
لغيرهــا مــن
ّ
ّ
ُ
ـح الفــرص ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ ،مقارنـ ًة بالمجتمــع اليهــوديّ ،ســواء أكانــت االعتبــارات متعلّقــة بالتمييــز
لشـ ّ
العنصــريّ أم بغيــر ذلــك مــن أســباب ال م ّتســع لذكرهــا هنــا .فالجامعــات والمعاهــد المختلفــة ـفـي البــاد
المعتمــد
تقبــل الطلبــة الذيــن حصلــوا ع ـلـى أد ـنـى مع ـدّالت ـفـي الثانويّــة
َ
ّ
العامــة وامتحــان القبــول الجامعــيّ
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التخصصــات األخــرى ،باإلضافــة إ ـلـى توافــر هــذه
التخصصــات ،مقارن ـ ًة مــع بق ّيــة
(الـﭘســيخومتريّ) لهــذه
ّ
ّ
التخصصــات ـفـي جميــع المعاهــد والجامعــات تقري ًبــا ،وكونهــا ـفـي متنــاول أ يــدي الجميــع.
ّ
ـم قضاياهــم الحقيقــيّ ،وأن يقومــوا بتشــكيل
إن خ ّر يجــي هــذه
ّ
ّ
التخصصــات هــم الذيــن يجــب أن يحملــوا هـ ّ
يطلعــون ع ـلـى أســس ثقافتهــم العرب ّيــة مــن خــال معرفتهــم اللغويّــة ،أو
الوعــي الجمعــيّ كونهــم -مــن جهــةّ -
ع ـلـى أســس دينهــم مــن خــال دراســتهم للنصــوص الدين ّيــة وأبــواب فقههــا بأنواعــه ،أو ع ـلـى أســس تاريخهــم
مواطنتهــم وحقوقهــم مــن
وتار يــخ اآلخــر مــن خــال دراســتهم األحــداث التاريخ ّيــة وتحليلهــا ،أو ع ـلـى أســس
َ
واالطــاع عليهــا ،واإللمــام بمبــادئ الديمقراط ّيــة المختلفــة ،ومــن الجهــة
خــال دراســة السياســات المختلفــة
ّ
األخــرى هــم  -ـفـي أغلــب األحيــان -المعلّمــون الذيــن يســتقي منهــم تالميذهــم المعلومــات والقيــم بصــورة
مباشــرة.
ّ
هــذه القــدرة ع ـلـى التغييــر وبـ ّ
تتحقــق مــا لــم يكــن الــدارس
ـث روح التقـدّم والنهــوض بالمجتمــع ال يمكــن أن
التخصصــات قــد التحــق بدراســتها عاشـ ًـقا لهــا وم ّيـ ً
ـإن كثير يــن مــن هــؤالء الخ ّر يجيــن
لهــذه
ـال إليهــا .لذلــك ،فـ ّ
ّ
يكتفــون بمــا ُيم ـلـى عليهــم و ُيقـدَّم لهــم مــن مســاقات أكاديم ّيــة ،ح ً
ممــا يجعلهــم
ِفظــا ال فِق ًهــا ونقـدًا وتحليـ ًـاّ ،
خاصــة ،منطلِقــة مــن
ينقلــون الصــورة التــي ُر ِســمت لهــم مــن ِقبــل
المؤسســة ،دون أن تكــون لهــم أيّ بصمــة ّ
ّ
وعيهــم الجمعــيّ ومتعلّقــة بقضاياهــم كمجتمــع.
ـإن ذلــك ينعكــس ع ـلـى األجيــال المتعاقبة التي
ولكونهــم يعملــون ـفـي الحقــل التدريســيّ ـفـي أغلــب األحيــان ،فـ ّ
تتخـ ّرج مــن تحــت أيديهــم ـفـي المــدارس المختلفــة ،فتنتقــل منهــم إ ـلـى األجيــال المختلفــة ثقافـ ُة النقل البحت
دون أيّ اجتهــاد نقــديّ أو تحلي ـلـيّ.
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تكاثــر الك ّل ّيــات األكاديم ّيــة المانحــة للشــهادات األكاديم ّيــة :لقــد ارتفــع عــدد الكلّ ّيــات المانحــة لدرجــة
البكالوريوس ،والبكالوريوس في التربية ( )B.E.Dفي اآلونة األخيرة ،وافتُتحت العديد من الكلّ ّيات المانحة
لهــذه الدرجــة ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ .وكذلــك باتــت الكلّ ّيــات المختلفــة تنافــس الجامعــات ـفـي منــح طلبتهــا
إن قسـ ًـما ليــس بالقليــل منهــا أصبــح قــاد ًرا ع ـلـى منــح درجــة الماجســتير،
الدرجــات األكاديم ّيــة المختلفــة ،إذ ّ
أن هــذه الكلّ ّيــات غ ّيــرت المفاهيــم القديمــة مــن خــال بنــاء برامــج تعليم ّيــة تتوافــق مــع ســاعات
إضافـ ًة إ ـلـى ّ
العمــل ّ
ممــا فتــح المجــال ألعــداد هائلــة مــن
لطلبهــا ،وتركّــز ســاعات التدر يــس ـفـي الفتــرات المســائ ّيةّ ،
الخاصــة التــي
الطـ ّـاب لالنخــراط والدراســة فيهــا .وقــد أدّى ذلــك إ ـلـى أن تقــوم الجامعــات "بتقليــد" الكلّ ّيــات
ّ
ـاص 1.وقــد أدّى
تقــوم بحمــات التســويق المختلفــة ،ع ـلـى أســاس انقيــاد القِ طــاع العــا ّم خلــف القِ طــاع الخـ ّ
وبخاصــة
ذلــك إ ـلـى أن تقــوم الجامعــات المختلفــة بالتقليــل والتخفيــف مــن شــروط قبــول االلتحــاق بهــا،
ّ
ـاص ،أدّى إ ـلـى ازديــاد
ـفـي
تخصصــات العلــوم اإلنســان ّية .وهــذا األمــر ،باإلضافــة إ ـلـى وجــود كلّ ّيــات القِ طــاع الخـ ّ
ّ
ممــا حـ َّـط
المؤسســات األكاديم ّيــة ـفـي
التخمــة ـفـي عــدد المتخ ّرجيــن مــن هــذه
ّ
تخصصــات العلــوم اإلنســان ّيةّ ،
ّ
بالتخصصــات
وجع َلهــا متاحــة للجميــع ال تف ـ ُّرد فيهــا تقري ًبــا .فــإذا قارنّاهــا
التخصصــات
مــن قيمــة هــذه
َ
ّ
ّ
التــي ال ُيقبــل لهــا ّإل مــن توافــرت فيــه شــروط صعبــة ،وأحيانًــا تعجيز يّــة ،نفهــم لمــاذا ُيطلــق ع ـلـى تلــك
تخصصــات
تخصصــات النخبــة ،ونفهــم لمــاذا تدنّــت المهــن التــي تحتــاج إ ـلـى
ـب مثـ ًـا-
ّ
ّ
ّ
التخصصــات -كالطـ ّ
العلــوم اإلنســان ّية واالجتماع ّيــة ،كمهنــة التدر يــس مثــاً.

