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موجز تنفيذي

يسـتعرض هـذا التقريـر نتائج املسـح امليداني الـذي أجريناه حـول امُلعيقات التي تصّعـب منالية 

التعليـم العـايل لـدى العرب الفلسـطينيني مواطنـي إرسائيل. لقد ُكتبـت تقارير عديـدة يف إرسائيل 

عـن هذه املسـألة لكنهـا رّكزت عـىل الطالب الجامعـي الفلسـطيني واملعيقات التـي يُحرضها معه 

مـن بيئته االجتماعيـة والثقافيـة، وقّلما توقفت عنـد املعيقات التـي تضعها املؤسسـات األكاديمية 

يف إرسائيـل أمـام هـذا الطالـب والتـي تُحـول دون اسـتيعابه وتعيـق نجاحـه الـدرايس يف نهاية 

املطاف. 

مـن هنا، فإن املسـح ُكـّرس لفحـص املعيقات الخاصـة بمناخات املؤسسـة األكاديميـة اإلرسائيلية 

نظـراً لكون هـذه املناخات مـن أبرز املسـائل الراهنة التـي يعاينها الباحثـون بغية َفْهـم امُلعيقات 

التـي تواجه األقليـات يف العالم ال سـيما يف مجال الدراسـة الجامعية.

األدبيـات البـارزة التـي تتناول قضايـا تتصـل باملناخـات يف الحرم الجامعـي هي تلـك األمريكية 

التـي تتعامـل مع مسـائل إنشـاء حـرم الجامعـات واحتواء األقليـات داخـل األكاديميـا، وذلك من 

خـالل تحليـل يسـتخدم مصطلحـات الِعـرق وفحـص منظومـات عمل مؤسسـات التعليـم العايل 

التي تنسـخ عـن املجتمع بُنية غياب املسـاواة. تسـتطيع هذه األدبيـات باعتقادنا أن تشـّكل اإلطار 

النظـري املناسـب لفهـم طبيعة إنشـاء حـرم الجامعـات يف إرسائيـل. عطفا عـىل ما سـبق، وفيما 

يخـّص التوتـر السـيايس القومي بـني املواطنـني العـرب الفلسـطينيني واملؤسسـات الوطنية، من 

الصـواب اسـتعارة منهجية البحـوث األمريكيـة مع اسـتبدال املصطلح ِعـرق باملصطلـح قومية. 

تسـعى هـذه األدبيـات البحثيـة للتعامـل مـع امُلعيقات التـي تواجـه الطلبة مـن أصـول مختلفة 

وتهتـم كثـرياً برصـد املناخـات يف حـرم الجامعـات وكيفية تأثريهـا عىل هـذه املجموعـات. يُراعي 

منـاخ الحـرم الجامعـي املتنوع األصـول إختـالف التجربة لـدى مجموعـات هويتية، عىل أسـاس 

االنتمـاء الِعرقـي واالثنـي والقومـي والدينـي، وعىل أسـاس امليـل الجنيس. لـذا، نجـد أن يف ُصلب 

الحديـث عـن منـاخ الحـرم الجامعـي املتنـوع، إدراك تلك الفـوارق من حيـث التجـارب واملواقف 

والتوقعـات، واإلنتمـاء لرشيحـة اجتماعيـة معينـة، خاصـة ما يتعلـق بمشـاعر اإلقصـاء والُغربة 

واالغـرتاب داخـل الحـرم الجامعي.

عـىل الصعيـد االجتماعـي، يشـعر الطلبة أبنـاء األقليـات باالغـرتاب االجتماعي والثقايف لشـعورهم 

بـأن املؤسسـة التي يدرسـون فيهـا تغبن حـق الثقافة التـي ينتمون إليهـا. فهم يالحظـون وجود 

الفصـل االجتماعـي داخـل الحيّزات املشـرتكة مـن الحـرم الجامعي، إضافـة إىل التنافـس الِعرقي 

امُلضمـر. تمثّـل األنشـطة االجتماعيـة يف الحرم الجامعـي الطلبة املنتمـني لألكثرية وتتوّجـه إليهم، 

بينمـا يشـعر الطلبة من مجموعـات األقليات بغياب دورهم أو مسـاهمتهم يف الجوانـب االجتماعية. 
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مثـل هذا التوجـه يجعلهم يشـعرون بالغضب واإلحبـاط والعجز األمـر الذي يعّزز بالتايل مشـاعر 

االغـرتاب والغربة يف هـذا املكان. 

إنطالقـاً مـن هـذه املنهجيـة، سـعى املسـح لفحـص العنـارص املركزيـة التي يقـوم عليهـا مناخ 

الحيّـز األكاديمـي يف إرسائيـل. إخرتنا ُمكّونـنْي يحمالن معنى كبـرياً يف خلق الشـعور باإلنتماء لدى 

الطلبـة العرب الفلسـطينيني إىل الحيّـز األكاديمي يف البالد: حضـور اللغة العربيـة ومكانتها داخل 

الحـرم الجامعـي، واملكانـة املعطـاة للثقافة العربية الفلسـطينية داخـل كّل واحدة من املؤسسـات 

األكاديميـة التـي درسـناها. وقـد اسـتقصينا الوضـع يف أربـع جامعـات بحثيـة يف إرسائيـل، تـّم 

اختيارهـا ألهميتهـا ومركزيتهـا عىل السـاحة األكاديميـة اإلرسائيلية وهـي: جامعة حيفـا، جامعة 

بـن ڠوريـون- بـرئ السـبع، جامعة تل أبيـب والجامعـة العربيـة يف القدس.   

تكشـف نتائج املسـح صورة قاتمة مفادها أن جميع املؤسسـات األكاديمية املفحوصة، لم تسـتوِف 

الهـدف الـذي وضعـه مجلـس التعليـم العايل وهـو ترجمـة مواقعهـا اإللكرتونيـة للغـة العربية. 

كمـا أن غالبيـة الجامعـات تـكاد تخلو مـن الفتات مكتوبـة بالعربيـة. أّما حيـاة الطالـب العربي 

الفلسـطيني الثقافيـة التي يُفـرتض أن تنعكس يف الفعاليـات ويف تعامل املؤسسـة األكاديمية فهي 

نـادرة أو تـكاد تكـون معدومة. لغتـه وثقافته غـري حارضتني تقريبـاً يف الحيّز الجامعـي، والقليل 

املوجـود ليـس غـري كاٍف للتدليل عـىل انتمائـه للمكان أو عـىل خلق هـذا اإلنتماء. 

يف الراهـن، ال يشـّكل تعزيـز ثقافـة مواطنـي إرسائيـل العـرب الفلسـطينيني ولغتهـم وجعلهمـا 

حارضتـني يف الحيّـز الجامعـي، جزءاً مـن السياسـة األكاديميـة. فهـذان املكّونان غـري واردين يف 

تقريـر مجلـس التعليـم العايل مـن العـام (2013)، وغري مطروحني عـىل جدول أعمـال أي واحدة 

مـن الجامعـات األربع املفحوصة. تكشـف النتائج بشـكل جـيلّ واضـح أن الثقافة واللغـة العربية 

تتمتعـان بتمثيـل وحضور مكثّفنْي وواسـعنْي. باملقابـل، تكاد الثقافـة العربية الفلسـطينية تغيب 

تمامـاً عـن حرم الجامعـات، بينمـا يُخّصص للغة العربية متّسـع ضيّق جـداً بحيث تـكاد تُبتلع يف 

الحيّـز. كثـرية هي العنـارص املوجـودة يف املؤسسـات األكاديمية التي تتيـح لكّل طالـب يهودي أن 

يعـّرف الحيّز عـىل أنه «خاصته»، بينمـا ال نرى وجودا لعالمـات ودالالت يف معظم هذه املؤسسـات 

تـؤّرش للطالـب العربي الفلسـطيني عـىل أنه رشيـك كامل يف هـذا الحيّز.     

 نويص يف مسحنا هذا بـ:

توسـيع التوجيهـات (مـن مجلـس التعليـم العايل) بخصـوص إعطـاء املكانة • 

الجامعـي  الحـرم  أرجـاء  يف  العربيـة  للغـة  والعمليـة  واملّرشفـة  الواضحـة 

تطبيقاتهـا. يف  والتدقيـق 

وضـع التوجيهـات املفّصلـة التـي تقّر معايـري واضحة بشـأن مكانـة الثقافة • 

العربيـة الفلسـطينية مـع التشـديد عىل إبرازهـا يف الحيز العام وبشـكل واسـع.
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األكاديميـة •  الهيئتـني  ألعضـاء  موجهـة  وتأهيـل  اسـتكمال  برامـج  تطويـر 

واإلداريـة يف مختلـف املؤسسـات، بغيـة تطويـر التعامل األفضـل مع رشيحة 

الطلبـة العـرب الفلسـطينيني.  

العمـل عـىل إجـراء البحـوث الشـاملة التـي تفحـص التجربـة التي يعيشـها • 

الطلبـة العـرب الفلسـطينيون مـن خـالل التواجد ضمـن مناخ وحيّـز الحرم 

الجامعـي يف كّل البـالد، وذلك للوقوف عنـد محدوديات الوضـع القائم وإيجاد 

لتغيريه.  السـبل 

إجـراء نقـاش حـول نتائـج هـذه البحـوث ضمـن منتـدى متنـوع ومفتـوح • 

يشـمل باحثني وخـرباء يف هذا املِضمار: صانعـو القرار، ممثلـو/ات الجمهور، 

جمعيـات ناشـطة يف هذه املجـاالت، العاملـون والعامـالت يف الرتبيـة وغريهم. 

يصـدر هـذا التقريـر عن جمعية سـيكوي ومركز دراسـاتـ  املركـز العربي للحقوق والسياسـات 

كجـزء مـن مـرشوع «العربيـة يف الحيّـز األكاديمـي» املمّول مـن االتحـاد األوروبي واملشـرتك مع 

معهـد ڤان لـري يف القدس. قـام بجمـع املعطيـات طاقم جمعية سـيكوي.
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مقدمة ـ منهجية كتابة التقرير

األكاديميـا مؤسسـة اجتماعيـة بالغـة األهمية من نـواٍح عـّدة. فهي بمثابـة املوقع الرئيـس إلنتاج 

املعرفـة وبلـورة الخطاب، وتشـّكل رمـزاً أخالقياً وقيميـاً، كما أنهـا إحدى محطات مسـار التأهيل 

بالنسـبة لقطـاع واسـع من الجيـل الشـاب يف طريقه إىل سـوق العمل، وآليـة للتنشـئة االجتماعية 

وملتقـى فئـات املجتمع املتنوعـة، باإلضافة لكونها دفيئة تنشـئ القيـادة االقتصاديـة واالجتماعية 

والسياسـية. كّل هـذا يجعـل لجهـاز التعليم العـايل أهمية كربى يف تشـكيل صـورة املجتمع.