ـاص.
مقســمة مــن حيــث
 .1المجتمعــات المختلفــة
مؤسســاتها إ ـلـى ثالثــة قِطاعــات :القِ طــاع العــا ّم ،والقِ طــاع التط ّوعــيّ أو الثالــث ،والقِ طــاع الخـ ّ
ّ
ّ
طاع ْيــن
ـ
حمـ َ
ـاط التســويقيّ الرأســماليّ القِ َ
ـل ذلــك النشـ ُ
وفـي اآلونــة األخيــرة طغــى نشــاط القِ طــاع الخـ ّ
ـاص ع ـلـى القِ طاعيــن اآلخر يــن ،حيــث َ
اآل َ
ـاص ـفـي التســويق والدعايــة واإلعــان والعمــل ع ـلـى أســس ربح ّيــة ،ح ّتــى يســتطيعا اللحــاق بنشــاط القِ طــاع
خ َر ْيــن ينتهجــان نهــج القِ طــاع الخـ ّ
المعتمــد كلّ ًّيــا ع ـلـى نشــاطه الرأســماليّ التســويقيّ.
ـاص
الخـ ّ
َ
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الخــوف مــن خســارة الوظيفــة :كثي ـ ًرا مــا يــؤدّي خــوف األكاديم ّييــن مــن خســارة وظائفهــم إ ـلـى االلتــزام بمــا
ُيملى عليهم من محدَّدات مهن ّية في عملهم ،كأن يلتزم مد ّرســو العرب ّية أو الشــريعة اإلســام ّية أو التاريخ
ممــا ال يؤمنــون بــه ،أو بمــا يتعــارض مــع معتقداتهــم .ففــي
أو المدن ّيــات بمــا يمليــه عليهــم منهــاج التدر يــس ّ
كثيــر مــن األحيــان ،قــد ُيضطـ ّر المعلّمــون إ ـلـى أن يد ّرســوا تالميذهــم مــوا َّد وحقائـ َـق تاريخ ّيـ ًة ال تتوافــق مــع
الروا يــة الفلســطين ّية أو مــع ذا كرتهــم الجمع ّيــة ،أو أن يمتنعــوا عــن ذكــر مصطلحــات أو تفاصيــل لهــا عالقــة
بقض ّيتهــم ،أو يركّــزوا ع ـلـى مصطلحــات وتفاصيــل مــن شــأنها أن تضــرب جــذور قض ّيتهــم .كذلــك عليهــم،
ـفـي كثيــر مــن األحيــان ،االلتــزا ُم بمــا يمليــه عليهــم منهــاج التدر يــس ،الــذي يتعــارض أصـ ًـا مــع المفاهيــم
العامــة لمجتمعهــم أو مــع الثوابــت األساسـ ّية لقض ّيتهــم .فهــم يلتزمــون بالجانــب الرســميّ المطلــوب َو ً
فقــا
ّ
ً
للمناهــج ،وال يحيــدون عنــه إ ـلـى مــا يمليــه عليهــم ضميرهــم ـفـي مــا يرونــه مــن خــال انتمائهــم ،خوفــا مــن
أن يخســروا عملهــم أو أن يعانــوا مــن التضييــق فيــه .وهــذا األمــر يجـ ّر النتيجــة نفســها لــدى التالميــذ الذيــن
ممــا يــؤدّي ـفـي نهايــة المطــاف إ ـلـى خلــق جيــل بعيــد عــن وعيــه
يســتقون تعاليــم معلّميهــم جيـ ًـا بعــد جيــلّ ،
الوطنــيّ وثوابتــه وقضايــاه وذا كرتــه الجمع ّيــة ودون تفكيــر نقــديّ .وهــذه النتيجــة القاســية يمكــن رصدهــا ـفـي
أن نســأل أنفســنا :لمــاذا ُيعتبــر الوعــي الوطنــيّ لــدى كثيــر مــن الطـ ّـاب المتخ ّرجيــن مــن المــدارس الثانويّــة
ً
ضعيفــا يــكاد ال ُيذكــر ،رغــم أنّهــم قضــوا ـفـي المــدارس أ كثــر مــن اثنتــي عشــرة ســنة؟
آفــة التربيــة الذات ّيــة وعــدم الشــعور باالنتمــاءّ :
إن تأثيــر التربيــة الذات ّيــة بشــكل عــا ّم ع ـلـى موقــف األكاديمــيّ
العر ـبـيّ ـفـي البــاد هــو تأثيــر ســلبيّ ،إذ غال ًبــا مــا تكــون وجهتــه األكاديم ّيــة وجهــة مهن ّيــة ال معرف ّيــة .لذلك ،ليس
تخصصــات مهن ّيــة خدمات ّيــة،
عامــة -أن يتخـ ّرج أبناؤهــم مــن
غري ًبــا أن نجــد حلــم اآلبــاء
ّ
واألمهــات -بصــورة ّ
ّ
بتخصصــات العلــوم
ـب والهندســة وغيرهــا مــن المهــن التــي «يحترمونهــا» أ كثــر مــن المهــن المتعلّقــة
ّ
كالطـ ّ
ـكل مــا يتعلّــق بالقضايــا
اإلنســان ّية التــي تحمــل ـفـي أساســها القــدرة ع ـلـى التغييــر االجتماعــيّ والنهــوض بـ ّ
الجمع ّيــة .فالمســألة هــي مســألة تفا ُ
خــر ،ومســألة مهنــة واقتصــاد ،وليســت مســألة تثقيــف مــن أجــل
التغييــر أو النهــوض بالمجتمــع .وهــي مســألة بــذخ أ كاديمــيّ وظيفــيّ ال أ كثــر وال أقـ ّ
ـل .والمنطلــق األساســيّ
لمثــل هــذه النظــرة هــو عــدم الشــعور باالنتمــاء إ ـلـى الدوائــر الواســعة كالبلــدة والمجتمــع والوطــن ،بــل إ ـلـى
الموســعة .وهــذا مــا تترجمــه ســلوك ّيات
دائــرة ض ّيقــة ال تتع ـدّى األســرة ،أو  -ـفـي أحســن األحــوال -العائلــة
ّ
العامــة وعــدم الحفــاظ عليهــا ،أو إلقــاء النفايــات ـفـي
كل يــوم ،كتخر يــب الممتلــكات
كثيــرة يمارســها النــاس ّ
ّ
العامــة ،أو عــدم االلتــزام بقوانيــن المــرور والبنــاء وغيرهــا ـفـي داخــل البلــدات العرب ّيــة ،ـفـي
الشــوارع واألماكــن
ّ
ـكل ذلــك ـفـي البلــدات اليهوديّــة .ومــا يترجــم هــذه النظــرة ً
أيضــا هــو بـ ّ
ـث ثقافــة الســخرية
حيــن يلتزمــون بـ ّ
واإلحبــاط بـ ً
ـكل فكــرة جديــدة أو فكــر جديــد يولــد ـفـي
ـدل مــن ثقافــة األمــل ،وذلــك عــن طر يــق االســتهزاء بـ ّ
داخــل المجتمــع العر ـبـيّ ،أو الثقــة المطلقــة بأصحــاب المهــن غيــر العــرب كاألط ّبــاء اليهــود مثـ ًـا ،وعــدم الثقــة
بأصحــاب المهــن العــرب ،وغيــر ذلــك مــن أمــور كثيــرة جـدًّا ،ال مجــال لحصرهــا أو مناقشــتها هنــا.
أن الطالــب ينشــأ ـفـي أســر ٍة ُت َر بِّيــه هــذه التربيــة الذات ّيــة ،فيكبــر وقــد تح ّولــت وجهته
لذلــك ،فإنّنــا كثيـ ًرا مــا نجــد ّ
ً
عيشــا
كلّهــا إ ـلـى الجانــب الوظيفــيّ ،بحيــث يحلــم بوظيفــة «محترمــة» ومنصــب «محتــرم» يضمنــان لــه
كريمــا ،ح ّتــى لــو لــم تكــن حياتــه كريم ـ ًة ـفـي مجتمعــه مــن حيــث المنظــور اإلســتراتيجيّ العــا ّم
اقتصاديًّــا
ً
ّ
ـم قضاياهــم ،ال األفــراد
لكرامــة المجتمــع وحفاظــه ع ـلـى ثوابتــه مــن خــال األفــراد
المثقفيــن الحامليــن لهـ ّ
المتعلّميــن فقــط ،والذيــن يســعون إ ـلـى تطو يــر ذواتهــم مهن ًّيــا ،وإن كان ذلــك ع ـلـى حســاب مفاهيمهــم
وقضاياهــم الوطن ّيــة والمجتمع ّيــة.
ـهاما كبيـ ًرا ـفـي الحـ ّـط مــن قيمــة ومســتوى المهــن المتعلّقــة
ّ
إن هــذه التربيــة وهــذه النظــرة قــد أســهمتا إسـ ً
خاصــة مهنــة التدر يــس التــي باتــت مهنـ َة المعانــاة اليوم ّيــة ،والمهنـ َة الدنيــا
بتخصصــات العلــوم اإلنســان ّيةّ ،
ّ
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أهم ّيـ ًة ألنّهــا تبنــي األجيــال
مــن بيــن المهــن األكاديم ّيــة ،وهــي التــي لــو أردنــا إنصافهــا لقلنــا إنّهــا أ كثــر المهــن ّ
وتصنــع وكالء التغييــر.
مباشرة ٌ بين المحاور األربعة التي ذكرناها في هذا المقال .فتسهيل القبول
ِ
هنالك عالق ُة تأثُّر ٍ وتأثير ٍ
المؤسسات المانحة للشهادات األكاديم ّية في هذه
لتخصصات العلوم اإلنسان ّية ،باإلضافة إلى تكاثر
ّ
ّ
التخصصات تتدنىّ
ف
ل
مما جعل هذه
التخصصات ،أدّيا إ ى ارتفاع عدد الخ ّر يجين ي هذه
ّ
ّ
ّ
التخصصاتّ ،
ألن
بالتخصصات التي ال ُت َد َّرس ّإل في الجامعات أو المعاهد النخبو يّة ،والتي ُتعتبر
مقارن ًة
َ
مهن النخبةّ ،
ّ

الخالصة

شروط القبول لها هي شروط صعبة.
تخصصات العلوم اإلنسان ّية تقود الخ ّر يجين في المجتمع العربيّ إلى االنخراط في سلك
فإن معظم
وكذلكّ ،
ّ
مما جعل هذه المهنة متدنّي ًة ،مقارن ًة مع المهن األخرى ،كونها مهنة مفتوحة ومتاحة للجميع،
التعليمّ ،
ً
العامة أو
تحصيل في الثانو يّة
األقل
عامة
وكون الخ ّر يجين من
ّ
ّ
ّ
تخصصات العلوم االجتماع ّية هم بصورة ّ
امتحان القبول للجامعات.
هؤالء الذين ينخرطون في مهنة التدريس ،أو بعض من ينخرطون في مهن أخرى ،يخشون من خسارة
المؤسسة عليهم ،ويبتعدون عن التص ّرف بصورة ناقدة ملتزمة بقضاياهم
عملهم ،فيلتزمون بما تمليه
ّ
ومنطلقة من ثوابتهم .وهؤالء هم أنفسهم الذين تر بّوا على مفاهيم التربية الذات ّية التي تفتقر إلى االنتماء
الهم الوطنيّ والقضايا الجمع ّية.
ح ْمل
و َ
ّ
ل مفارقة كبيرة ،يشهد عليها ذلك
لذلك،
ح َم َ
ّ
فإن تضخّم عدد حاملي الشهادات في العلوم اإلنسان ّية َ
التناقض الكبير بين عددهم الذي ما زال في تصاعد كبير ،ومستوى ما يحملونه من قيم االنتماء ونشاطات
من أجل التغيير.
أكاديمي.
*دُ .م ْسل ِم محاميد :هو شاعر وأديب وباحث
ّ
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محمد خاليلة وعماد جرايسي|
الطالب ّية الفلسطين ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية :أزمة تنظيم ّية أم سياس ّية |
الحركة ّ
ّ
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ّ
الطلب ّية الفلسطين ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية:
الحركة
أزمة تنظيم ّية أم سياس ّية؟
محمد خاليلة وعماد جرايسي*
ّ
ّ
الطلب ّيــة العرب ّيــة الفلســطين ّية داخــل الجامعــات اإلســرائيل ّية .تشــير
تتنــاول هــذه المقالــة واقــع الحركــة
ّ
الطلب ّيــة الفلســطين ّية ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية،
بدا ي ـ ًة إ ـلـى المراحــل األساس ـ ّية لعمــل ونشــاط الحركــة
خاصــة ع ـلـى تبلــور معالــم مرحلــة جديــدة أطلقنــا عليهــا اســم "المرحلــة الخامســة"،
ـم تقــف بصــورة ّ
ومــن ثَـ ّ
ّ
ّ
الطل ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي
الطلب ّيــة والنشــاط
مســتندين بذلــك إ ـلـى ورقــة مه ّنــد مصطفــى البحث ّيــة "الحركــة
إســرائيل" ،التــي صــدرت عــام  ،2013والتــي مــن خاللهــا أشــار إ ـلـى وجــود أر بــع مراحــل م ـ َّرت بهــا الحركــة
1
ّ
الطلب ّيــة الفلســطين ّية ـفـي إســرائيل.
توطئة

الحركة
ّ
الطلب ّية
دفيئة
لصناعة
القيادات

ّ
الطل ـبـيّ العر ـبـيّ ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية وللواقــع الفلســطينيّ ـفـي
بنــا ًء ع ـلـى قراءتنــا النقديّــة للنشــاط
كملــة للمراحــل التــي عرضهــا مصطفــى ـفـي مقالتــه اآلنفــة
إســرائيل ،أســهمنا بــأن أضفنــا مرحلــة خامســة ُم ّ
العقــد
الذكــر .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،تناولنــا جامعــة حيفــا كنمــوذج ،وقمنــا بتحليــل نتائــج االنتخابــات فيهــا ـفـي َ
ّ
الطلب ّيــة الفلســطين ّية ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية
األخيــر ،وأشــرنا إ ـلـى التح ـ ّوالت التــي طــرأت ع ـلـى الحركــة
عامــة،
مــن خــال هــذه النتائــج ،وإ ـلـى إســقاطات تراجــع نشــاط الحركــة ع ـلـى العمــل السياســيّ بصــورة ّ
ّ
الطلب ّيــة العرب ّيــة الفلســطين ّية
خاصــة .ن ّدعــي ـفـي مقالتنــا هــذه أنّ الحركــة
وع ـلـى فئــة الشــباب بصــورة ّ
ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية تعا ـنـي مــن أزمــة سياس ـ ّية بفعــل التط ـ ّورات العالم ّيــة واإلقليم ّيــة والمح ّل ّيــة،
ـي ونشــاط هــذه الحــركات ع ـلـى نح ـ ِو مــا ســنب ّينه ـفـي المقالــة.
تنعكــس ع ـلـى المســتوى التنظيمـ ّ
ّ
عمومــا بقدرتهــا ع ـلـى تنظيــم أبنــاء الشــبيبة سياس ـ ًّيا واجتماع ًّيــا ،باإلضافــة إ ـلـى
الطلب ّيــة
تتم ّيــز الحــركات
ً
ّ
ّ
الطلب ّيــة امتــدادًا
الطل ـبـيّ .و ـفـي الكثيــر مــن الحــاالتُ ،تعتبــر الحــركات
إســهامها ـفـي تعز يــز ال ِ
حــراك الثقا ـفـيّ
ـزاب سياسـ ّية ناشــطة وفاعلــة ـفـي المجتمعــات .وقــد رافــق ظهــو َر هــذه الحــركات
تنظيم ًّيــا وأيديولوج ًّيــا ألحـ ٍ
الســتين ّيات اهتمــا ٌم بحثــيّ وأ كاديمــيّ وإعالمــيّ ،باعتبارهــا ظاهــرة عالم ّيــة أســهمت ـفـي تغييــر
ـفـي أواخــر ّ
الواقــع السياســيّ واالجتماعــيّ ـفـي العديــد مــن دول العالــم.
ّ
الطلب ّيــة ،قاعــد ًة مركز يّــة ودفيئــة أساس ـ ّية "إلنتــاج"
و ُتعتبــر الحــركات الشــباب ّية ،ومــن ضمنهــا الحــركات
قيــادات سياس ـ ّية لألحــزاب ،وذلــك مــن خــال تنظيمهــم ضمــن هــذه األُطــر الشــباب ّية وإتاحــة الفــرص لهــم
لممارســة العمــل السياســيّ وال ـ َـميدانيّ ـفـي الجامعــة وخارجهــا .ونتيجــة لذلــك ،ينمــو أبنــاء الشــبيبة ـفـي األُطــر
ّ
ّ
الطلب ّيــة
والطلب ّيــة الحزب ّيــة وينشــطون مــن خاللهــا ويكتســبون الخبــرة ،وعليــهُ ،تســهم الحــركات
الشــباب ّية
2
ع ـلـى نح ـ ٍو جــا ّد بصناعــة القيــادات المســتقبل ّية وصقــل شــخص ّياتهم ووعيهــم السياســيّ والوطنــيّ.