إضافـة إىل التأثـري املبـارش لرجـاالت األكاديميـا عـىل متلقي العلـم، فإنهـم يؤثّـرون بطريقة غري 

مبـارشة عـىل حقـول اجتماعية أخـرى، إذ أنهـم يشـّكلون سـنداً أكاديمياً بالنسـبة لبقيـة النخب 

( Dijk van, 1993; Churchill, 1995). للباحثـني دور يف إنتـاج املعرفـة، يف تحديـد الربامـج 

الدراسـية; يف تحديـد اللغـة التي سـيتم فيهـا توصيـف أفـراد املجموعـات السـّكانية املختلفة; يف 

تصميم األنسـاق فيمـا يتعّلق باألمـن واالقتصاد وتوزيـع األرايض إضافة ألجهزة أخـرى لها دور يف 

تشـييد وتشـكيل الحياة االجتماعيـة. يف السـياق األكاديمي الرتبـوي، ثمة دور للباحثـني يف تحديد 

املـؤرشات واختبـارات املالءمـة للتعليم العـايل، يف تحديد مناهـج التدريس وإجراء األبحـاثـ  مثالً، 

حـول الفجـوات القائمـة بـني الطلبة مـن أصـول مختلفة وغـري ذلك.

إسـتناداً عـىل كل ما سـبق ومـن خالل سـعينا لفحـص نشـاط األكاديميـا يف إرسائيل بمـا يتصل 

بالجوانـب االجتماعيـة واألكاديميـةـ  الرتبويـة، يبـدو أّن لهـذه املؤسسـة أهمية كبـرية يف مواجهة 

الفجـوات االجتماعيـة والتمييـز السـيايس القائم يف إرسائيـل، خاصـة املتعلقة بإلتزامهـا األخالقي 

نحـو مواطنـي الدولـة العـرب الفلسـطينيني1. وذلـك ألّن األكاديميـا يف إرسائيـل كانـت رشيكـة 

أساسـية يف تشـكيل األيديلوجيـا التي كّرسـت هامشـية املواطنني العـرب الفلسـطينيني يف إرسائيل 

وأثّـرت عـىل وضعهم املـادي والنفـيس وكذلـك املدنـي والتعليمي.  

تقـوم جمعيـة سـيكوي ومركـز دراسـات منذ سـنوات عديـدة بمواكبـة تمثيـل املواطنـني العرب 

الفلسـطينيني يف جهـاز التعليـم العـايل داخـل إرسائيـل2، إيمانـاً بأنه يُمكننـا أن نطـّور من داخل 

مؤّرش املساواة بني املواطنني العرب واليهود يف إرسائيل للعام 2009، جمعية سيكوي (النسخة العربية)  1
مؤّرش املساواة للعام 2009، جمعية سيكوي (النسخة العربية)  

مؤّرش املساواة للعام 2009، جمعية سيكوي (النسخة اإلنجليزية)     
نهاد عيل: تمثيل املواطنني العرب يف مؤسسات التعليم العايل، جمعية سيكوي، 2013.  2

دراسات، املركز العربي للحقوق والسياسات، مسار املعيقات: التحديات واتجاهات العمل إلرشاك املواطنني العرب   
جوهرياً يف جهاز التعليم العايل داخل إرسائيل، 2011. للنص الكامل:

. h p://www.dirasat-aclp.org/arabic/files/Dirasat_Malag_June2011-21.pdf  
ومركز  العربي  التعليم  قضايا  متابعة  لجنة  إقصاء،  أم  تصنيف  أداة  البسيخومرتي-  اإلمتحان  مصطفى:  مهند   

دراسات، 2009. 
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األكاديميـا نفسـها خطاب املجتمع املشـرتك القـادر عىل اسـتيعاب مجموعاته واملتكافـئ ليؤثّر عىل 

رشائـح عريضـة داخلـه. مـن هنا، فإننـا ننظر بعـني الرضـا إىل قرارات مجلـس التعليـم العايل يف 

السـنتني األخريتـني ِلِجَهـة تطويـر النقـاش حول ُسـبل إتاحـة التعليم العـايل للطلبة مـن املجتمع 

الفلسـطيني يف إرسائيـل وللجهـود املبذولة يف هـذا املضمار.   

مـع ذلـك، نـوّد التأكيد هنـا عـىل أّن الطريق لتحقيـق املسـاواة الجّدية ما زالـت طويلـة وأنه بغية 

تطويـر سياسـات هدفهـا تحقيـق املسـاواة، ال بـّد مـن اعتماد قـرارات وسياسـات بعيـدة املدى. 

وكّلنـا أمـل بـأن يسـاعد هـذا التقريـر عـىل الدفع بهـا قدمـاً ثـّم تطبيقها. مـن هنا، يسـعى هذا 

التقريـر إىل التأكيـد عـىل ُجملـة مـن املعيقـات لـم تـأِت عـىل ذكرهـا الوثيقـة الشـاملة الصادرة 

عـن مجلـس التعليـم العايل يف السـنة املاضيـة (2013)3، كما يسـعى الحقـاً (بنهايـة التقرير) إىل 

صياغـة التوصيـات والخطـوط الهيكليـة العريضـة ملواجهة هـذه املعيقات.

إرسائيل،  يف  والرشكس  الدروز  العرب،  أمام  األكاديميا  منالية  توسيع  العايل:  التعليم  يف  الفرص  وتكافؤ  التعددية   3
.2013
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 الثقافة واللغة
المركبان اللذان تَم فحصهما

نعـرض يف هـذه الوثيقـة النتائـج األولية للبحـث الذي أجرينـاه واملتعّلقـة بجانبني هامـني جداً يف 

خلـق شـعور اإلنتمـاء لدى الطلبـة العرب الفلسـطينيني نحـو الفضـاء األكاديمي داخـل إرسائيل: 

حضـور ومكانـة اللغـة العربيـة داخـل الحـرم الجامعـي، واملكانـة املخّصصـة للثقافـة العربية 

الفلسـطينية يف كّل واحـد مـن املواقـع األكاديميـة التـي قمنـا بفحصهـا. شـمل الفحـص أربـع 

جامعـات بحثيـة داخـل إرسائيـل والتـي أختـريت ملركزيتهـا يف الخارطـة األكاديميـة يف إرسائيل: 

جامعـة حيفـا، جامعـة بـن ڠوريـون (النقـب)، جامعة تـل أبيـب والجامعـة العربيـة يف القدس.   

شـمل الفحـص ثالثـة مجـاالت: وجود صفحـات باللغـة العربيـة يف املواقـع اإللكرتونية الرسـمية 

للجامعـات؛ حضـور اللغـة العربية يف فضاء الحـرم الجامعي؛ مكانـة الثقافة العربية الفلسـطينية 

يف الحيـاة الثقافيـة الرسـمية للحـرم الجامعـي. اعتمـدت املجاالت التـي اخرتنا فحصهـا عىل عدد 

مـن اإلعتبـارات: أوالً، أردنـا وضـع رؤيـا واضحـة أمـام املؤسسـات األكاديميـة؛ أّن لغـة الطلبـة 

الدارسـني يف املؤسسـات األكاديميـة وثقافتهـم هامتان جداً بالنسـبة لهـم، لذا تسـتحقان التعامل 

الجـّدي ضمـن الرؤيـا القائمة عـىل املسـاواة والتقبّل والتـي نرى أن مـن واجب الجامعـات العمل 

عـىل تطويرهـا. ثانيـاً، أردنا وضـع غايات طالعتنا جليـًة من األدبيـات البحثية التي تُعنى بمسـألة 

النهـوض باملجموعـات السـّكانية املهّمشـة داخـل املجتمـع، عـن طريق خلـق الفضـاء األكاديمي 

األكثـر مسـاواًة الضامـن للتعدديـة الثقافيـة؛ ويف النهايـة أردنـا دمـج غايـات تُضاف لتلـك التي 

وضعهـا مجلـس التعليـم العـايل، كفحص وجـود اللغـة العربيـة يف املواقـع اإللكرتونيـة (أنظروا 

تقريـر مجلـس التعليـم العايل 2013، صفحـة 75). لقـد أوىص املجلس برتجمة مواقـع الجامعات 

اإللكرتونيـة يف العـام 2013 كجزء من سياسـة توفـري املنالية وكجـزء من خطة متعددة السـنوات 

لتوسـيع مناليـة التعليـم العـايل يف صفوف املجتمـع العربي الفلسـطيني داخـل إرسائيل.  

علينا التأكيد بأّن عملية الفحص التي قمنا بها أولية وتحتاج أبحاثاً أخرى الحقة.

املرّكبان اللذان تّم فحصهما:

موقـع الثقافـة العربيـة الفلسـطينية يف الحـرم الجامعـي: وجـود روزنامـات ودفاتـر . 1

يوميات تشـمل أعياد ومناسـبات املجتمع العربي الفلسـطيني؛ إسـتعمال عنـارص من الثقافة 

العربية يف اإلحتفاالت الرسـمية ويف أنشـطة نقابـة الطالب؛ تمثيل الثقافة العربية الفلسـطينية 

يف أروقـة الحـرم الجامعـي مـن خـالل الوسـائل املرئيـة املختلفة (صـور، تماثيـل وغريها)، 
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إحيـاء األعياد واملناسـبات الخاصة باملجتمـع العربي الفلسـطيني عن طريق احتفـاالت تُنّظم 

يف ُمحيـط الحـرم الجامعي.  

التمثيـل اللغوي/اللسـاني: وجود اسـتمارات رسـمية بالعربيـة؛ مناقصات عمـل بالعربية؛ . 2

منشـورات وأبحـاث باللغة العربية; لغـات الالفتات يف مرافق املؤسسـة؛ وجـود دروس تعزيز 

بالعربيـة للمواضيع املدرَّسـة؛ وجـود دورات ومحـارضات بالعربيـة أو دورات ثنائيـة اللغة؛ 

وجـود اللغـة العربيـة يف املجال املرئـي من املسـاكن واملراكـز الرياضية ومراكـز الطلبة.  

 

تّم الفحص بالوسائل التالية:

مقابـالت مـع طلبـة عـرب فلسـطينيني ويهـود وكذلـك مـع محارضيـن عـرب فلسـطينيني . 1

ويهـود، غالبيتهـم مـن أصحـاب الوظائـف يف الجامعـات.

اسـتعراض املواقـع اإللكرتونية، الفيسـبوك ووسـائل امليديا الجديـدة الخرى لـدى كّل واحدة . 2

املفحوصة.  الجامعـات  من 

مراقبـة منهجيـة وتسـجيل التمثيالت الظاهـرة يف الحيـز واملتعلقة باللغـة والثقافـة العربية . 3

الفلسـطينيتني: أجرينـا جـوالت ليـوم واحـد يف كل جامعة مـن الجامعات.

توقيت عملية القياس : تّمت يف األشهر شباط حتى نيسان 2014

محدوديـات عمليـة الفحـص : كانت عمليـة الفحص قصرية وموجـزة، وحتى لو كانـت أفضلية 

لبحـث شـامل يغّطـي كل سـنوات وجـود الدولـة، إالّ أننا عىل ثقـة بأّن مثل هـذا البحـث بالذات ـ 

فحـص موضعـي يف نقطـة زمنيـة محّددة ومختـارةـ  قادر عـىل تسـليط الضوء عىل مكانـة اللغة 

العربيـة داخـل الحـرم الجامعـي يف مقطـع زمني محـّدد، يف إرسائيل العـام 2014. كذلـك، يمكن 

أن الفحـص لـم يَطـل كّل املجـاالت املفحوصـة يف كل قسـم مـن أقسـام الجامعة. رغم ذلـك، نحن 

نقـّدر أن الصـورة العاّمـة املرسـومة أمامنـا موثـوق بهـا لكونهـا تعتمد أيضـاً أدبيـات أكاديمية 

وبحثيـة سـابقة. ثّمـة محدوديتني أخريـني لعملية الفحـص هـذه: األوىل، حقيقـة أّن البحث جرى 

يف الجامعـات ولـم يشـمل الكليات األكاديميـة. نعتقد أّن ثمـة أهمية كربى لفحص وضـع الكليات، 

خاصـة تلـك التـي تشـهد تمثيـال عاليـا للطـالب العـرب. أّمـا الثانيـة فكانـت درجـة مشـاركة 

وتعـاون رؤسـاء الجامعـات: قبيل البحـث، طلبنا مقابلة رؤسـاء الجامعـات لنعـرض عليهم بحثاً 

تمهيديـاً أجرتـه جمعية سـيكوي يتنـاول قضايـا التمثيل، وذلـك كي تتاح لهـم إمكانيـة التعامل 

مـع النتائـج. لألسـف الشـديد، لم نلـق التجـاوب، األمر الـذي حـال دون إجـراء اللقـاءات معهم 

والحصـول عـىل الصـورة من وجهـة نظرهم. 
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أبعاد اإلقصاء المنهجي في الحرم الجامعي

تُظهـر األبحـاث الكثرية املمتّدة عـىل عرشات السـنني، ميل مجموعـات األقلية لعيـش تجربة الحرم 

 Feagin, Vera, & Imani, 1997;) الجامعـي كتجربة إقصائية بالنسـبة لها وغري منفتـح تجاههـا

 Hurtado & Carter, 1997; Solórzano, D. J., Ceja, M., & Yosso, 2000; Yosso, Smith,

 .(  Ceja, & Solórzano, 2009; Watson, Terrell, & Wright, 2002

الُخالصـة الجوهريـة مـن األدبيـات التـي درسـت املؤسسـة األكاديميـة هـي أّن هذه املؤسسـات 

تالئم نفسـها بأشـكال عديـدة للطلبـة أبناء األكثريـة، وهي حقيقـة بالغـة األهمية تُنتـج «األجواء 

البـاردة» (Chims, 1999) لـدى أبنـاء األقليـات. لقـد تّم توصيـف املصطلح «أجواء بـاردة» ألول 

مـّرة يف البحث الذي أجـراه Hall & Sandler, (1998) محاوال بواسـطته فهـم املعيقات املوجودة 

يف األكاديميـا أمام النسـاء.

 Kuh,) أّمـا املصطلـح «جـو أو أجواء» فيصـف مواقـف وتوجهـات ومشـاعر إزاء البيئة املحيطـة

1990). وقـد زعـم Peterson and Spencer (1990) أّن «الجـّو» ظاهـرة تنظيميـة معقـدة لها 

قدرة إستنسـاخية أساسـاتها راسـية عـىل هيئة أنمـاط ومعتقدات وترصفـات يأتي بهـا العاملون 

يف هـذا اإلطـار. قـد تتيـح عمليـة معاينـة األجـواء لـدى أصحـاب القـرار فهمـاً أفضـل لطبيعـة 

الحـرم الجامعـي بعيـون املجموعـات املختلفـة (Vaccaro,2014). هـذا التعاطي هـام عىل وجه 

الخصـوص ألن أبنـاء األقليـات يتأثـرون بـه لدرجـة تطـال تحصيالتهـم وإنجازاتهـم األكاديمية

 Feagin, Vera, & Imani, 1997; Hurtado & Carter, 1997) Nora, & Cabrera, 1996;

 .(Solórzano et al., 2000; Watson, et al., 2002

لـم يتـّم حتى اليـوم إجـراء أّي فحص منهجـي للجّو، بغيـة تكوين سياسـة تسـتجيب إلحتياجات 

وتوقعـات األقليـة العربيـة الفلسـطينية داخـل إرسائيـل. ونحن عـىل اعتقاد بأنـه ال بـّد يف البداية 

مـن وضـع الخطوط السياسـية، بُغيـة الدفع قدمـاً بعمليـة الفحص واملعاينـة هـذه،. نطمح بهذا 

التقريـرإىل التأكيـد عـىل مجموعـة مـن النقـاط األساسـية التي ينبغـي أن تُبنـى مـن حولها هذه 

السياسـة ـ حسـب تقديرنا.

داخـل  مؤسسـاتياً  متجـذرة  مفاهيـم  هـي  اإلثنيّـة،  العرق/األصـل  مفاهيـم 

األكاديميـا

أبـرز األدبيـات التي تناولت قضايـا تتعّلق بالجـّو البارد للحـرم الجامعي، هي األدبيـات األمريكية 

التـي تتعامل مع أسـئلة حـول  بلورة الحـرم الجامعي واحتـواء األقليـات داخـل األكاديميا، وذلك 
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بواسـطة تحليل يسـتخدم مصطلحـات الِعرق وبواسـطة دراسـة املنظومات القائمة يف مؤسسـات 

التعليـم العـايل، التي تستنسـخ غيـاب املسـاواة يف املجتمـع. بإعتقادنـا، إن هذه األدبيـات صالحة 

لتشـّكل إطـاراً نظرياً مناسـباً لفهم عملية تصميـم الحرم الجامعـي يف إرسائيل. تبعـاً لذلك، وفيما 

يتصـل بالتوتـر السـيايس القومـي القائـم بـني املواطنـني العـرب الفلسـطينيني وبني مؤسسـات 

الدولـة، من الصـواب التعاطي مع اسـتخالصات األبحـاث األمريكية واسـتعارة ما يصـّح منها مع 

اسـتبدال مصطلـح العرق بمصطلـح القومية.

 ((Critical Race Theory الفـرع البحثـي الـذي نقصده هو جزء مـن النظريـة النقديـة للِعـرق

والتـي تتناول الَعْرَقنَة أو اإلسـقاط الِعرقي4 املؤسسـاتي (وإسـتعارًة للحالة عندنـا: «البناء القومي 

املؤسسـاتي»). تعايـن هـذه األدبيات مؤسسـات التعليـم من خـالل الرتكيز عىل تحليـل منظومات 

البيـاض (من لـون البرشة البيضاء ـ كـون أصحاب البرشة البيضـاء يف الواليات املتحـدة األمريكية 

هـو الفئـة املهيمنة ـ املحـرر)  ("Whiteness")  وفحـص كيفية بلورتها للحيّـز األكاديمي. 

اإلدعـاء األسـايس لـدى الباحثـني هـو أن البيـاض Whiteness“" كان يف السـابق عبـارة عن فئة 

 .coloured) ) «صة وبدون أي إشـارات تحّددهـا، خالفـاً للفئـات «امللوَّنـة اجتماعيـة غـري مشـخَّ

خلقـت هـذه الحقيقـة حالة من العمى النسـبي وعـدم القدرة عىل رؤيـة دور مجتمـع األغلبية، عىل 

مؤسسـاته، يف اسـتيعاب أبنـاء األقليات داخـل األكاديميا.   

مـن الناحيـة النظرية، يفـرتض باحثو منظومـات التبييـض أنه بدل دراسـة النواقـص واملعيقات 

لـدى األقليـات داخـل األكاديميا، يجـب فحـص املنظومات التـي تتيح تفضيـل البيض وتكّرسـه. 

يّدعـي هـؤالء الباحثـون أنّـه تّمـت عْرَقنَـة الحيّـز (racialized). والحيّـز المَُعْرَقن هـو حيّز غري 

حيـادّي مـن الناحيـة الِعرِقيـة. فأنماط وأفـكار أبنـاء املجموعـة العرقيـة امُلهيمنة تكـون متوّغلة 

داخـل الحيّـز التنظيمـي وتعمـل عـىل َعْرَقنَِتـه 1994 (Omi & Winant). تتـّم َعْرَقنـة الحيّـز 

األكاديمـي بشـكل ال واٍع فتُعتـرب اإلمتيـازات التـي تتمتـع بهـا املجموعـة التـي ُصّمـم الحيّز عىل 

صورتهـا، كأنهـا مفهومـة ضمناً فـال تُعترب إشـكالية.  