ّ
ّ
الطل ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل .لــدى :نديــم ،روحانــا؛ وأر يــج ،ص ّباغ-خــوري.
الطلب ّيــة والنشــاط
 .1مصطفــى ،مهنــد .)2015( .الحركــة
(مح ـ ّرران) .الفلســطين ّيون ـفـي إســرائيل :قــراءات ـفـي التاريــخ ،والسياســة والمجتمــع .مــدى الكرمــل :المركــز العر ـبـيّ للدراســات االجتماع ّيــة
التطبيق ّيــة .ص .36-26
2. Sirivunnabood, Punchada. (2016). Political education: The role of political parties in educating Civil society on
politics. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 16(3). Pp 157 – 194.
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ّ
ـم ـفـي بلــورة الوعــي السياســيّ والشــخص ّية الحزب ّيــة
اســتنادًا إ ـلـى مــا ُذكــر ،تقــوم الحــركات
الطلب ّيــة بـ َد ْور مهـ ّ
أن الـ َّد ْور "اإلنتاجــيّ القيــاديّ" لهــذه الحــركات يضمــن اســتمرار يّة
لــدى شــريحة الطـ ّـاب .ومــن نافــل القــول ّ
األحزاب من خالل بناء قاعدة داعمين لها ً
ظل الظاهرة العالم ّية لتراجع األيديولوج ّيات
أيضا ،وال س ّيما في ّ
3
السياس ّية.
ّ
الطلب ّيــة لألقلّ ّيــة العرب ّيــة الفلســطين ّية ـفـي إســرائيل ،التــي بــرزت منــذ أربعــة عقــود تقري ًبــا،
و ـفـي واقــع الحركــة
ال يمكــن غـ ّ
ـض الطــرف عــن َد ْورهــا السياســيّ والتثقيفــيّ بيــن الطـ ّـاب العــرب ،ع ـلـى الرغــم مــن اختــاف
ً
الحقــا ـفـي هــذه المقالــة.
ث َِقــل تأثيرهــا ـفـي المراحــل المختلفــة التــي ســنتط ّرق إليهــا
ّ
الطلب ّيــة طيلــة ســنوات وجودهــا آل ّيــة إلنتــاج قيــادات ع ـلـى مســتوى الحكــم
كمــا أســلفنا ،كانــت الحركــة
ومؤسســات المجتمــع المد ـنـيّ والكنيســت؛ فقــد تبـ ّوأ العديــد مــن هــذه القيــادات
المحلـيّ ولجنــة المتابعــة
ّـ
ّ
4
ّ
ّ
الطلب ّية الفلســطين ّية في الجامعات
أن الحركــة
ـم اإلشــارة إ ـلـى ّ
الطلب ّيــة مناصــب قياديّــة مرموقــة .ومــن المهـ ّ

العقــد األخيــر ،متع ـدّدة المشــارب والت ّيــارات الفكر يّــة واأليدولوج ّيــة
اإلســرائيل ّية ،وع ـلـى وجــه التحديــد ـفـي َ
والسياسـ ّية ،وهــي متباينــة ـفـي مــا بينهــا بشــأن قضايــا ومواقــف سياسـ ّية واجتماع ّيــة كمــا ســنب ّينها ـفـي مــا
5
ي ـلـي بنــا ًء ع ـلـى التقســيمة التــي جــاء بهــا غانــم ومصطفــى.
المشارب
الفكريّة
واأليديولوج ّية
للحركة
ّ
الطلب ّية
الفلسطين ّية
في الجامعات
اإلسرائيل ّية

ّ
الطلب ّيــة داخــل الجامعــات اإلســرائيل ّية ،وهــو مــن أعــرق الت ّيــارات
ـيوعي :يتم ّثــل بالجبهــات
الت ّيــار الشـ
ّ
ّ
ّ
الطل ـبـيّ ع ـلـى
الطلب ّيــة .هيمــن هــذا الت ّيــار ع ـلـى العمــل
السياسـ ّية ـفـي البــاد ،ومــن أبــرز الت ّيــارات ـفـي الحركــة
أهم ّيــة ـفـي تنظيــم الطـ ّـاب العــرب داخــل الجامعــات اإلســرائيل ّية مــن
مــدار ســنوات طويلــة .يــرى هــذا الت ّيــار ّ
ّ
الطل ـبـيّ ،ومــن خــال انتخــاب مباشــر وديمقراطــيّ للجــان الطـ ّـاب العــرب واالتّحــاد ُ
خــال الحــراك
الق ْطــريّ
أهم ّيــة قصــوى للتأثيــر ع ـلـى مجموعــة
للطـ ّـاب الجامع ّييــن العــرب .فضـ ًـا عــن ذلــك ،يــرى هــذا الت ّيــار ّ
ـم
األغلب ّيــة ،مــن خــال التنافــس داخــل نقابــات الطـ ّـاب
العامــة ـفـي الجامعــات والتأثيــر ع ـلـى سياســاتها .تضـ ّ
ّ
الطلب ّيــة ـفـي صفوفهــا ّ
ّ
طلبًــا عر بًــا ويهــود ،وتــوزّع منشــوراتها باللغتيــن العرب ّيــة والعبر يّــة بغيــة
الجبهــات
مخاطبــة الشــارع اإلســرائيليّ ومحاولــة التأثيــر عليــه.
ّ
ـل هــذا الت ّيــار
ـي :بــرز نشــاطه
الطل ـبـيّ ـفـي نهايــة الس ـتّين ّيات و ـفـي بدا يــة الســبعين ّيات ،وتَ َم ّثـ َ
الت ّيــار القومـ ّ
ّ
ّ
الطلب ّيــة
الطلب ّيــة .تم ّيــزت تلــك الحقبــة الزمن ّيــة بتنافــس شــديد ع ـلـى الســاحة
آنــذاك بحركــة أبنــاء البلــد
ّ
الطلب ّيــة إحــدى الركائــز األساس ـ ّية لحركــة أبنــاء
بيــن الت ّيــار الشــيوعيّ والت ّيــار القومــيّ .اع ُت ِبــرت الخاليــا
ّ
أهم ّيــة قصــوى ـفـي النشــاط
البلــد ،ودليـ ًـا ع ـلـى ق ّوتهــا التنظيم ّيــة والسياس ـ ّية .تــرى أبنــاء البلــد ّ
الطل ـبـيّ
وتنظيــم الطـ ّـاب الجامع ّييــن ع ـلـى أســاس قومــيّ ،وذلــك ع ْبــر بنــاء إطــار جامــع للطـ ّـاب الفلســطين ّيين ـفـي
الجامعــات اإلســرائيل ّية ـفـي مواجهــة مجموعــة األغلب ّيــة وثقافتهــا الســائدة .و ـفـي منتصــف التســعين ّيات ،ظهــر
ّ
التجمــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ مم ّثـ ًـا للت ّيــار القومــيّ داخــل الجامعــات اإلســرائيل ّية،
الطلب ّيــة
ع ـلـى الســاحة
ّ
ّ
ع ـلـى أثــر التراجــع الــذي طــرأ ع ـلـى العمــل
ً
الطل ـبـيّ
عمومــا بعــد اتّفاق ّيــة أوســلو ،ونتيجــة للتر ّهــل التنظيمــيّ
3. Flack, Marianne. (2012). Political Youth organizations: Strengthening the voice of youth in politics. Ministry for
foreign affairs of Finland.
كل مــن
كل مــن
محمــد بركــة وعصــام مخّــول مناصــب قياديّــة ـفـي الحــزب الشــيوعيّ والجبهــة ،تَالهــم ّ
 .4ع ـلـى ســبيل المثــال ال الحصــر ،تب ـ ّوأ ّ
ّ
عايــدة توما-ســليمان ويوســف جبار يــن وجابــر عســاقلة .كذلــك بــرز الــدور القيــاديّ لعزمــي بشــارة وجمــال زحالقــة وعــوض عبــد الف ّتــاح ـفـي
التجمــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ ،والمرحــوم عبــد الحكيــم مفيــد ـفـي الحركــة اإلســام ّية .عــاوة ع ـلـى ذلــك ،بــرز دَور منصــور ع ّبــاس ـفـي القائمــة
ّ
حــدة ودَور أســامة ســعدي ـفـي الحركــة العرب ّيــة للتغييــر.
العرب ّيــة المو ّ
 .5غانــم ،أســعد؛ ومصطفــى ،مه ّنــد .)2009( .الفلســطين ّيون ـفـي إســرائيل :سياســات األق ّل ّيــة األصل ّيــة ـفـي الدولــة اإلثن ّيــة .رام هللا :مــدار –
المركــز الفلســطينيّ للدراســات اإلســرائيل ّية.
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التجمــع آنــذاك شــرائح ّ
طلب ّيــة عديــدة،
والسياســيّ ـفـي صفــوف الت ّيــار القومــيّ ـفـي الجامعــات .اســتوعب
ّ
ودعــا إ ـلـى تنظيــم الطـ ّـاب العــرب ع ـلـى أســاس قومــيّ ،وإ ـلـى العمــل ع ـلـى الحفــاظ ع ـلـى خصوص ّيــة الطـ ّـاب
العــرب القوم ّيــة والثقاف ّيــة.
ـامي :يعمــل الت ّيــار اإلســاميّ داخــل الجامعــات اإلســرائيل ّية منــذ عـدّة عقــودّ ،إل أنّــه بــدأ عملــه
الت ّيــار اإلسـ
ّ
ع ـلـى شــكل خاليــا دعو يّــة ،ومــن ثَـ ّ
ـم كحركـ ٍة تقـدِّم خدمــات اجتماع ّيــة للطلبــة العــرب .م ّثــل الت ّيــا ُر اإلســاميّ
في الجامعات الحرك َة اإلســام ّية بشـ َّـق ْيها البرلمانيّ (الجنوب ّية) المتم ّثل
ّ
بمؤسســة "القلم" ،وغير البرلمانيّ
بمؤسســة "اقــرأ" ،غيــر أنّــه بمــرور الســنين قـ ّررت الحركــة اإلســام ّية خــوض معتــرك
(الشــمال ّية) المتم ّثــل
ّ
العمــل السياســيّ ،وتنافســت ـفـي إطــار لجــان الطـ ّـاب العــرب واالتّحــاد ُ
الق ْطــريّ للطـ ّـاب الجامع ّييــن العــرب،
كمــا عمــل الت ّيــار اإلســاميّ ع ـلـى تعز يــز الخطــاب الدينــيّ  -اإلســاميّ ـفـي صفــوف الطـ ّـاب العــرب .دخــول
ّ
ً
نقاشــا بشــأن مكانــة الديــن ـفـي الح ّيــز العــا ّم وقضايــا
الطل ـبـيّ السياســيّ أثــار
الحركــة اإلســام ّية إ ـلـى الحــراك