يتّضـح إّن نتائـج العنرصيـة كمـا تتم ترجمتهـا داخل الحيّـز األكاديمـي تنطوي عىل مـّس بأبناء 

األقليـات يف هـذه املؤسسـات وعـىل إسـقاطات عديـدة عليهـم. فقـد يواجه الطلبـة أبنـاء األقليات 

Fe-) عنرصيـة مكشـوفة أو خفيـة مثل الرفـض وقّلة الدعـم والحمايـة أو نقص األمن الشـخيص

 agin, Vera, & Imani, 1996; Hurtado & Carter, 1997; Solórzano, Ceja, & Yosso, 2000;

يُوَصـف   .(Yosso, Smith, Ceja, & Solórzano, 2009; Watson, Terrell, & Wright, 2002

تأثـري كّل هـذا عـىل أنـه يـّرض بالتحصيـل الـدرايس وبرفاهيـة wellbeing)) الطلبـة أبنـاء هذه 

يتّم  بحيث  مؤرشاته،  بمختلف  الِعرق،  مفهوم  تعتمد  اجتماعي  بناء  عملية  عن  عبارة   (racialization) «الَعْرَقنَة»   4
النشاط  أو  اليشء  أو  للموضوع  فينسبون  األعراق،  من  نوع  أو  الِعرق  بمصطلحات  االجتماعي  أو  الثقايف  تفسري 

االجتماعي، ماهية ِعرقية. (يونا وشنهاف، 2008).  
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املجموعـات، كمـا ذكرنا سـابقاً.  

 (Moore ,2008; Lewis, 2003 Young; ,2000; Feagin , 2006) يّدعـي الكثري مـن الباحثـني

أنـه يف الواليـات املتحـدة، حتـى لـو لـم تكـن املؤسسـة عنرصية بشـكل واضـح، فإنهـا تحمل يف 

ثناياهـا تاريـخ اإلقصـاء العرقي الـذي ال يختفي من تلقاء نفسـه. ما زال مـايض الفصل العنرصي 

واإلقصـاء يؤثّـر يف نـواٍح عّدة عىل جّو مؤسسـات التعليم العـايل، وهو ينعكـس يف اإلرصار وصّد كل 

محاولـة إللغـاء الفصـل العنرصي مـن مواقع مركزيـة داخل الحـرم الجامعي، من خـالل الحفاظ 

Dust-) عـىل السياسـة التقليديـة ذاتهـا املعّربة عـن رغبات واحتياجـات أبنـاء املجموعة البيضـاء

er, 1993). الحـظ الباحثـون أن النجـاح يف خلـق الجـّو الداعـم للطلبـة أبنـاء األقليـات، مرشوط 

يف الغالـب باملوقـف األويل الـذي تتبنـاه املؤسسـة فيمـا يتعلـق بإسـتيعاب مجموعات األقليـة. إّن 

املتغـرّيات التـي تـّم أُخذهـا بالحسـبان هـي التوجه الفلسـفي القائـم لدى املؤسسـة فيمـا يتعلق 

بالعمليـات الرتبوية لـدى األقليات; اإلسـتعداد لتنفيذ سياسـة تصحيحية; االسـتعداد لتوفري برامج 

ترّكـز عـىل مجموعـات بعينهـا واإلهتمـام التنظيمـي بالجـّو السـيكولوجي وبالعالقـات مـا بـني 

 .(1978 , Peterson et al) املجموعـات

نالحـظ هنـا وجـود مسـألة مـن الهـاّم دراسـتها يف إرسائيـل، أيضـا، حيث أُنشـئت مؤسسـاتها 

األكاديميـة يف األصـل بأيـدي يهـود ومـن أجـل اليهـود. وعىل الرغـم مـن اإلختالف السـيايس بني 

الحالتـني األمريكيـة واإلرسائيليـة، ورغم الخشـية اإلرسائيلية (القائمـة ربما) أو الصعوبـة العقلية 

يف مناقشـة العالقـات اليهوديـةـ  العربية باإلسـتناد إىل نظريات تناولت عالقات البيض والسـود يف 

الواليـات املتحـدة، فإننـا نطمـح إىل فتح نقـاش من خالل هـذا اإلطار الفكـري، أيضـاً. باعتقادنا، 

ثّمـة قيمـة إضافيـة للمقارنـة وملناقشـة املنظومـات التي ترّسـخ املؤسسـة األكاديمية كمؤسسـة 

يهوديـة ومقاربـة إمكانيـة أن هـذه الحقيقة تمنح إمتيـازات للطلبـة اليهود وتكـّرس باملقابل عدم 

املسـاواة مـا بـني اليهود والعـرب الفلسـطينيني يف إرسائيـل. تتطرق الفقـرات التاليـة إىل القضايا 

املتصلـة بالثقافـة واللغة يف سـياق عالقات األكثريـة واألقلية، وذلـك بغية طرح األبعـاد املرتتبة عن 

إقصـاء ثقافـة ولغة العرب الفلسـطينيني عـن الحيـز االكاديمي.   

مـكانـة اللغـة

تؤّكـد األبحـاث املعـارصة التي تتنـاول اللغـة واملجتمعات أهميـة اللغة التـي تتجاوز كثـرياً الفهم 

التقليـدي لهـا عىل أنهـا وسـيلة لنقـل الرسـائل. يشـري Fishman (1972) إىل أّن اللغات ليسـت 

فقـط مجموعـة من املبانـي الصوتية واألشـكال والهياكل النحوية، وليسـت وسـيلة لنقل الرسـائل 

فقـط، بـل هـي مقولـة اجتماعيةـ  وسياسـية بكّل معنـى الكلمـة. اللغة املقولـة بحـّد ذاتها. وفق 

هـذا املفهوم الذي شـّكل صـورة البحث املعارص حـول اللغة واملجتمعـات، فإّن خيـار تعّلم أي لغة 
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أو اإلمتنـاع عـن تعّلمهـا، التحّدث بهـا، األبداع والكتابـة بلغة مـا أو اإلمتناع عن اسـتعمال لغة ما- 

كّلهـا مجتمعـة تحمـل دالالت سياسـية واجتماعيـة عميقة. لقد تـّم تأكيد هـذه الصلـة الجوهرية 

مـا بني اللغـة والفكرة لـدى كرامـش (kramsch, 1998) أيضا، وهـي التي انطلقت مـن فكرة أّن 

اللغـة هـي الوسـيلة األساسـية األكثر تعبـرياً عن أّي فعـل اجتماعي إنسـاني. بالنسـبة لهـا، فإّن 

العالقـة مـا بـني اللغـة والثقافـة واملجتمـع نابعة مـن حقيقـة أّن اللغة تعـّرب عن واقـع إجتماعي 

ثقـايف وأّن اللغـة بحـّد ذاتهـا (خاصة الجوانـب اللفظية وغـري اللفظية منها) تجّسـد واقعـاً ثقافياً 

إجتماعيـاً. لقـد أثّـرت هـذه االسـتخالصات كثـرياً عىل أبحـاث اللغـة ودورهـا يف تصويـر الواقع 

وتشـكيله. توّقـف Blommaert (1999) يف بحثـه عنـد العالقـة بني اللغـة والِفكـرة، خاصة فيما 

يتعلـق بالسياسـة اللغويـة، فأكد بدوره عىل أّن إسـتعمال اللغة أو عدم إسـتعمالها هـو بمثابة أداة  

لتقّدم ونـرش األفـكار واأليديلوجيات. 

مكانـة لغة األقلية حّساسـة ومشـحونة سياسـياً، وذلك ألّن األقليـة مرتبطة برغبـة األكثرية يف خلق 

منظومـات مؤسسـاتية تحفـظ لهـا لغتهـا هـي. إّن الحـق بالحفـاظ عىل اللغـة هو حـق جماعي 

والحقـوق الجماعيـة تهدف يف جوهرهـا إىل ”مسـاعدة أبناء األقليـات عىل حماية أنفسـهم، وكذلك 

الحفـاظ عـىل هويتهم كمجموعـة مسـتقلة، وبالتايل تنميتها. يسـعى هـذا الحق لتعزيـز الخطوط 

الدالـة التـي تميّـز األقلية عـن باقي املجموعـات من حولهـا وحماية أبنائهـا من تقليـد املجموعات 

 ،(1995) Kymlicka ،األخـرى أو اإلنصهـار فيهـا“، (ڠبيـزون) (2005: صفحة 3). أّمـا كيمليـكا

فيؤكـد عـىل واجبـات الدولة تجـاه لغـة األقليـة األصالنيـة فيها. وفقـا لنظريتـه، يحـّق لألقليات 

اللغويـة األصالنيـة حقوقاً شـاملة متعّلقـة باللغة، مقابـل األقليـات اللغوية املهاجـرة التي تكتفي 

ربمـا بحقـوق لغوية مقلَّصة جداً. وبسـبب الخشـية مـن ضياعها، من الهام دراسـة مـدى حيوية 

لغـات مهـّددة باإلنقـراض، ثّم البحث عن سـبل للحفـاظ عليها. وفـق موديل مدى حيويـة اللغات، 

يّدعـي Taylor Bourhis وGiles  (1977) أّن ثّمـة وزن كبـري لعوامـل الدعـم املؤسسـاتي ملـدى 

الحفـاظ عـىل حيويـة اللغات. وسـنّدعي يف هذا السـياق بدورنا أنه ال بـّد من األخذ بالحسـبان دور 

األكاديمية.  املؤسسـة 

مكـانـة الثقافـة

يف املسـتوى الثقايف يشـعر الطلبـة من مجموعـات األقلية اغرتابـا اجتماعيا وثقافيا ألنهم يشـعرون 

بـأن املؤسسـة األكاديميـة تغبن حـّق ثقافتهـم. فهم يـرون أن هناك فصـال اجتماعيـا يف الحيّزات 

املشـرتكة يف الحرم الجامعي وأن هناك تنافسـا خفيـا. أما الفعاليات االجتماعيـة يف الحرم الجامعي 

فتمثّـل الطلبـة من مجموعـة األكثريـة وموّجهة إليهـم. بينما يشـعر الطلبة من مجموعـات األقلية 

أن ليـس لهـم أي دور مـن ناحية اجتماعيـة. مثل هـذا التوّجه يبعث الشـعور بالغضـب واإلحباط 
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والعجـز، وكلها تسـهم يف خلق الشـعور باالغـرتاب والغربة يف الحـرم الجامعي.