اجتماع ّيــة أخــرى ،أبرزهــا مكانــة المــرأة العرب ّيــة و َد ْورهــا السياســيّ واالجتماعيّ .اســتم ّرت حالة االســتقطاب
ومؤسســاتها عــن القانــون،
وبخاصــة بعــد قــرار إخــراج الحركــة اإلســام ّية الشــمال ّية
هــذه ح ّتــى العــام ،2015
ّ
ّ
ّ
الطلب ّيــة داخــل الجامعــات اإلســرائيل ّية.
ممــا أدّى إ ـلـى تجميــد عمــل فروعهــا
ّ
ت ّيــار المســتق ّلين :هــو عبــارة عــن مجموعــات ّ
طلب ّيــة غيــر منتميــة حزب ًّيــا ،تســعى إ ـلـى تنظيــم الطـ ّـاب العــرب
ّ
الطل ـبـيّ با ّدعــاء أنّــه يز يــد
بعيـدًا عــن الحــركات السياسـ ّية القائمــة ،وتدعــو إ ـلـى االبتعــاد عــن تح ــزيب النشــاط
ّ
الطلب ّيــة الحزب ّيــة ،لكــون هــذه الحــركات
مــن الصراعــات الداخل ّيــة نتيج ـ ًة للتنافــس الحــا ّد بيــن الحــركات
وألن تنظيــم الطـ ّـاب العــرب ع ـلـى أســاس حز ـبـيّ مــن شــأنه أن يز يــد مــن
ســاحة خلف ّيــة للصراعــات الحزب ّيــة،
ّ
مؤسســات التعليــم العا ـلـي.
ـس بمكانتهــم داخــل
ّ
منســوب التحر يــض ع ـلـى الطـ ّـاب العــرب ،وأن يمـ ّ

مراحل
مركزيّة في
نشاط الحركة
ّ
الطلب ّية
الفلسطين ّية
في الجامعات
اإلسرائيل ّية

المرحلة
األولى

ّ
ّ
الطل ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل،
الطلب ّيــة والنشــاط
اســتمرا ًرا ال ّدعــاء مصطفــى ـفـي بحثــه بشــأن الحركــة
ّ
الطل ـبـيّ ألر بــع مراحــل تاريخ ّيــة ،نحــن ن ّدعــي وجــود مرحلــة خامســة قــد ظهــرت ـفـي العــام
قســم العمــل
الــذي ّ
ّ
الطل ـبـيّ العر ـبـيّ داخــل الجامعــات
 2015وهــي مســتم ّرة إ ـلـى يومنــا هــذا ،متم ّثلــة ـفـي تــآ كل ُمجـدَّد ـفـي العمــل
اإلســرائيل ّية ،وذلــك نتيجــة اســتعصاء العمل ّيــة الثور يّــة والتغييــر ِّ
الســلميّ ألنظمــة الحكــم ـفـي العالــم العر ـبـيّ
مــن جهــة (وهــو مــا أدّى إ ـلـى ترســيخ حالــة اإلحبــاط السياســيّ بيــن أبنــاء الشــبيبة العــرب)؛ وتعاظــم ق ـ ّوة
جهــات
وتأثيــر الخطــاب النيوليبرا ـلـيّ بيــن الجماهيــر العرب ّيــة الفلســطين ّية ـفـي إســرائيل وتعز يــز النزعــة والتو ّ
الفردان ّيــة لديهــم مــن جهــة أخــرى.
ّ
الطلب ّية والنشــاط
سنســتعرض ،باقتضــاب ،المراحــل األر بــع التــي تطـ ّرق إليهــا مصطفــى ـفـي مقالــه "الحركة
ّ
الطل ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل" الــذي صــدر عــام  ،2015باإلضافــة إ ـلـى ادّعائنــا وجــود مرحلــة خامســة قــد
بــدأت منــذ العــام  ،2015كمــا أشــرنا سـ ً
ـابقا:
ّ
الطل ـبـيّ العر ـبـيّ ـفـي إســرائيل ،مــن الجامعــة العبر يّــة ـفـي
انطلقــت الفكــرة األو ـلـى ،بشــأن تنظيــم العمــل
القــدس .انبثقــت عــن هــذه الفكــرة إقام ـ ُة أ ّول لجنــة للطـ ّـاب العــرب ـفـي الجامعــة عــام  .1959مــن الجديــر
ّ
والطل ـبـيّ فـ َر َض ع ـلـى الطلبــة العــرب
ذكــره ،ـفـي هــذا الصــددّ ،
أن واقــع الفلســطين ّيين ـفـي إســرائيل السياســيّ
بلــورة إطــار ّ
ّ
الطلب ّيــة اإلســرائيل ّية ،وذلــك بســبب خصوص ّيــة العمــل
ـتقل وغيــر مرتبــط بالنقابــات
طل ـبـيّ مسـ ّ
ّ
الطل ـبـيّ العر ـبـيّ الجامــع للقضايــا السياس ـ ّية والوطن ّيــة مــن ناحيــة ،والحاجــة لتقديــم الخدمــات الالزمــة
6
للطـ ّـاب مــن ناحيــة أخــرى.
ّ
الطلب ّيــة العرب ّيــة الفلســطين ّية :دراســة نظريّــة وتاريخ ّيــة ـفـي جدل ّيــة الجامعــة والسياســة .أ ّم الفحــم:
 .6مصطفــى ،مهنــد .)2002( .الحركــة
مركــز الدراســات المعاصــرة.
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ع ـلـى وجــه العمــوم ،هــذه المرحلــة اصطدمــت بصعوبــات وتح ّديــات كثيــرة ،نظ ـ ًرا لل ُ
حكــم العســكريّ
ّ
المفــروض آنــذاك ع ـلـى المواطنيــن العــرب ،حيــث أعــاق ً
الطلب ّيــة العرب ّيــة بســبب قض ّيــة
أيضــا عمــل الحركــة
التصار يــح التــي َمنعــت الكثيــر مــن الطـ ّـاب العــرب مــن االشــتراك ـفـي جــوالت تعليم ّيــة ،أو مــن االلتحــاق
أصـ ًـا بمعاهــد التعليــم العا ـلـي .ع ـلـى الرغــم مــن هــذا الواقــع ،بــرز دَور مم ّث ـلـي الطـ ّـاب العــرب ـفـي الجامعــة
ُ
العبر يّــة باالحتجاجــات الشــعب ّية وباألطــر السياس ـ ّية الفاعلــة ،وع ـلـى وجــه التحديــد الحــزب الشــيوعيّ
ُ
وحركــة األرض .ونتيجــة للتنـ ّوع السياســيّ بيــن الطـ ّـاب العــرب ،أجر يَــت ـفـي العــام الدراســيّ 1961/1962
أ ّول انتخابــات للجنــة الطـ ّـاب العــرب ـفـي الجامعــة العبر يّــة ،وكانــت هــذه االنتخابــات هــي األو ـلـى إلطــار ّ
طل ـبـيّ
7
عر ـبـيّ ـفـي إســرائيل.

المرحلة
الثانية

تم ّيــزت هــذه المرحلــة ،نتيجــة واقعهــا السياســيّ ،وع ـلـى وجــه التحديــد مــا أفرزتــه حــرب  1967واحتــال
جمعــيّ والوطنــيّ للفلســطين ّيين ـفـي إســرائيل .مــن
الض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غـزّة ،بتعميــق الوعــي واالنتمــاء ال َ
األدلّــة ع ـلـى ذلــك تأثّــر الطـ ّـاب العــرب بتطـ ّورات القض ّيــة الفلســطين ّية ،فضـ ًـا عــن تأثُّرهــم بعمل ّيــة َمأ ْ َسســة
الســلطات
وتنظيــم العمــل السياســيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل ـفـي أواخــر السـتّين ّيات ،مثــل تنظيــم رؤســاء ُّ
المحلّ ّيــة العرب ّيــة وإقامــة لجــان ّ
طلب ّيــة عرب ّيــة بمختلــف الجامعــات اإلســرائيل ّية .يؤكّــد مصطفــى ،ـفـي مقالــه
ّ
ّ
أن هــذه المرحلــة رافقتهــا ثالثــة عوامــل
الطلب ّيــة والنشــاط
"الحركــة
الطل ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل"ّ ،
ّ
الطلب ّيــة العرب ّيــة:
مركز يّــة أســهمت ـفـي تطو يــر عمــل الحركــة
1.1قض ّيــة الحراســة ـفـي الجامعــة العبر يّــة بعــد ظهــور الفدائ ّييــن الفلســطين ّيين (الطـ ّـاب العــرب رفضــوا
قض ّيــة الحراســة بســبب بُعدهــا العســكريّ).

ّ
الطل ـبـيّ ،إذ رفــض الكثيــر مــن أصحــاب البيــوت اليهــود تأجيــر الطـ ّـاب العــرب بيوتهــم،
2.2قض ّيــة الســكن
وبخاصــة ـفـي مدينــة تــل أبيــب.
ّ

ّ
الطلب والطالبات العرب الملتحقين بالدراسة األكاديم ّية.
3.3ارتفاع عدد
الق ْطــريّ للطـ ّـاب العــرب ـفـي الجامعــات ،واع ُت ِبــر سـ ً
نتيجــة هــذه العوامــل ،أُقيـ َـم االتّحــاد ُ
ـقفا تمثيل ًّيــا للطـ ّـاب
جهات السياسـ ّية ،باإلضافة إلى المســتقلّين .ولكن في منتصف ســنوات الســبعين،
وجامعا
العرب
ّ
ً
لكل التو ُّ
ّ
الطلب ّيــة العرب ّيــة تتراجــع ،وذلــك نتيجــة لالســتقطابات األيديولوج ّيــة والحزب ّيــة.
أخــذت الحركــة
8

المرحلة
الثالثة

ّ
الطلب ّيــة العرب ّيــة،
بــدأت هــذه المرحلــة بعــد منتصــف الثمانين ّيــات ،وتم ّيــزت بخمــول وتر ُّهــل نشــاط الحركــة
سياس ـ ًّيا وتنظيم ًّيــا ،ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية .يعــود هــذا الخمــول إ ـلـى الحالــة السياس ـ ّية والوطن ّيــة
العامــة بعــد حــرب لبنــان األو ـلـى عــام  ،1982فضـ ًـا عــن االنشــقاقات ـفـي صفــوف الحــركات
الفلســطين ّية
ّ
ّ
الطلب ّيــة (وال سـ ّيما حركــة "أبنــاء البلــد") التــي أثّــرت ً
أيضــا ع ـلـى الحركــة "الوطن ّيــة التقدّم ّيــة" .اســتم ّر هــذا
ّ
الطلب ّيــة ح ّتــى ســنوات التســعين.
التر ّهــل والخمــول ـفـي نشــاط الحركــة

المرحلة
الرابعة

ّ
وبخاصــة ـفـي نهايــة التســعين ّيات.
الطل ـبـيّ العر ـبـيّ ـفـي الجامعــات،
شــهدت هــذه المرحلــة صحــوة للنشــاط
ّ
بــرزت ـفـي هــذه المرحلــة التعدّديّــة السياس ـ ّية مــن خــال دخــول ت ّيــارات أيديولوج ّيــة جديــدة إ ـلـى الســاحة
ّ
"التجمــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ" َو "الحركــة اإلســام ّية" ،وبــذا،
الطلب ّيــة ،ومــن هــذه الت ّيــارات
السياس ـ ّية
ّ
ّ
الطلب ّيــة :الجبهــة
ـفـي اإلمــكان اإلشــارة ـفـي هــذه المرحلــة إ ـلـى ثالثــة ت ّيــارات أيديولوجيــة مركز يّــة ـفـي الحركــة
 .7المصدر السابق.
 .8مصطفى ،مهند .)2015( .مصدر سابق.
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كل هــذا
الديمقراط ّيــة للســام والمســاواة؛ الحركــة اإلســام ّية؛
التجمــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ .ينضــاف إ ـلـى ّ
ّ
ّ
الطلب ّيــة السياس ـ ّية والوطن ّيــة.
بــرو ُز َد ْور الطالبــات العرب ّيــات ـفـي النشــاطات
أن هناك مرحلة خامسة قد بدأت
إضاف ًة إلى المراحل األربع التي عرضها مصطفى في مقاله ،نحن ندّعي ّ
ومتمعنة في الحركة
منذ العام  ،2015وهي مستم ّرة إلى يومنا هذا ،كما أشرنا في ما سبق .نظرة ثاقبة
ّ
الطلب ّية الفلسطين ّية في إسرائيل في أ يّامنا تجعلنا نلحظ تآ ً
ّ
وتراجعا في عمل ونشاط الحركة على
كل
ً
أن المرحلة الرابعة ،التي شهدت نهضة في نشاط
المستو يَ ْين السياسيّ واالجتماعيّ  -الثقافيّ .ما نقصده ّ
ً
ّ
ّ
الطلب ّية إلى خمول ُمجدّد أدّى إلى تآ كلها
طويل ،وسرعان ما دخلت الحركة
الطلب ّية ،لم تستم ّر
الحركة
سياس ًّيا واجتماع ًّيا  -ثقاف ًّيا .هذا التآ كل نابع من تأثُّر األقلّ ّية العرب ّية الفلسطين ّية في إسرائيل بتعاظم
رسخ ً
أيضا فكرة "الخالص الفرديّ" بمعزل عن
الخطاب النيوليبراليّ الذي ُيعزّز النزعة الفردان ّية ،وبذا ُي ّ
ّ
والطلب ّية والحزب ّية على
عموما،
جمعيّ ،ويتم ّثل ذلك في العزوف عن المشاركة السياس ّية
دوائر االنتماء ال َ
ً
وجه الخصوص ،وفي التراجع في منسوب العمل التط ّوعيّ واالنتساب إلى حركات الشبيبة التابعة لألحزاب
السياس ّية .وبموازاة ذلكُ ،ترافق هذه المرحل َة الجارية ً
أيضا حال ُة إحباط سياسيّ نتيجة استعصاء تغيير
أنظمة الحكم في العالم العربيّ بالثورات العرب ّية السلم ّية ،ودخول المنطقة إلى حالة فوضى وتخ ّبطات
سياس ّية وترسيخ التفرقة بين شعوبها .كذلك ال يمكن التغاضي عن العامل الذاتيّ المتعلّق بالتراجع
اهتماما كبي ًرا
السياسيّ والتنظيميّ داخل األحزاب السياس ّية والصراعات الدائرة بينها؛ فاألحزاب ال تولي
ً
ّ
ً
الطلب ّية ،وهو ما يضعف إمكاناتها وقدراتها التنظيم ّية .أضف
ملحوظا في األطر الشباب ّية والنشاطات
ودعما
ً
ّ
الطلب ّية
إلى ذلك غياب مركز ثقل سياسيّ يزيد من حالة الشرذمة داخل الجامعات ،وبالتالي تصبح الحركة
حول بينها وبين التواصل
ساحة خلف ّية للصراعات بين األحزاب السياس ّية ،وهو ما يزيد من هامش ّيتها ويَ ُ
مع الطلبة الجامع ّيين.
عموما ،على العمل السياسيّ والحزبيّ لدى األقلّ ّية الفلسطين ّية في
هذه العوامل المذكورة أعاله أثّرت،
ً
ّ
الطلب ّية العرب ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية ،وذلك لكَ ْون ُمرك ّبات
إسرائيل ،ومن ضمن ذلك نشاط الحركة
ثمة عالقة
الحركة جز ًءا من األحزاب السياس ّية األيديولوج ّية ،ولكونها تنشط تحت سقفها .معنى هذا ّ
أن ّ
ّ
الطلب ّية العرب ّية.
ونشاط الحركة
ِ
ج ِع وتآ كُل النشاط الحزبيّ،
طرديّة بين ترا ُ

نتائج
االنتخابات:
جامعة حيفا
كحالة

ّ
ّ
الطلب العرب واالتّحاد ُ
للطلب الجامع ّيين
يرمي هذا الفصل إلى تحليل نتائج االنتخابات للجان
الق ْطريّ
العرب في الفترة الواقعة بين العامين  2011–2007في جامعة حيفا ،وذلك لتع ُّثر تنظيم انتخابات
يصعب إجراء
مما
ّ
ديمقراط ّية في سائر الجامعات في البالد في هذه السنوات أو تنظيمها لم ّرة واحدة فقطّ ،
جهات الجديدة داخل الحركة
مقاربات ومقارنات والخروج باستنتاجات بشأن التح ّوالت ،والتغي ّرات والتو ّ
ّ
ّ
يتلقى الدراس َة
الطلب ّية الفلسطين ّية داخل الجامعات اإلسرائيل ّية .عالو ًة على ذلك ،في جامعة حيفا
أ كب ُر عدد من الطلبة الجامع ّيين العرب ،مقا َرن ًة بسائر الجامعات اإلسرائيل ّية ،وعلى هذا باإلمكان تعميم
النتائج على سائر المعاهد التعليم ّية في البالد.

تم ّيزت هذه المرحلة بتح ُّول في أنماط عمل الت ّيار اإلسالميّ داخل الجامعات اإلسرائيل ّية من النموذج
"الدعويّ  -التثقيفيّ" إلى النموذج "الدعويّ  -السياسيّ" ،من خالل تشكيل قوائم انتخاب ّية والتنافس في
ّ
ّ
الطلب العرب واالتّحاد ُ
أن دخول
إطار انتخابات لجان
للطلب الجامع ّيين العرب .ومن نافل القول ّ
الق ْطريّ
الت ّيار اإلسالميّ إلى اللعبة االنتخاب ّية غ ّير من قواعد اللعبة التنافس ّية وموازين القوى المترتّبة عليها.
محطات انتخاب ّية كانت في األعوام التالية:
ُتظهر الرسوم البيان ّية أدناه نتائج االنتخابات في جامعة حيفا في ثالث
ّ
تراجعا في ق ّوة جميع الحركات السياس ّية الفاعلة
المحطات االنتخاب ّية
2007؛ 2008؛  .2011أبرزت هذه
ً
ّ
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من حيث عدد األصوات التي حصلت عليها هذه القوى ،ومن حيث الق ّوة التمثيل ّية وخارطة االئتالفات
والتحالفات التي أعقبت عمل ّية االنتخابات.

انتخابات لجنة
ّ
الطلب العرب
في العام 2007

ّ
ّ
الطلب العرب في جامعة حيفا في العام
الطلب ّية على الق ّوة األولى في انتخابات لجنة
حصلت الجبهة
 ،2007بحصولها على  505أصوات ،أي ما يعادل  %38من إجماليّ األصوات الصحيحة ،وتم ّثلت بـِ 5
ّ
ّ
الطلب ّية (اإلسالم ّية الشمال ّية)
الطلب العرب .وحلّت حركة "اقرأ"
مقاعد من أصل  13مقعدًا في لجنة
في المكان الثاني بحصولها على  452صوتًا ،أي ما يعادل  %34من إجماليّ األصوات الصحيحة ،وتم ّثلت
ّ
الطلب العرب من أصل  13مقعدًا .وقد أسفرت االنتخابات عن حصول
هي كذلك بـِ  5مقاعد في لجنة
ّ
ل بـِ  3مقاعد من أصل
التجمع
الطلبيّ على  316صوتًا ،أي ما يعادل  %24من إجماليّ األصوات ،وتم َّث َ
ّ
ّ
ّ
الطلب ّية ،فقد حصلت على  61صوتًا ،أي ما يعادل %6
أما حركة أبناء البلد
 13في لجنة
الطلب العربّ .
من إجماليّ األصوات ،ولم ُتم َّثل بأيّ مقعد انتخابيّ لعدم تمك ّنها من اجتياز نسبة الحسم.
تولَّ َد من نتائج االنتخابات وض ٌع ليس من المستطاع فيه أليّ حزب من األحزاب لوحده أن يشك ّل ائتال ًفا
ويحصل على رئاسة اللجنة بدون الدخول في تحالف مع ق ّوة أخرى .بنا ًء على ذلك ،عقدت حركة "اقرأ"
ّ
ّ
الطلب العرب.
التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ وحصال على رئاسة لجنة
الطلب ّية اتّفاق ّية ائتالف ّية مع
ّ
الجدول  :1نتائج االنتخابات التفصيل ّية في جامعة حيفا2007 ،
ري (أصوات)
االتّحاد ال ُق ْط ّ

النسبة

493

%36

عدد
المقاعد

ّ
الطلب (أصوات)
لجنة

النسبة

اقرأ

452

%34

عدد
المقاعد

5

5

%31

5

الجبهة

505

%38

5

427

3
0

التجمع
ّ
أبناء البلد

316

%24

3

388

%28

61

%5

0

56

%4

13

إجماليّ

1334

%100

13

1364

100%

ّ
الطلب العرب في جامعة حيفا.2007 ،
ي  :1نتائج انتخابات لجنة
الرسم البيان ّ
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ّ
الطلب ّيــة مـ ّرة أخــرى
أســفرت نتائــج انتخابــات لجنــة الطـ ّـاب العــرب ـفـي العــام  2008عــن حصــول الجبهــة
ع ـلـى الق ـ ّوة األو ـلـى ،بفــارق ضئيــل عــن "اقــرأ" قائمــة الحركــة اإلســام ّية الشــمال ّية ( 431صوتًــا هــي %33
انتخابات لجنة مــن األصــوات ،مقابــل  412صوتًــا هــي  %32مــن األصــوات) ،حيــث تم ّثلــت الجبهــة ب ـِ  5مقاعــد ،وحصلــت
ّ
الطل ـبـيّ ـفـي المــكان الثالــث بحصولــه ع ـلـى  275صوتًــا ( %24مــن
التجمــع
ـل
ّ
الطلب العرب اإلســام ّية ع ـلـى  4مقاعــد .حـ ّ
ّ
ـل ب ـِ  3مقاعــد ،وحصلــت حركــة أبنــاء البلــد ع ـلـى  130صوتًــا ( %10مــن األصــوات) وتم ّثلــت
في العام  2008األصــوات) وتَ َم َّثـ َ
أن "القلــم" (الحركــة اإلســام ّية الجنوب ّيــة) حصلــت ع ـلـى  55صوتًــا ولــم
بمقعــد واحــد .تجــدر اإلشــارة إ ـلـى ّ
تتمكّــن مــن اجتيــاز نســبة الحســم .لــم تســتطع أيّ مــن الحــركات الفاعلــة بنــاء ائتــاف ّ
طل ـبـيّ ،ونتيجــة لهــذا
فعال ّيتهــا ح ّتــى العــام .2011
ـل نشــاط لجنــة الطـ ّـاب العــرب
تَ َع ّطـ َ
وتجمــدت ّ
ّ
الجدول  :2نتائج االنتخابات التفصيل ّية في جامعة حيفا2008 ،
ّ
الطلب (أصوات)
لجنة

النسبة

412

%32

عدد
المقاعد
4

ري
االتّحاد ال ُق ْط ّ
(أصوات)