كثـرياً مـا تكـون ثقافـة األقلية غـري مرئية داخـل الحيّـز «األبيـض». فالثقافـة «البيضـاء» تُعطى 

صفـة الحياديـة، وكأنها ثقافـة «الجميع» التـي تغني عن الحاجـة إلحالل ثقافات أخـرى. تتطّرق 

األبحـاث يف هـذا السـياق بشـكل رئيـس ملناهـج التدريـس وللطريقـة التـي يُشـّكل بهـا الحيّـز 

ويتـّم تصميمـه. تسـّلط األدبيـات املتناولـة لربامج التدريـس يف الجامعـات الضوء عـىل حقيقة أن 

مضامـني التدريـس متأتيـة عـن وجهة نظـر ذكوريـة غريية (خـالف املثليـة) وبيضـاء، تتجاهل 

مسـاهمات املجموعات األخـرى ووجهات نظرهـا، أيضـا، (Banks, 1996, 2001). تدرس األبحاث 

املتعلقـة بالحيّـز املرئي مـدى تنّوع املظاهـر الثقافيـة والطبقية داخـل حيّز ما. عىل سـبيل املثال، 

تقـوم Moore (2008) بتحليـل الصـور املعّلقـة يف أروقـة كّليـات الحقـوق املرموقـة يف أمريـكا 

لتجـد أن هـذه الصـور تعـود لقضـاة وملناضـيل عدالة بيـض فقـط، األمر الـذي يكشـف التاريخ 

 (2001 ,Gair & Mullins لـدى)  Anijarاإلقصائـي للسـود لـدى هـذه املؤسسـة. فيمـا تصـف

ب بهم فيهـا وإذا كانت  كيـف أّن البنايـات «تبّلـغ» القادمـني إليها ما إذا كانـوا منتمني إليهـا ومرحَّ

معرفتهـم وخلفياتهـم الثقافية ذات شـأن هنـا! تتمة إىل لذلك، تشـري Sleeter  (يف املصدر نفسـه) 

إىل العالقـة مـا بـني اإلثنيـة ومسـتوى التمويـل املنعكس يف مسـتوى البنايـات: ففي حـني يدرس 

أبنـاء الطبقـات الوسـطى البيضـاء من كاليفورنيـا داخل بنايـات حديثة، نجـد أّن أبنـاء الطبقات 

الكادحـة يحظـون بميزانيـات ضئيلة جـّراء طرق رصـد امليزانيـات امُلعتمـدة يف الدولة.  

يتعـّرض الشـعور باإلنتمـاء للمكان لـدى األقليات ملـّس عندما تكـون «املنبّهـات» الثقافيـة ممثلًة 

للثقافـة املهيمنـة فقـط. تصـف Canul (2003) التعامل اإلسـتعالئي تجـاه الثقافـة الالتينية يف 

بعـض الجامعـات األمريكية، واملعضـالت املعّقدة الناتجة عـن ذلك،ً  وتناول أيضا، مسـائل الحفاظ 

عـىل الثقافـة مقابـل التكيّف واإلنصهـار التـي يتخبّط فيهـا أعضاء هيئـة التدريـس والطالب من 

أصـول التينية. 

أجواء الحرم الجامعي اإلرسائييل

تضـع أبحـاث كثـرية سياسـة دولة إرسائيـل يف خانـة السياسـات التي تعطـي وزناً كبـرياً لألصل 

الديمقراطيـة  إىل  پيليـد (1993)  يشـري  الحيـاة.  مناحـي  كّل  يف  ينعكـس  الـذي  األمـر  اإلثنـي، 

اإلرسائيليـة عـىل أنهـا ديمقراطية جمهوريـة فيها نوعـان من املواطنـة: مواطنة جمهوريـة لليهود 

ومواطنـة ليرباليـة للعرب الفلسـطينيني. ففـي حني يتمتـع اليهود والعرب الفلسـطينيون رسـمياً 

بحقـوق مدنيـة متسـاوية، نجـد أن اليهود فقط هـم القـادرون عىل تحقيـق مواطنتهـم فعلياً من 

خـالل التمتـع بالخـري العـام. تبـنّي لنـا معيـان (2013) أّن الفضـاء األكاديمـي الـذي بحثته قد 

تّمـت َقْوَممتـه (تصميمه عىل أسـاس قومـي) بحيـث أّن معتقدات وأفـكار أبناء املجموعـة القومية 
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املهيمنـة هـي املغروسـة عميقـاً يف الفضـاء التنظيمي بـل هي التـي تُحـّدده وتعّرفه.  

مؤسسـات التعليـم العـايل غـري مفصولـة عـن السـياق االجتماعـي الواسـع الـذي تتواجـد فيـه. 

فالرصاعـات والتوتـرات الحاصلـة بـني اليهـود والعرب الفلسـطينيني خـارج جـدران الجامعات، 

يتـّم نسـخها إىل داخـل الحرم الجامعـي لتؤثّر عـىل العالقات بـني الطلبـة اليهود والطلبـة العرب 

الفلسـطينيني، بـل إىل العالقـة بـني الطلبـة العـرب الفلسـطينيني والهيئـة اإلداريـة والتدريسـية 

املؤّلفـة يف الغالـب مـن اليهـود (بويمل زئيڤـي وتوتـري 2009، معيـان 2013).  

لقـد أجـرت هندين (2009) دراسـة فحصـت فيها إندمـاج الطلبة العـرب الفلسـطينيني مواطني 

إرسائيـل يف الجامعـة العربيـة. تصـف هذه الدراسـة التجربـة يف الجامعة من وجهة نظـر الطالب. 

فتشـري الباحثـة إىل قّلـة مالءمـة املؤسسـة الجامعية للواقـع املعييش للطلبـة العرب الفلسـطينيني 

الدارسـني فيهـا. فالطالـب العربـي الفلسـطيني يجد صعوبـة يف القبـول للجامعة بسـبب العمر5 

ومـكان السـكن، ويف الحصـول عـىل غرفة ضمن مسـاكن الطلبـة; يصطـدم برزنامـة أكاديمية ال 

تتناسـب مـع أعياده ومناسـباته; ويصطدم، أيضـاً، بمختلف املمارسـات املؤسسـاتية التي تصّعب 

عليـه إنهـاء واجباته الدراسـية. كما ويشـري هـؤالء الطلبة إىل املنهاج امليسء يف قسـم مـن مواضيع 

الدراسـة (مثـالً يف التاريـخ حيـث ال ذكـر هنـاك للروايـة التاريخية الخاصـة بهم) األمـر يصّعب 

عليهم الدراسـة. عىل سـبيل املثـال، تقتبس هندين أقـوال إحـدى الطالبات: «بمجـرد الدخول لعلم 

االجتمـاع نتوقـع مختلف الـدروس السياسـية أيضاً، مثـالً هذا العـام، عندي درس أسـمه املجتمع 

والجنـدر، ويف املضمـون الـدرايس شـعرت بوجـود تمييـز مـا أو تمريـر رسـالة ما عـن العرب لم 

أرتـح لهـا... لـذا واجهـت نوعاً من التحـدي، هل عـيلّ تحّمل أمور هي بكّل بسـاطة غـري صحيحة، 

وملـاذا أُضطـر لتصحيح األمـور؟...» (هنـاك، صفحة 70)  

لقـد أشـاد الطلبـة باملنـح وبرامج املسـاعدة املتناسـبة مـع ثقافتهـم. مع ذلـك، يف تجربتهـم بُعد 

ذو أهميـة بالنسـبة لهـم وهـو أنهم غـري موجودين بالنسـبة لقسـم مـن املحارضيـن. (يف املصدر 

نفسـه) تذكـر هنديـن أنه لم تسـمع تقريبـاً أمثلة لحـاالت صّعبـت الهيئـة التدريسـية فيها عىل 

الطالـب بشـكل عينـي، إالّ أّن الشـعور العام هـو أن هنـاك نقصا يف املسـاندة وقلة مناليـة أعضاء 

الهيئـة التدريسـية للطلبـة العـرب الفلسـطينيني. فحصـت معيـان (2013) مكانـة املحارضيـن 

العـرب الفلسـطينيني وشـعورهم كأقليـة يف الحرم الجامعي. ويُسـتدّل مـن النتائـج التي توصلت 

إليهـا أن هـؤالء املحارضيـن يعانون مـن عنرصية يوجههـا نحوهم الطلبـة اليهود. فكل إسـتعمال 

منهـم للغـة العربية خالل الحصـص يُواَجه باالسـتنكار، وهم يتحدثـون عىل العموم عـن توقعات 

إدارة املؤسسـة أن يقومـوا بتغييـب هويتهم العربية الفلسـطينية.

مناقشـة مكانـة اللغـة العربية يف إرسائيـل عمومـاً ويف الفضـاء األكاديمي خصوصـاً، كانت محور 

قبل مجلس التعليم العايل توصيات اللجنة الفرعية للتنمية والسياسات يف األكاديميا، إلغاء رشوط الجيل، لكن يبقى   5
القرار بيد الجامعات.
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نقـاش وبحـث عـىل املسـتوى األكاديمي، غـري أنه تنـاول يف األسـاس الجوانـب القانونيـة املتعّلقة 

بتمثيلهـا وبمكانتهـا، بينمـا كان محـدودا البحـث الـذي يربط مـا بني اللغـة واملجتمـع والرصاع. 

تشـري بينتـو (2012) إىل الحـق يف اللغـة كحـق جماعـي وثقايف، وتسـاويه مـع الحريـة الدينية. 

وتّدعـي أنـه، وعـىل خـالف التوجـه القانونـي املحدود الـذي يعطـي للعربيـة مكانة تقنيـة فقط، 

عـىل دولـة إرسائيـل القيـام بدعم لغة األقليـة فيها بشـكل كبري وواسـع ومنحها حضـورا يف الحيّز 

العـاّم وجعلهـا جـزءاً حـارضاً يف حيـاة أبنـاء األكثريـة. اللغـة هـي ختم هوياتـي ثقايف بالنسـبة 

ملتكلميهـا، وكّل إهمـال للغـة األقليـة لصالـح لغـة األكثرية قـد يعود بالـرضر الكبري عـىل الهوية 

الثقافيـة ملجتمـع األقليـة. برأيهـا، ثّمة تربيـر قانوني إللقـاء عبء الحفـاظ عىل اللغة عـىل مجتمع 

األكثريـة بواسـطة تعّلمهـا واسـتخدام اللغـة العربيـة يف املرافق العاّمـة وتخصيص املـوارد املالية 

بُغيـة توفـري الخدمات بالعربية بشـكل شـامل. 