الجبهة

431

%33

5

448

%35

التجمع
ّ

275

%21

3

296

%23

أبناء البلد

130

%10

1

94

%7

0

القلم

55

%4

0

69

%5

0

إجماليّ

1303

%100

13

1295

%100

11

اقرأ

388

النسبة
%30

عدد
المقاعد
4

4
3

ّ
الطلب العرب في جامعة حيفا2008 ،
ي  :2نتائج انتخابات لجنة
الرسم البيان ّ

انتخابات لجنة
ّ
الطلب العرب
في العام 2011
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بســبب الحالــة التــي نشــأت ـفـي الجامعــات بعــد دخــول الحركــة اإلســام ّية إ ـلـى االنتخابــات وعــدم تمكّــن
أيّ مــن األحــزاب مــن تشــكيل ائتــاف انتخا ـبـيّ ،ق ـ ّررت جميــع الحــركات إجــراء مفاوضــات لبحــث إمكان ّيــة
إحــداث تغييــرات دســتور يّة ـفـي أنظمــة عمــل لجــان الطـ ّـاب العــرب .بعــد سلســلة مــداوالت بيــن الحــركات
التوصــل إ ـلـى اتّفــاق بشــأن إجــراء انتخابــات ـفـي أ يّــار عــام  .2011أســفرت نتائــج
السياس ـ ّية الفاعلــة ،جــرى
ّ
االنتخابــات عــن حصــول "اقــرأ" ع ـلـى القـ ّوة األو ـلـى ،وذلــك بعــد أن فــازت ب ـِ  575صوتًــا ( %38مــن األصــوات)
ّ
الطلب ّيــة بحصولهــا ع ـلـى  543صوتًــا ( %36مــن األصــوات) وتم ّثلــت
وتم ّثلــت ب ـِ  5مقاعــد ،تلتهــا الجبهــة
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ّ
هــي ً
الطل ـبـيّ ع ـلـى  375صوتًــا ( %25مــن األصــوات) وتم ّثــل بـِ  3مقاعد.
التجمــع
أيضــا ب ـِ  5مقاعــد .وحصــل
ّ
ّ
الطلب ّيــة كانــت شــريكة ـفـي المفاوضــات و ـفـي تحديــد موعــد االنتخابــاتّ ،إل أنّهــا
أن حركــة أبنــاء البلــد
يشــار إ ـلـى ّ
انســحبت مــن المنافســة االنتخاب ّيــة ألســباب تنظيم ّيــة وداخل ّيــة .بفعــل التغييــرات الدســتور يّة المتم ّثلــة ـفـي
تشــكيل ائتــاف شــامل برئاســة الحــزب األكبــر (اقــرأ) ،جــرى تســيير عمــل لجنــة الطـ ّـاب العــرب لمـدّة ســنة
جـ َر أيّ انتخابــات الب ّتــة.
كاملــة ،ومنــذ ذلــك الحيــن لــم ُت ْ
الجدول  :3نتائج االنتخابات التفصيل ّية في جامعة حيفا2011 ،
النسبة

عدد المقاعد

%39

5

ري
االتّحاد ال ُق ْط ّ
(أصوات)
561

الجبهة

543

%37

5

531

%36

التجمع
ّ

358

%24

3

369

%25

1476

%100

13

1461

%100

اقرأ

إجماليّ

ّ
الطلب العرب
لجنة
(أصوات)
575

النسبة

عدد المقاعد

%38

4
4
3
11

ّ
الطلب العرب في جامعة حيفا.2011 ،
ي  :3نتائج انتخابات لجنة
الرسم البيان ّ

المحطات االنتخاب ّية المختلفة التي قمنا بتحليلها في مقالتنا
من نتائج االنتخابات في جامعة حيفا ،عبر
ّ
ّ
ّ
الطلب ّية العرب ّية الفلسطين ّية ،وذلك خال ًفا
غياب لمركز ثقل سياسيّ حزبيّ في الحركة
يتكشف
هذه،
ٌ
لخارطة القوى السياس ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية في السبعين ّيات والثمانين ّيات .نشأت هذه الحالة
العقدين
بفعل التراجع الحاصل في ق ّوة األحزاب السياس ّية ،ونتيجة لحالة التعدّديّة السياس ّية التي م ّيزت َ
ّ
األخيرين وجرى التعبير عنها بدخول حركات ّ
الطلبيّ ،ذاك الدخول الذي
طلب ّية جديدة إلى معترك العمل
أدّى إلى توزيع الق ّوة االنتخاب ّية والتمثيل ّية بين مجموعة من الحركات السياس ّية ُتم ِّثل ت ّيارات فكر يّة
ظل عد ِم قدرة البنْية الدستور يّة الحال ّية
مختلفة متباينة ومتخاصمة في ما بينها .تستفحل هذه األزمة في ّ
ّ
الطلب العرب ،وعد ِم نجاحها في إعادة تشكيل االتّحاد ُ
على إنشاء استمرار يّة في عمل لجان
الق ْطريّ
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ّ
جامع يق ّوض حالة التنافس داخل الجامعات ،ويؤدّي
تمثيلي
للطلب الجامع ّيين العرب .غياب جسمٍ
ٍّ
ٍ
وغياب الرغبة في
جهات الفرديّة في صفوف الطلبة،
إلى ابتعا ِد الطلبة عن العمل السياسيّ ،وتعزيز ِ التو ّ
ِ
العطاء والعمل التطوعيّ لديهم.

ّ
مؤسسات
الطلب العرب في
من قبيل المفارقة أنّه على الرغم من االرتفاع الملحوظ في أعداد ون َِسب
ّ
الطلب ّية الفلسطين ّية في إسرائيل تآ ً
ّ
كل
التعليم العالي في الدراسة ل َن ْيل مختلف األلقاب ،تشهد الحركة
وانحسا ًرا سياس ًّيا وتر ُّه ًل تنظيم ًّيا ،وهو ما انعكس على نشاطها السياسيّ و َد ْورها التثقيفيّ والوطنيّ
بين شريحة الجامع ّيين والجامع ّيات.

ُمل ّ
خص

بنا ًء على ما تَ َقدّم ،ينبع هذا االنحدار والتآ كل من مجموعة عوامل ترتبط بواقع الفلسطين ّيين في إسرائيل
داخل ًّيا وعلى مستوى عالقتهم الملتبسة مع الدولة ،وبالتح ّوالت السياس ّية واالجتماع ّية اإلقليم ّية
جهات فردان ّية هي نتيجة مباشرة الستفحال السياسات
والعالم ّية .من هنا ،ظهرت مؤخّ ًرا نزعات وتو ُّ
النيوليبرال ّية اإلسرائيل ّية التي أسهمت في تبلور فكرة "الخالص الفرديّ" واالندماج في سوق العمل
لغ السياسات التمييز يّة واإلقصائ ّية على المستوى الجماعيّ لألقلّ ّية العرب ّية
اإلسرائيليّ .هذا الواقع لم ُي ِ
ً
جهات
الفلسطين ّية في إسرائيل ،بل ،على العكس من ذلك ،نشهد تصاعدًا
ملحوظا في " َق ْوننة" التو ُّ
ً
فضل عن ذلك ،يرتبط تراجع
ومأ ْ َسستها ،وجرى التعبير عن ذلك من خالل قانون القوم ّية.
العنصر يّة َ
ّ
وانحسار نشاط الحركة
الطلب ّية الفلسطين ّية في إسرائيل بتح ّوالت على المستويات اإلقليميّ والعربيّ
والفلسطينيّ ،بعد استعصاء العمل ّية الثور يّة للشعوب العرب ّية التي انتفضت ض ّد األنظمة القمع ّية
الفاسدة ،وما آلت إليه هذه الحِرا كات من حروب أهل ّية وثورات مضادّة أ َ ْف َضت إلى ترسيخ حالة اإلحباط
السياسيّ وانعدام الثقة واألمل بالتغيير.
تراجعا وتآ ً
ّ
كما ذكرنا ً
الطلب ّية الفلسطين ّية
كل في األدوار الوظيف ّية للحركة
آنفا ،شهدت السنوات األخيرة
ً
ّ
الطلب ّية،
في الجامعات اإلسرائيل ّية ،وهو ما أثَّر سل ًبا على المستويين السياسيّ والتنظيميّ للحركة
ّ
ّ
ّ
الطلبيّ  -السياسيّ؛
الطلب ّية السياس ّية عن المشهد
تجلى ذلك في ما يأتي :غياب بعض الحركات
وقد
ّ
ّ
َّ
الطلب العرب المنت َ
الطلب ّية
"هشة" بين الحركات
خبة في الجامعات؛ إقامة لجان تنسيقية
هدم لجان
ّ
ّ
السياس ّية؛ اختفاء ك ُّليّ لالتّحاد ُ
للطلب الجامع ّيين العرب؛ تهميش التمثيل
القطريّ
الطلبيّ الجامعيّ
ختاما ،تجدر اإلشارة إلى بروز
المؤسسات التمثيل ّية الجامِ عة (وعلى وجه التحديد في لجنة المتابعة).
في
ً
ّ
وفعال ّيات ّ
طلب ّية داخل الجامعات تابعة لبعض الجمع ّيات
نشاطات
ّ
ّ
ومؤسسات المجتمع المدنيّ
ّ
ّ
التخصص ّية
الطلب ّية -على سبيل المثال) ،وإلى تشك ُّل بعض المنتديات والمجموعات
"حق"
(مجموعة
ُّ
ّ
الطلب ّي َة التقليديّة (نادي الكتاب؛ منتدى إدوارد سعيد؛ رادار)
النشاطات
العابرة لألحزاب والتي تتعدّى
ِ
ّ
ِّ
جهات
الطلب العرب إلى إطار جامع
وتشير إلى افتقار
ومنظم ،وإلى عدم قدرة األحزاب على احتواء التو ُّ
ً
ّ
ضئيل نسب ًّيا.
مرتبطا بأفراد ،ويبقى تأثيرها
الطلب العرب ،ولكن يبقى وجودها
الجديدة في صفوف
ً
ّ
الطلب ّية الفلسطين ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية يطعن في الشرع ّية
غياب العمل ّية االنتخاب ّية عن الحركة
ّ
األحزاب السياس ّية الفاعلة في الساحة
الطلب ّية ،وكذلك يؤدّي إلى خلق ُه َّوة بين
التمثيل ّية للحركات
ِ
ّ
ّ
المؤسسات إلى
مما ُيح ّول هذه
الطلب العرب ،وإلى غياب أنظمة
المحاسبةَّ ،
َ
ّ
الطلب ّية العرب ّية وسائر ِ
ّ
ّ
الطلب
عموما ،وبين
الطلب واألحزاب السياس ّية
مؤسسات غير ديمقراط ّية ويزيد أزمة الثقة بين
ً
ّ
ّ
الطلب ّية على وجه الخصوص.
والحركات
*محمد خاليلة :طالب دكتوراه في كلّ ّية العلوم السياس ّية في جامعة حيفا ومحاضر في كلّ ّية أورانيم.
ّ
* عماد جرايسي :طالب دراسات عليا في كلية التربية في جامعة حيفا.
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ّ
عن حركة ّ
للطلب العرب
طلب ّية كان لديها لجنة
ربيع عيد*
ّ
الطلب العرب في الجامعات اإلسرائيل ّية ب َد ْور سياسيّ واجتماعيّ تاريخيّ رياديّ بالنسبة
قامت لجان
جسما تَن ََّظ َم فيه الطلبة الفلسطين ّيون على أساس قوميّ في دولة
للفلسطين ّيين في أراضي الـ ،48وم ّثلت
ً
ّ
ُّ
الطلب العرب أ ّول أشكال
أصبحوا فيها بعد النكبة أقلّ ّية قوم ّية .ويمكن اعتبار لجان
التنظم القوميّ
العربيّ الفلسطينيّ للفلسطين ّيين في إسرائيل بعد النكبة.
ّ
الطلب العرب تتشك ّل في أواخر الخمسين ّيات على أسس مطلب ّية متعلّقة بظروف حيات ّية
بدأت لجان
للطلبة العرب ،وأخرى متعلّقة بإلغاء الحكم العسكريّ ،وتح ّولت اللجان فيما بعد ،على نح ٍو تدريجيّ،
إلى جسم سياسيّ بامتياز ،وال س ّيما بعد دخول األحزاب السياس ّية إلى اللجان والمنافسة في االنتخابات
كل جامعة.
الختيار اللجنة في ّ

في البدايات

ّ
الطلب ّية الفلسطين ّية في الداخل ،سنوات ذهب ّية ،وذلك لعدّة عوامل،
و ُتعتبر السبعين ّيات ،بالنسبة للحركة
من بينها تشك ُّل حركة "أبناء البلد" امتدادًا لـِ "حركة األرض" التي نشطت في الجامعات ،وتأسيس الجبهة
الديمقراط ّية للسالم والمساواة ،وازدياد عدد الطلبة العرب ،وأحداث يوم األرض الذي كان فيه للحركة
1
ّ
الطلب ّية دور مركزيّ (من خالل الضغط على رؤساء السلطات المحلّ ّية العرب ّية إلعالن اإلضراب العا ّم).
ّ
وفي هذه السنواتُ ،شك َِّل االتّحاد ُ
للطلب الجامع ّيين العرب ،وبدأت مرحلة جديدة في حياة
الق ْطريّ
ّ
ّ
ّ
منظم والتنافس
الطلب ّية على نح ٍو
الطلب ّية ارتكزت على دخول األحزاب السياس ّية إلى الحركة
الحركة
في ما بينها على اللجان واالتّحاد ُ
الق ْطريّ ،وبروز الخطاب السياسيّ واأليديولوجيّ لألحزاب في التنافس
من خالل انتخابات اللجان .هذه المرحلة ستمت ّد إلى سنوات الثمانين ّيات مع دخول الت ّيار اإلسالميّ إلى
ّ
ً
والحقا
الطلب ّية ،ومن ثَ ّم إلى التسعين ّيات إذ ظهرت الحركة التقدّمية،
ساحة الحركة
ّ
التجمع الوطنيّ
ّ
كل الجامعات.
الديمقراطيّ ،حتّى عام  2008الذي شهد آخر انتخابات للجان
الطلب العرب في ّ

ي أوسع من حركة ّ
ّ
طلب ّية واحدة ،فاستخدامنا لمصطلح
نستدل من مصطلح "الحركة
ّ
الطلب ّية" معان َ
ّ
ّ
الطلبيّ الفلسطينيّ في الجامعات الذي يشمل في داخله
كل الحراك
"الحركة
الطلب ّية" يأتي تعبي ًرا عن ّ
نشاطا لحركات ّ
فلكل حزب أو حركة سياس ّية من األحزاب والحركات السياس ّية
طلب ّية سياس ّية مختلفة.
ّ
ً
طلب ّية أو "ذراع" ّ
ثمة حركة ّ
طلبيّ ،ومجموع هذه الحركات ونشاطها وتفاعلها
في المصطلح في الداخل الفلسطينيّ ّ
ّ
الطلب ّية".
جمله تحت اسم "الحركة
وتنافسها ونضالها (إلى جانب مستقلّين عن أحزاب) ،كلّه ُيمكن أن نُ ْ
ّ
ّ
محطات
الطلب ّية عن نفسها من خالله َع ْب َر عدّة
الطلب العرب ،فهي الجسم الذي ع ّبرت الحركة
أما لجنة
ّ
ّ
ومستويات ،منها ما هو نضاليّ مشترك ،ومنها ما هو تنافسيّ انتخابيّ.

في المكانة

ّ
وواع وحامل
صح التعبير -في إعداد جيل ُمس َّيس
جلة" -إن
للحركة
ّ
الطلب ّية مكانة خاصة َو "ماركة ُمس ّ
ٍ
الخاصة التي ُتشك ّل ال ُهو يّة الوطن ّية للجيل الشبابيّ الفلسطينيّ في الداخل،
لقضايا شعبه .هذه المكانة
ّ
أن الجامعة ،كفضاء
وتصنع له المِ خيال الجامع لحالة وممارسة وطن ّية ،حصلت لسببين مركز يّين :أ ّولهما ّ
عا ّم ،هي مكان يلتقي فيه الفلسطين ّيون أل ّول م ّرة من مختلف البلدات العرب ّية والشرائح المجتمع ّية
ّ
ّ
الطل ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي إســرائيل .لــدى :نديــم ،روحانــا؛ وأر يــج ،ص ّباغ-خــوري.
الطلب ّيــة وال ّنشــاط
 .1مصطفــى ،مهنــد .)2015( .الحركــة
(محــرران) .الفلســطين ّيون ـفـي إســرائيل :قــراءات ـفـي التاريــخ ،والسياســة ،والمجتمــع .حيفــا :مــدى الكرمــل -المركــز العر ـبـيّ للدراســات
االجتماع ّيــة التطبيق ّيــة.
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عمر يّة تحلم وتفك ّر وتعمل للمستقبل ،ولديها استعداد للنشاط،
في مكان واحد لعدّة سنوات ،من فئة ْ
بعيدًا عن البيئة االجتماع ّية التقليديّة المهيمنة في فضاء القرية العرب ّية ،كما أنّه ،بالنسبة لمعظم الطلبة،
المكان األ ّول لالصطدام مع اآل َ
اصطداما مباش ًرا.
ُ
ً
خر اإلسرائيليّ
في فضاء الجامعة ،تبدأ عمل ّية تع ّرف وتفاعل بين شرائح مجتمع ّية للشعب الواحد بطريقة لم تحصل
بمؤسسة التعليم العالي ،حيث
فإن ذاك يحصل قبل االلتحاق
من َقبل .وإذا نظرنا إلى حالة اإلسرائيل ّيينّ ،
ّ
مؤسسة الجيش الفضاء الذي ُتصهر فيه ال ُهو يّات و ُت ْصنَع ال ُهو يّة اإلسرائيل ّية .لذا ،يمكن اعتبار
ُتشك ّل
ّ
ّ
الطلب ّية الفلسطين ّية في الجامعات اإلسرائيل ّية بمثابة البوتقة التي تتشك ّل فيها ال ُهو يّة الوطن ّية
الحركة
مرتبط بالسبب الثانيَ :د ْور األحزاب والحركات السياس ّية في هذه العمل ّية من خالل
ٌ
الجامعة .وهو أمر ٌ
النشاط السياسيّ حول قضايا سياس ّية وحيات ّية ّ
طلب ّية .ال يمكن تخ ُّيل تشك ُّل ُهو يّة وطن ّية للفلسطين ّيين

داخل الفضاء العا ّم للجامعات اإلسرائيل ّية دون وجود دَور للحركات السياس ّية الفلسطين ّية على اختالف
َمشاربها الفكر يّة.
ّ
الطلب ّية هي مرحلة مفصل ّية في عمل ّية تكوين ال ُّن َ
خب المستقبل ّية أليّ مجتمع ،وفي
"لحظة" الحركة
مهم في هذا الصدد ،وأعدّت قيادات ونُ َ
خ ًبا مجتمع ّية.
حالتنا قامت األحزاب السياس ّية تاريخ ًّيا ب َد ْور
ّ

2
ّ
ّ
الطلب العرب واالتّحاد ُ
المكان الذي أرادت من خالله
للطلب العرب
كانت انتخابات لجان
َ
القطريّ
ّ
لكل حزب سياسيّ أهدا ًفا
أن
األحزاب السياس ّية أن تحدّد شكل الحركة
الطلب ّية .ليس خف ًّيا على أحد ّ
ّ
والتوسع جماهير يًّا.
وأ َ ِجنْدات متعلّقة بال َه ْيمنة الفكر يّة والتنظيم ّية داخل المجتمع ،بهدف نشر الخطاب
ّ
كل مكان.
تلك طبيعة األحزاب السياس ّية في ّ

في االنتخابات

كل حزب وإمكان ّية قيادته لها .في
كان التنافس االنتخابيّ بين األحزاب على الفوز في اللجنة يعكس ق ّوة ّ
السابق ،انعكس التنافس بين قطبين سياس ّيين ،هما التيار الشيوعيّ والت ّيار القوميّ ،وكان الت ّيار الذي
قائما إلى آخر م ّرة
وظل
ض َع في السبعين ّيات،
التنافس دستور ٌ ُو ِ
حك ََم هذا
ّ
يفوز باألغلب ّية ُيشك ّل اللجنةَ .
ً
َ
جرت فيها االنتخابات عام  2008مع حصول تغ ُّير في الخارطة القطب ّية بعد دخول الت ّيار اإلسالميّ إلى
ّ
الطلب العرب ،بعد أن كان في السابق يقاطعها .دخول الت ّيار األخير منع إمكان ّية تشكيل
انتخابات لجان
األقل .كما نعلم ،عمل ّية تحالف
اللجنة من ِق َبل ت ّيار سياسيّ واحد ،وفرض إجراء تحالف بين ت ّيا َر ْين على
ّ
الحزب السياسيّ األ ّم ال الحرك ُة
األقل يق ّره،
بين ت ّيارين سياس ّيين داخل الجامعة أمر ٌ ُيق ّرره ،أو على
ّ
ُ
ّ
الطلب ّية التابعة لذاك الحزب السياسيّ في الجامعة ،وبالتالي فعمل ّية االنتخابات لم تعد تفرز بالضرورة
لجنة ّ
طلب ّية ،إذ لم تستطع األحزاب التحالف ضمن إطار اللجنة؛ وذلك العتبارات تتعدّى الح ّيز الجامعيّ.
تنافسا بين حركات ّ
ّ
طلب ّية سياس ّية في الجامعة
الطلب العرب لم تكن
أن انتخابات لجان
من الجدير ذكره ّ
ً
والتجمع الوطنيّ الديمقراطيّ،
تنافسا بين أحزاب سياس ّية :الحزب الشيوعي والجبهة،
بقدر ما كان
ّ
ً
ّ
الطلب العرب ،شهد حالة االستنفار
ومن خاض تجربة انتخابات لجنة
والحركة اإلسالم ّية ،وأحيانًا أبناء البلدَ .
لمؤسسات األحزاب المختلفة خالل االنتخابات ،لدرجة أنّه في بعض األحيان كان لرؤساء السلطات المحلّ ّية
ّ
المحسوبين على حزب سياسيّ مع ّين دَور ٌ في هذه االنتخابات ،من خالل االتّصال ببعض الطلبة الجامع ّيين
من بلدهم وح ّثهم على التصويت لحزبهم .كان كاف ًيا أن نشاهد حضور كوادر وقيادات األحزاب من خارج
ّ
الطلب للتصويت وإقناعهم ،وفي الدعاية
الجامعة يوم االنتخابات للعمل في هذه االنتخابات من خالل جلب
ّ
الطلب أو أمام الصناديق لفرض الق ّوة
والنقاش العا ّم ،وكذلك من خالل التواجد في غرف تشطيب أسماء
ّ
الطلب العرب .فصل المقال.
وداعا للجان
 .2عيد ،ربيع 17 ،2014( .تشرين األول).
ً
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والهيبة ،وهو أمر كان ينتج عنه في بعض األحيان مشاحنات بلغ ُ
بعضها ح ّد ممارسة العنف.
ّ
الطلب العرب واالتّحاد ُ
مهمة في حياة األحزاب السياس ّية للفلسطين ّيين
كانت انتخابات لجان
الق ْطريّ أهدا ًفا ّ
ّ
الطلب العرب واالتّحاد ُ
في الداخل ،وظلّت كذلك إلى أن تو ّقفت قبل َع ْقد من الزمن ،واختفت لجان
القطريّ
عن المشهد السياسيّ العا ّم وفي داخل الجامعات ،وهو ما أدّى إلى غياب تمثيل االتّحاد ُ
الق ْطريّ في لجنة
ّ
الطلب العرب في الجامعات اإلسرائيل ّية دون أن يعرف أيَّ شيء
المتابعة ،وتخ ُّرج جيل كامل وأكثر من
ّ
الطلب العرب ،ودون أن يسمع بها .وبات الحديث اليوم عن اللجان عبارة عن تمنّيات لبعض
عن لجان
الناشطين الطلبة دون وجود أرض ّية حقيق ّية لعودتها.