للغـة العربيـة دور هام لدى الطالب العربي الفلسـطيني. يُشـري Amara& Mar’i (2002)، إىل أن 

للعربيـة بعـداً رمزيـاً هاّمـاً لدى العـرب الفلسـطينيني يف إرسائيل. وفق دراسـة أجرياها بواسـطة 

إسـتطالع آراء ّرسي ُوّزع عـىل 999 مـن طلبـة املرحلـة الثانويـة والكليـات يف مناطـق جغرافيـة 

مختلفـة داخـل إرسائيـل حيـث لغـة التدريـس فيها هـي العربيـة، تبـنّي أّن العرب الفلسـطينيني 

ينظـرون للجانـب الرمـزي الخـاص بالعربيـة عـىل أنـه األهـم مـن بـني كّل جوانبهـا. وقـد تبني 

مـن اإلسـتطالع أن التدريـج األعىل للعبـارات الخمـس املتعلقـة باألهميـة الرمزية للعربيـة (مثالً، 

«العربيـة هـي لغتـي القومية»، «أنـا فخـور/ة باللغـة العربية» ومـا إىل ذلك). 

يف تقريـر لـه حـول حيويـة اللغـة العربيـة، يكتـب أمـارة (2006): «عـىل املسـتوى الوطنـي، 

صحيـح أن العربيـة والعربيـة معـرتف بهمـا لغتـني رسـميتني يف إرسائيـل، إالّ أن دولـة إرسائيل 

ومعهـا املجتمع اإلرسائييل ليسـا ثنائيـي اللغة يف الحيّـز العاّم. املكانـة املعطاة للعربيـة يف القانون 

اإلرسائيـيل عديمـة األهميـة واملعنى مـن الناحية الفعليـة يف الحيـاة العاّمة يف إرسائيـل. العربية هي 

اللغـة الوحيـدة يف كل صغـرية وكبرية يف حيـاة املواطن يف إرسائيل، كمـا أّن الحيّز العـاّم اإلرسائييل 

«يتكلـم « العربيـة. إنهـا لغـة البريوقراطية، لغـة التعليم العايل وتقريبـاً اللغة الحرصية يف وسـائل 

اإلتصـال اإللكرتونيـة. واألهـم من ذلـك، أنها لغـة مرافق العمـل املتاحة أمـام األقليـة. إذاً، ال تنبع 

األهميـة الرئيسـة ملكانـة العربيـة يف إرسائيل مـن صلتها بعمـوم املجتمـع، بل من حجـم مقدرتها 

عـىل الحفـاظ عىل الحيـاة الداخليـة لألقليـة، خاصة فيما يتعلـق بحق اكتسـاب التعليـم بلغة هذه 

األقليـة». (صفحة 5)   

وقـد جـاء يف الوثيقـة «لغتنـا العربيـة: تطلعـات وتحديـات» الصـادرة عـن مركـز دراسـات، إّن  

«املسـاواة اللغويـة مشـمولة يف العادة بالحقـوق القومية والثقافيـة التي حصلت عليهـا مجموعات 

قوميـة يف نضالهـا مـن أجـل الحفاظ عـىل هويتها وتفـادي اإلنصهـار بثقافـة األكثريـة الحاكمة، 

ويف مواجهـة ضغوطاتهـا عليهـا. لـذا، مـن املهـّم أالّ تغيب املسـاواة اللغويـة، كحـق جماعي جيلّ، 
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عـن أجنـدة الجمهـور العربي ومؤسسـاته مقابـل الدولـة ومؤسسـاتها. إننا نويص حتـى بإعطاء 

األولويـة للحقـوق الثقافيـة، ومنها قضية اللغـة العربية، يف النضـال من أجل الوجـود الحّر الكريم 

كأقليـة قوميـة صاحبـة الحـق التاريخي يف هـذا الحيّز» (أمـارة، 2013).   

إسـتعمال اللغـة العربيـة يف الحـرم الجامعي يف الواقـع اإلرسائييل ال يلقـى الرتحيـب، أحيانا. وكما 

ذُكـر سـابقاً، يتبني يف الدراسـة التي أجرتهـا معيـان (2013) أن املحارضين العرب الفلسـطينيني 

الذيـن يتحدثـون داخـل الصـف بالعربيـة، يواجهـون اعرتاضـاً مـن قبل طلبـة يهـود وال يلقون 

املسـاندة مـن املسـؤولني األعـىل منهم. ففـي تحقيـق صحفـي6 ذي صلة باملوضـوع، تـّم اقتباس 

أقـوال نائبـة عميـد كّليـة الرتبية يف مركـز الدراسـات األكاديمية يف أور يهـودا، التي عّممت رسـالة 

داخليـة تحظـر فيها عـىل املحارضين التحـّدث إىل الطلبة «بأي لغـة غري العربية». ذُِكـر يف التحقيق 

ذُكـر أن هـذه التعليمات واردة بملّف توجيهات أُرسـل لرؤسـاء كّليـة الرتبية. وهي مقتبسـة هناك 

كالتـايل: ”تـكاد أن تكـون فـرتة اإلمتحانـات مـن ورائنـا والفصـل الصيفي عـىل األبواب، لـذا نوّد 

إنعـاش الذاكرة ببعـض القواعد“، كتبـت د. حانا بار يشـاي للمحارضين أن من بـني القواعد التي 

تطلـب الحـرص عليها مـا ييل: ”عـدم التوّجه للطلبة بـأي لغة غـري العربية - ال خـالل الحّصة وال 

االمتحـان، وال عـىل سـبيل املزاح، أيضـا“. كمـا أنها كتبـت أن الحديث يـدور عن ”شـكوى تتكّرر 

كّل فصـل“، وأضافـت ”إن أردتم رشح شـيئاً مـا للطلبة بالعربية مثـالً، عليكم القيـام بذلك خارج 

جدران الصف الرسـمي – يف اإلسـرتاحات أو يف سـاعات اإلسـتقبال“.    

للتلخيص:

هنـاك نقـص يف األدبيات اإلرسائيليـة التي تتنـاول األكاديميا يف األبحـاث عن جّو املؤّسسـة وكيفية 

تأثـريه عىل الطـالب العرب الفلسـطينيني مواطني الدولـة. مع ذلـك، وبعد معاينـة األدبيات تظهر 

نتائـج متعلقـة بالجـّو املؤسسـاتي. إّن الجـّو املنعكـس (مبـارشة وبشـكل غـري مبـارش) هو جّو 

«ثقيـل» بالنسـبة للطلبـة العـرب الفلسـطينيني الدارسـني يف مؤسسـات لهـا عـىل الغالـب تاريخ 

إقصائـي تمنـح بوضـوح فائضـا مـن الحقـوق للطلبـة اليهـود. الرزنامـة األكاديميـة، الربنامج 

الـدرايس، تعامـل موظفـي اإلدارة واملحارضيـن والبالغـات القليلة عـن معالجة قضايـا ذات صلة 

بالعالقـات بـني الطلبـة العـرب الفلسـطينيني وزمالئهـم اليهـود، كلهـا تـدّل عـىل أن الحيّـز يف 

املؤسسـات األكاديميـة ال يأخـذ بالحسـبان الطلبـة العرب الفلسـطينيني.  

بعامليهـا  سياسـاتها،  بصانعـي  بإداراتهـا،  نفسـها،  باملؤسسـات  املتعلقـة  األبحـاث  قّلـة  إّن 

ومحارضيهـا، يـدّل عـىل قّلـة اإلهتمـام بالقضيـة، أو التخـّوف مـن طرحها عـىل جـدول األعمال. 

فالتطـرق للموضـوع محـدود (وذلـك ضمـن عـدد قليل جـداً مـن األبحـاث التي تفحـص مكانة 

أور كشتي 24.7.2013    6
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املؤسسـة األكاديميـة نفسـها). كما أّن النقـص قائم يف األدبيـات التي تـدرس دور الهيئة يف إطالق 

سـريورات إيجابيـة هدفها تقليـص تأثري البنـاء القومي للحيّـز األكاديمي وخلق القاعدة املسـتقرة 

ملجتمـع ُمسـتدام. تخلـق هـذه النواقص كّلهـا، الحاجة لدراسـة املوضـوع بصورة معّمقة تشـّجع 

عـىل النقـاش والتداول.  
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من النظرية إلى التطبيق

إّن األدبيـات التـي قمنـا باسـتعراضها، تطـرح مفاهيم وتوجهـات تتعّلـق بكيفية إدارة وتشـكيل 

املؤسسـات األكاديميـة، بمـا يخـص قضايـا العـرق والقومية. أّمـا خيارنـا اإلعتماد عـىل األدبيات 

األمريكيـة التـي تحّلل املؤسسـة األكاديمية عـىل أنهـا ُمَعْرَقنَة (منابعهـا عرقية)، فيعـود إىل فهمنا 

بأّن املؤسسـة األكاديميـة يف إرسائيل هي مؤسسـة مقْوَمَمـة (منابعها قومية)، تمنـح فعلياً أفضلية  

للطلبـة اليهـود، يف كل مسـتوياتها ومرافقهـا تقريباً. بنـاء عىل ذلـك، وبخالف الوثيقة السياسـية 

ملجلـس التعليـم العـايل [2013] املذكورة أعـاله، والتي تسـتعرض املعيقـات أمام الطلبـة العرب 

الفلسـطينيني ثـّم تعـرض الحلـول، والتـي تحافـظ عـىل طبيعـة املؤسسـة األكاديمية كمؤسسـة 

يهوديـة، اخرتنـا مـن ناحيتنـا أن نضع يف مركـز سياسـتنا طبيعة املؤسسـة والتدليل عـىل حقيقة 

أّن الطريقـة التـي تعمـل بهـا املؤسسـات األكاديمية تُبقـي عىل حال الطالـب العربي الفلسـطيني 

كطالـب درجـة ثانية. ومـن هنا نطرح إسـتنتاجات  سـبق وأُثبتـت حيويتهـا وأهميتهـا يف الحالة 

األمريكيـة، وذلـك بُغية تطويـر مجتمع أكثـر مسـاواًة يف إرسائيل. 

ولغـرض االطـالع بصورة أفضـل وعىل نحو منهجي عـىل طبيعة الجامعـات وكيفيـة إدارة أمورها 

مـن الناحيـة اإلثنيـة الثقافيـة، اخرتنـا مـن خـالل هـذا التقريـر معاينـة مكانـة الثقافـة واللغة 

العربيتـني يف حـرم الجامعـات. وهـي معاينة أوليـة وجزئيـة، وظيفتهـا أن تكون بمثابة إشـارات 

ملواصلـة العمـل وفحـص جوانب أخـرى تؤثّر عـىل الطلبة العـرب الفلسـطينيني، يمكن دراسـتها 

الحقـا مـن خـالل أبحـاث ترصـد جـّو الحـرم الجامعي مـن وجهـة نظرهـم. بمقدور مثـل هذه 

األبحـاث إلقـاء الضوء عـىل جوانـب إضافية داخل حـرم الجامعـات تسـتدعي التغيـري. باعتقادنا 

أنـه يتوجـب عىل كّل حـرم جامعـي يف إرسائيل يكـّرس الثقافـة اليهوديـة واللغة العربيـة بصورة 

تـكاد تكـون حرصية أن يمـّر بعملية تغيري تؤّدي السـتيعاب مـّرشف للثقافة العربية الفلسـطينية 

وللغـة العربيـة داخل جدرانـه، األمر الذي قد يُفـيض بالتايل إىل تطويـر اإلنجـازات األكاديمية لدى 

الطلبـة العـرب الفلسـطينيني. زيادة عـىل ذلك، سـيؤّدي األمر، أيضـاً، إىل تطوير شـعور باإلحرتام 

املتبـادل; إىل زيـادة املعرفـة لـدى الطلبـة اليهـود عـن املجتمـع العربـي الفلسـطيني يف إرسائيل; 

إىل الحـّد مـن شـعور الطلبة العـرب الفلسـطينيني بالغربـة تجاه املؤسسـة اإلرسائيليـة; إىل تغيري 

السـريورات العنرصيـة داخـل املجتمع وبالتـايل تجهيـز الطلبة بشـكل أفضل لسـوق العمل اآلخذ 

بالسـري نحـو اإلختالط.   
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نتائج الفحص التجريبي (أمبيري)

فيما ييل جدول يفّصل كّل املجاالت واملعايري التي فحصناها: 

جامعة حيفاجامعة تل أبيبالجامعة العربيةجامعة بن ڠوريون

الفتات بالعربية

أسماء البنايات - 

داخل البنايات- 

يف أرجاء الحرم- 

ال يوجدال يوجدال يوجد

يف جميع البنايات 
يوجد الفتات 

بالعربية

ال يوجد

موجودة يف كليات 
القانون، العمل 

االجتماعي واآلداب 
فقط.

ال يوجد

موجودة جزئياً يف 
بناية رابني وبناية 

األدراج فقط.

موجودة يف مختلف 
لوحات املعلومات 

وببيت الطالب داخل 
الحرم.

ال يوجد

موجودة يف لوحات 
املعلومات يف أرجاء 

الحرم فقط.

 يوجد الفتات قليلة.

منشورات وأبحاث
باللغة العربية

يف األساس باملركز 
البدوي لألبحاث 

فقط يف مركز موشيه ال يوجد
ديان

فقط يف املركز 
العربي اليهودي

مناقصات عمل 
لعروض عمل 

بالعربية

موجودة باملوقع 
اإللكرتوني للجامعة
ال يوجد تسويق فّعال

موجودة باملوقع 
اإللكرتوني للجامعة 
ال يوجد تسويق فّعال

ال يوجدال يوجد

أسم الجامعة 

يف شعار املؤسسة

موجود: أسم ال يوجدال يوجدال يوجد
الجامعة بالعربية 

موجود يف الشعار *
دورات بالعربية 

ودورات ثنائية اللغة 
**

ال يوجد معلوماتال يوجد معلوماتال يوجد معلوماتال يوجد معلومات 

دروس مساعدة 
باللغة العربية (برامج 

مساعدة)

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

اللغة العربية بمرافق 
ومؤسسات الجامعة 

غري األكاديمية 
(مساكن، مركز 

ريايض، مراكز طلبة)

ً بشكل جزئي جداً: ال يوجدال يوجدبشكل جزئي جدا
ثّمة الفتات أساسية 
يف املساكن واملركز 

الريايض فقط. 

نماذج وأوراق رسمية 
باللغة العربية

موجودة: يف الشعار ال يوجدال يوجدال يوجد
ويف الرسائل الرسمية 

للجامعة يوجد 
ترجمة للعربية.
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جامعة حيفاجامعة تل أبيبالجامعة العربيةجامعة بن ڠوريون

ترجمة الفضاء املرئي 
للغة العربية 

جزئيا: فقط يف الجزء 
الخاص بشعبة 

النهوض بالطالب 
العربي 

جزئيا: فقط  يف 
الجزء الخاص بشعبة 

النهوض بالطالب 
العربي

جزئيا: فقط يف مواقع 
كليات الحقوق وقسم 

دراسات العربية 
واإلسالم يوجد 

ترجمة.

ال يوجد

رزنامات سنوية 
تشمل األعياد 

واملناسبات 
لدى املسلمني 

واملسيحيني ***

إبتداًء من السنة ال يوجد
القادمة ستضاف 

أعياد املسلمني 
واملسيحيني للرزنامة. 

ال تطّرق للمناسبات 
الوطنية.

جزء من أعياد ال يوجد
املسلمني- الدروز 

واملسيحيني مشمول 
يف الرزنامة. ال 

تطّرق للمناسبات 
الوطنية.****

األعياد واملناسبات 
الوطنية الفلسطينية 

كأيام عطلة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

إستعمال عنارص 
ثقافية عربية 

فلسطينية 
باالحتفاالت الرسمية 

ً بشكل جزئي جداً – ال يوجدبشكل جزئي جدا
بدعم نقابة الطالب.

ً بشكل جزئي جدا

حضور اللغة والثقافة 
يف مناسبات/إعالنات 

نقابة الطالب

جزئياً: أقيمت ال يوجدال يوجد
أمسيات ثقافية 

بالعربية من قبل 
النقابة

جزئياً: ثّمة مناسبات 
ثقافية للطالب العرب 

تنظمها عادة الكتل 
العربية يف النقابة.

معروضات مرئية 
تمثّل الثقافة 

الفلسطينية يف أرجاء 
الحرم

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

ُحذفت الكتابة بالعربية لفرتة وجيزة من الشعار سنة 2012 لتُعاد بعد نضال داخيل مع إمكانية إختيار استعمال   *

العربية أو عدم استعمالها. التوّسع بالنقاش.    
بالفحص سوية مع معهد ڤان لري  **

***  السنة الدراسية 2013/2014 أفتتحت ثالثة أيام قبل عيد األضحى وأجرت الجامعات الحصص والدروس خالل 

أيام العيد  
تّم اعتمدت هذه السياسة فقط خالل العام 2013.   ****
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النتائج بتوّسع:

مكانة اللغة العربية يف املواقع اإللكرتونية:

 قـرر مجلـس التعليـم العايل، كمأ رشنا آنفـا، يف آذار 2013 إنشـاء مواقع إلكرتونيـة باللغة العربية 

يف كّل الجامعـات، بتمويـل منـه ومن خـالل تحديد املوعـد النهائـي للتنفيذ: كانـون األول 2013. 

حتـى أيـار 2014، لـم تكـن أّي مـن الجامعـات قد أنجـزت املهمة هـذا بينمـا هناك مـواد بلغات 

غـري العربيـة والعربيـة (االنجليزية مثـال) اللغتني الرسـميتني يف البالد. 

مجلـس التعليـم العايل: كمـا يليق بمؤسسـة تطلب مـن املؤسسـات الخاضعة إلرشافهـا وتتلقى 

الدعـم منها ترجمـة أجزاء مـن مواقعها اإللكرتونيـة للعربية، قـّرر املجلس أن يكون مثـاالً يُحتذى 

فأضـاف صفحـة يف موقعـه باللغة العربيـة (إبتداًء مـن أيلـول 2012). لكن وفعلياً، قـام املجلس 

برتجمـة الصفحـة الرئيسـية فقـط، تـاركاً روابـط املوقـع تقـودك للغـة العربيـة. ما عـدا بعض 

الخدمـات املوّجهـة للطالـب العربي، ال وجـود ملعلومات حول املجلـس فعالياته ومنشـوراته باللغة 

العربية. 

الجامعـة العربيـة بالـذات حيـث نسـبة الطلبـة العـرب هـي األصغـر (%7.2)، كانت السـبّاقة 

لرتجمـة جـزء مـن موقعهـا. نرى وجـود صفحـات بالعربيـة يف كّليتـنْي وقسـم واحد: كليـة علوم 

املجتمـع، كليـة الحقـوق وقسـم العمـل االجتماعـي. ونجـد يف املوقـع رشحـاً باللغـة العربية عن 

برنامـج منالية التعليـم العايل وكذلك معلومـات بالعربية حـول املِنح الدراسـية وإمكانيات العمل. 

جامعـة بـن ڠوريون: نجـد يف موقعهـا معلومات قليلـة باللغة العربيـة: معلومـات بالعربية عن 

الجامعـة، عـن مركـز أبحـاث املجتمـع البـدوي، عن السـنة التحضرييـة ورابطـاً لشـعبة تطوير 

الطلبـة العـرب. باملقابل، ال يوجـد لدى أي من كليـات الجامعة موقـع بالعربية. تجدر اإلشـارة إىل 

أّن لـكّل كليـة يوجد موقـع باللغـة اإلنجليزية.   

جامعـة حيفـا:  لكونهـا الجامعـة التـي ترتادهـا أكرب نسـبة مـن الطلبة العـرب الفلسـطينيني 

قياسـا بالجامعـات األخرى (%24.9)، تكـون التوقعات عاليـة. إنها الجامعة الوحيـدة التي تُرجم 

املوقـع اإللكرتونـي ملكتبتهـا إىل العربيـة، لكـن باملقابـل ولغايـة حزيـران 2014 (املوعـد النهائي 

للرتجمـة كان كانـون أول 2013) لـم يكـن املوقـع اإللكرتونـي للجامعة مرتجمـاً بعد. 