في االنتخابات
األخيرة

ّ
الطلب العرب عام  ،2011وذلك في جامعة حيفا فقط ،بعد انقطاع عدّة
جرت آخر انتخابات للجنة
سنوات بسبب عدم تشك ُّل اللجنة منذ انتخابات عام  2008وانشغال األحزاب بخالفاتها .كاتب هذا
ّ
الطلب العرب آنذاك من خالل تنظيم انتخابات ،ولم يكن
المقال كان من المبادرين إلعادة تشكيل لجنة
ُ
ّ
الطلب ّية بذلك ،فأطلقت مبادرة ّ
ّ
الطلبيّ.
طلب ّية ارتكزت على الضغط
من السهل إقناع سائر الحركات
ّ
الطلب ّية ابتغاء تفادي حصول المشكلة السابقة نفسها
وبعد َعقد العديد من االجتماعات بين الكتل
إن لم يحصل تحالف فسيكون
المتم ّثلة في عدم تشكيل تحالف بسبب قواعد الدستور القديم ،تق ّرر أنّه ْ
من ّ
حق الكتلة الكبرى أن تشك ّل اللجن َة وتقودها ،فن ُّظمت االنتخابات 3بتاريخ  2011/5/24وأفضت إلى
ّ
الطلبيّ الديمقراطيّ وأبناء
التجمع
فوز كتلة "اقرأ" اإلسالم ّية كأكبر كتلة ،فقادت اللجنة باالشتراك مع
ّ
4
ّ
الطلب ّية للّجنة.
البلد ومقاطعة الجبهة
ّ
الطلب ّية داخل الجامعة فحسب،
أن التنافس في هذه االنتخابات كان شديدًا ،ولم ينحصر في القضايا
ُيذكر ّ
عامة ،والالفت األكبر هو الشرخ ال ُهو يّاتيّ واالنقسام الحاصل بين
وخرجت النقاشات إلى قضايا سياس ّية ّ
وكأن النقاشات المحتدمة في انتخابات جامعة حيفا عام  2011شبيهة
خطاب "علمانيّ" وآخر "إسالميّ"،
ّ
جدًّا بما شهدناه في مصر من نقاش "علمانيّ إسالميّ" خالل االنتخابات األولى بعد الثورة عام .2012
ً
ّ
الطلب العرب.
مدخل لفهم المس ّببات المختلفة لغياب لجان
ولعل هذا المثال يكون
ّ

في الغياب

ّ
الطلب العرب في الجامعات وكأنّها اختفت كلّ ًّيا منذ َعقد من الزمن (ما عدا لجنة جامعة
غابت لجان
ّ
الطلب العرب أمر ٌ مرتبط
أن تشكيل لجان
حا ّ
حيفا  2011التي عملت لمدّة سنة وأ كثر) ،وأصبح واض ً
أن هذه االنتخابات هي الوحيدة التي
باألحزاب ووفاقها الجماعيّ على ذلك ،مع األخذ بعين االعتبار ّ
بالمؤسسة اإلسرائيل ّية –على
يتنافس فيها الفلسطين ّيون في إسرائيل في ما بينهم دون عالقة مباشرة
ّ
نحو ما هو األمر في انتخابات السلطات المحلّ ّية أو الكنيست.
ّ
الطلب العرب ،وكأنّها تنازلت عنها؟ هل
أهم ّية للجان
وهنا ُيط َرح السؤال :لماذا لم تَعد األحزاب ترى أيّ ّ
أهم ّية هذه االنتخابات وما تستنزفه منها في عملها ،أم لخلل
ذاك الستنتاجات داخل ّية لدى األحزاب بعدم ّ
معمق على نح ٍو أ كبر بشأن
بكل تأكيد هذه األسئلة بحاجة إلى بحث
ومؤسساتها؟
أصاب األحزاب نفسها
ّ
ّ
ّ
ّ
الطلب العرب هذا.
غياب لجان

في التراجع

ّ
العقد األخير قد حصل
عارف ومتابع للحراك
ٍ
الطلبيّ السياسيّ في الجامعات أنّه في َ
من الواضح أليّ
ّ
كل الجامعات ،على صعيد عدد النشاطات ،وعلى صعيد القضايا
تراجع في أداء الحركة
الطلب ّية في ّ
ّ
المثارة واالستعداد للمواجهة ،وهذا من نتائج غياب اللجان.
السياس ّية
والطلب ّية ُ
ّ
الطلب العرب في جامعة حيفا :انتخابات اللجنة بتاريخ  17 ،2011( .24/5نيسان) .عرب .48
 .3لجنة
نصار ،شاهين 30 ،2011( .أ يّار) .نتائج انتخابات لجنة الطالب العرب .حيفا نت.
ّ .4
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ّ
العمل
حيي
كانت انتخابات اللجان تحمل
َ
تنافسا شديدًا بين األحزاب .هذا صحيح ،لكنّه كان ي ْ
ً
الطلبيّ
كل حركة ّ
طلب ّية إلى توسيع دائرة المنتسبين إليها وزيادة عدد نشاطاتها ،باإلضافة إلى
من خالل سعي ّ
جه إليهم ،وهو ما كان ُيس ّيس الفضاء العا ّم.
الحِوار مع الطلبة بصورة أ كبر والتو ّ
لكل حركة ّ
ّ
طلب ّية على نح ٍو متفاوت ،وفي بعض
فعال ّيات
تقتصر نشاطات الحركة
ّ
الطلب ّية اليوم على ّ
ّ
ّ
الطلبيّ المعروفة،
الطلبيّ ،وأصبحنا نلحظ موت عدد من تقاليد العمل
الجامعات يكاد يختفي النشاط
ّ
الطلب ّية عن معاهد
كل هذا غياب الحركة
كالمنشور السياسيّ وتوزيعه على سبيل المثال .أضف إلى ّ
الخاصة ودور المعلمين التي يدرس فيها آالف الطلبة العرب -وهذا موضوع آخر.
التعليم العالي
ّ
ّ
الطلب ّية دَور ها ّم ما زالت تقوم به في بناء ال ُهو يّة الوطن ّية
لكن على الرغم من هذا التراجع ،بقي للحركة
الجامعة ،والخروج في مظاهرات في مناسبات سياس ّية مختلفة ،وإثارة قضايا مطلب ّية ،وما زالت س ّباقة في
المواجهات -لكن ب َز ْ
مما كان في السابق.
خم ّ
أقل بكثير ّ
ّ
ّ
الطلبيّ في
الطلب العرب؟ وهل سوف تعود اللجان إلى المشهد
ثمة حاجة إلى لجان
هل ما زالت ّ
ّ
الطلب ّية.
الجامعات؟ سؤاالن يقوداننا إلى التفكير في مستقبل الحركة
ولعل األرقام األخيرة ُتجيب عن السؤال األ ّول ،وهي التي ُتفيد بوجود  51ألف طالب عربيّ بدأوا هذا
ّ
ّ
العام الدراسيّ في ّ
الطلب الفلسطين ّيين في
تلقي علمهم للدراسات العليا ،وهو رقم يم ّثل مجموع عدد
ّ
الطلب ّية
الداخل الذين درسوا في الجامعات منذ الخمسين ّيات حتّى التسعين ّيات 5.ال تستطيع الحركات
ّ
الطلب ّية والتوعية
الكم الكبير من الطلبة ،من حيث القضايا
يغطي نشاطها هذا
الحزب ّية بأدائها الحاليّ أن ّ
ّ
ّ
الطلبيّ السياسيّ والثقافيّ التي أخذت تنشأ ،وبدأ
السياس ّية ،وال تستطيع تحدّي حالة الفراغ في العمل
ُ
كل
البحث عن النجاحات الفرديّة والخيارات الفرديّة بعيدًا عن
يحل محلّها بصورة حثيثة
الهم الجماعيّّ .
ّ
ّ
جع على ذلك.
هذا في ّ
ظل سياسات إسرائيل ّية اقتصاديّة وسياس ّية تجاه العرب في الداخل ُتش ّ

في المستقبل

ّ
أهم ّية وجود
أهم ّية وجودها في الماضي ،وال
أهم ّية وجود لجان
ال
ّ
ّ
تقل ّ
الطلب العرب اليوم عن ّ
تقل ّ
األقل عن تشكيل القائمة المشتركة وإيصالها
فعالة َطوال السنة في خمس جامعات على
ّ
خمس لجان ّ
 13عض ًوا الى الكنيست.
ّ
الطلب العرب مستق َب ًل ،فاإلجابة تفرض طرح السؤال
أما السؤال الثاني بشأن ما إذا كانت ستعود لجان
ّ
حول الكيف ّية :كيف يمكن لهذه اللجان أن تعود؟
من أجل السعي نحو عودة اللجان ،هناك حاجة إلى إيجاد صيغة جديدة لطريقة انتخابات اللجان وعملها،
يؤمن
تبدأ بوضع دستور جديد ومختلف عن دستور السبعين ّيات ،ورؤية عمل .المقصود بذلك دستور ّ
معادلة تسمح بتعدّديّة أوسع داخل اللجان خارج المحاصصة الحزب ّية .يعني هذا ،في ما يعني ،أن تقوم
ً
فضل عن تطوير حِوار ّ
االنتخابات على ترشيح أشخاص ألنفسهم ال على ُّ
طلبيّ مسؤول
ترشح قوائم،
ّ
ّ
َّ
الطلب ّية وتحدّيات العمل
يسعى لوضع أسس متينة ومشتركة للحركة
الطلبيّ
بشق ْيه السياسيّ
واالجتماعيّ.
ّ
العقد األخير ،فإنّنا شهدنا نشوء العديد من الحركات
على الرغم من التراجع في أداء الحركة
الطلب ّية في َ
ّ
الطلب ّية غير الحزب ّية ،منها ما هو تابع لجمع ّيات أهل ّية ،ومنها ما هو نسويّ ،وآخر ثقافيّ وفكريّ ،وكلّها
ّ
الطلب ّية .هناك طاقات جديدة ومبادرات الفتة جديدة يجب التفكير في إشرا كها
نشطت ضمن الحركة
الحاج 40000 :طالب بين .1989-1948
 .5ماجد
ّ
الحــاج ،ماجــد .)1999( .التعليــم العا ـلـي عنــد العــرب ـفـي إســرائيل :عــرض ،احتياجــات ،وتوصيــات .ورقــة تقديــر موقــف قدمــت لمجلــس
التعليــم العا ـلـي .جامعــة حيفــا.
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في عمل ّية عودة اللجان وعدم حصر هذه العمل ّية في ما بين األحزاب .كذلك على ناشطي األحزاب في
الجامعات عدم انتظار القرار الحزبيّ من األعلى لعودة اللجان ،وأن يبادروا هم بأنفسهم إلى هذه العمل ّية،
فللجامعات هامش عمل حزبيّ واسع ،بعيدًا عن سلطة البيرقراط ّية الحزب ّية التي تؤخّر –في المعتاد-
المفاوضات والعمل.
ّ
ثمة حاجة إلى تغيير ِ قواعد اللعبة التي ُوضعت للجان
ّ
الطلب العرب ،وبنا ِء نظام جديد عصريّ وتعدُّديّ
ّ
ومرن يستفيد من تجربة الماضي .هذا باإلمكان إنجازه إن ق ّرر ناشطو الحركة الطلب ّية ،على مختلف
جهاتهم ،القيام بهذه العمل ّية التاريخ ّية -وهم ليسوا بحاجة إلى انتظار أحد.
تو ُّ
ّ
الطلب ّية الفلسطين ّية.
ي وكاتب ،وناشط سابق في الحركة
ربيع عيد :صحاف ّ
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