 جامعـة تـل أبيب: يف مواقع كليتْي الحقوق وقسـم دراسـات اللغـة العربية واإلسـالم فقط، توجد 

صفحـات بالعربيـة. الصفحـة العربية ملركز موشـيه ديان لدراسـات الـرشق األوسـط وأفريقيا ال 

تعمـل رغم التوجيـه إليها.   
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مكانة اللغة العربية يف الحرم الجامعي (املشهد اللغوي)

الجامعـات يف كّل مـن برئ السـبع وتل أبيـب والقدس، تعطـي تعبرياً محـدوداً للغـة العربية يف كل 

مسـتوى من مسـتويات املشـهد اللغـوي تقريباً: ال يوجـد فيها بتاتـاً الفتات بالعربيـة (يف الجامعة 

العربيـة يوجـد الفتـة يف كلية الحقوق، يف قسـم العمـل االجتماعـي واآلداب فقط، وهـذا بعد نضال 

طالّبـي، أيضـاً)، قّلـة هي األبحـاث باللغـة العربيـة (يف مركز ديـان بجامعـة تل أبيـب ويف مركز 

األبحـاث البـدوي يف جامعة بـن غوريـون)، الجامعـات ال تنّظم دروس تقويـة باللغـة العربية وال 

يوجـد فيها دورات تُـدّرس بالعربية. االسـتمارات الرسـمية بالعربية فقط، ويف األماكـن الطالبية ال 

يوجد بتاتـاً الفتات أو إشـارات إرشـادية بالعربية.  

يف الجامعـة العربيـة هناك شـعبة للطلبة العـرب، مدعومة من لجنـة التخطيط والتمويـل وتتصّدر 

برامـج مسـاعدة للطلبـة العـرب الفلسـطينيني، وتشـمل: ترجمة مـواد، دمجـاً معيشـياً يف الحرم 

الجامعـي ومسـاعدة إليجـاد مـكان عمـل مهنـي. أضافـت هـذه الشـعبة اللغـة العربيـة ملعظـم 

حواسـيب الجامعـة. أّمـا يف جامعـة حيفـا فالوضـع مختلف يف هـذا السـياق: يف مداخـل بناياتها 

ثُِبتـت الفتـات بالعربيـة، يف مسـاكن الطلبـة واملركـز الريـايض يوجـد الحـّد األدنى مـن الالفتات 

فقـط، ويف بقيـة أرجـاء الحرم نجد القليـل من الالفتـات والكتابة باللغـة العربية. شـعار الجامعة 

(اللوغـو) يحتـوي عىل كتابـة بالعربية وهنـاك، أيضاً، اسـتمارات وأوراق رسـمية باللغـة العربية. 

باملقابـل، نجـد أن املناقصـات غري مرتجمـة للعربيـة. يف املركز اليهـودي العربي فقط نجـد أبحاثاً 

بالعربيـة. نجـد، أحيانـاً، أّن الرتجمـة للعربية يف الالفتـات داخل جامعـة حيفا جزئية وإشـكالية. 

مثـالً، عنـد مدخل الجامعـة من جهة عسـفيا ُكتب عـىل الالفتة بالعربيـة «ميدان هؤونيفرسـيطة» 

بـدل «ميـدان الجامعة» (الرتجمـة الصحيحـة ل»كيكار هؤونيفرسـيطا»).   

مكانة الثقافة العربية الفلسطينية يف الحرم الجامعي:  

يف جامعـة بـن ڠوريـون: ال تتطـرق الرُّزنامـة الطالبيـة ألعيـاد ومناسـبات املجتمـع العربـي 

الفلسـطيني، واالحتفـاالت الرسـمية التـي تقيمها الجامعـة ال تتطرق لهـا، أيضاً. كما أنـه ال يوجد 

فيهـا منبّهـات تعـرض الثقافـة العربيـة الفلسـطينية. مـع ذلـك وكجزء مـن برامج يـوم الطالب 

يف أيـار 2014، تـّم التخطيـط لفقرة عن «الثقافة البدوية» تشـمل الشـعر واملوسـيقى واملشـاركة 

فية.  لثقا ا

يف الجامعـة العربيـة: إبتـداًء من العام القـادم سـتُضاف أعياد املسـلمني واملسـيحيني للرزنامة. 

ال يوجـد إشـارة إىل املناسـبات الوطنيـة القوميـة. أّمـا اإلحتفـاالت الثقافيـة بالعربية فـال تُقام يف 

الجامعـة كقرار سـيايس رسـمي، واحتفاالتها ال تشـهد تمثيالً للثقافـة العربية الفلسـطينية. هناك 

مبـادرات مـن قبل طـالب أفراد إلقامـة املهرجانـات واأليـام الثقافية.   
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يف جامعـة تـل أبيب: ال تتطـرق رزنامة الجامعـة الطالبية لألعياد واملناسـبات الخاصـة باملجتمع 

العربـي الفلسـطيني، وال ذكـر للمجتمـع العربـي يف احتفاالت الجامعة وطقوسـها الرسـمية وهي 

تخلـو مـن منبّهـات معروضـة تمثّـل الثقافـة العربيـة الفلسـطينية. تسـمح جامعة تـل أبيب يف 

السـنوات األخـرية بإحيـاء يـوم النكبة، بحيـث يتّم ذلـك بجوارهـا ال يف نطاقها.   

يف جامعـة حيفـا: أثنـاء جمـع املعلومات لـم يكـن للجنة التخطيـط والتمويـل (التابعـة ملجلس 

التعليـم العـايل) تمثيـل يف الجامعـة مما أعـاق أمامنا جمـع املعلومات «الرسـمية» فاسـتندنا فقط 

للمعاينـة امليدانيـة التـي أجريناهـا. الحيـاة الثقافيـة يف الجامعـة غنية نسـبياً باملقارنـة مع بقية 

املؤسسـات، إالّ أّن هـذه الفعاليـات هي بمبادرة لجنة الطـالب العرب وهيئاتهـم أو بمبادرات فردية 

مـن قبـل الطلبة أنفسـهم وال تشـّكل جـزءاً من سياسـة الجامعـة التي ال تعـّرب، وال بـأي طريقة، 

عـن الثقافـة العربية الفلسـطينية يف الحيّـز العاّم.    
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النقاش

ال يوجـد أمـام الطالـب العربـي الفلسـطيني يف إرسائيـل فرصة للدراسـة يف جامعة عربيـة تدّرس 

باللغـة العربيـة كلغـة أساسـية. حقيقة نبعـت حتى اآلن من سياسـة رسـمية تقيض بعـدم إقامة 

جامعـة كهـذه. عىل األقـل لم تقم حتـى اآلن جامعـة كهـذه وإن كان مجلس التعليـم العايل اعرتف 

مؤخـرا باملؤسسـة األكاديميـة يف مدينة النـارصة األمر الذي يعنـي أن يمّول املجلس هذه املؤسسـة 

مـن ميزانيتـه. نتيجـة لذلـك، فـإّن لغـة هـؤالء الطـالب كمـا ثقافتهـم وهويتهـم ليـس بإمكانها 

التطـور وإثـراء ذاتهـا والفـوز بمكانـة مّرشفـة. واألنكى من ذلـك، ما يحصـل يف الواقـع حني يتّم 

التنديـد بالطالـب العربي لتضامنـه قومياً مع أبناء شـعبه7، وتُتخـذ ضده إجـراءات وعقوبات عند 

تنظيمـه الفعاليـات إلحياء أيام ومناسـبات فلسـطينية وطنية8.

ضمـان حضور ثقافـة ولغة مواطنـي دولة إرسائيـل العرب الفلسـطينيني داخل حـرم الجامعات، 

ال يشـّكل اليـوم جـزءاً مـن السياسـة األكاديميـة. مثـل هـذه القضايـا غـري موجـودة يف تقريـر 

مجلـس التعليـم العـايل (2013) وال عـىل جـدول أعمـال أّي مـن الجامعـات التـي اسـتطلعناها. 

تُظهـر النتائـج بشـكل جيلّ وواضـح أن للثقافـة العربية وللغـة العربيـة تمثيالً وحضـوراً كبريين 

وواسـعني يف الحـرم الجامعـي. أّمـا الثقافـة العربية الفلسـطينية فهـي ُمغيّبـة تمامـاً تقريباً عن 

حـرم الجامعـات. هنـاك، يُرتك للغـة العربية مـكان محدود جـداً بحيث تـكاد تُبتلع داخـل الحيّز. 

ثّمـة عنـارص كثرية موجـودة يف املؤسسـات األكاديمية تتيح لـكّل طالب يهودي تعريـف الحيّز عىل 

أنـه «لـه»، لكـن يف معظم هـذه املؤسسـات ال وجـود لرموز (حتـى الدالليـة منها) تـؤّرش للطالب 

العربـي الفلسـطيني عىل أنـه رشيك كامـل يف هـذا الحيّز.  

كمـا أّن القليـل املوجـود مـن اللغة والثقافـة العربيتـني يظهر مراراً عـىل أنه هـّش وُعرضة للكرس، 

وأنّـه توّفـر بشـق األنفـس. نذكر عىل سـبيل املثال مـا حصل من نقـاش حول شـعار جامعة حيفا 

كمـا تناقلتـه صفحـات الجرائد9: بمناسـبة مرور 40 سـنة عـىل تأسيسـها، 2012، عّممـت إدارة 

جامعـة حيفا شـعاراً جديـداً تحت عنـوان ”إرسائيلية مشـرتكة“. تضّمن الشـعار كتابـة بالعربية 

واإلنجليزيـة فقـط. بعـد توّجه عدد مـن املحارضين لرئيـس الجامعة، قـام باالعتـذار وأتاح حرية 

7   يرون سكوپ، هآرتس، 2/6/2014.  
من موقع مركز عدالة: «منذ بداية الحرب عىل غزة تلّقى عدد من الطلبة العرب الدارسني يف مختلف جامعات وكليات   8
بالفيسبوك  عنها  عّربوا  التي  السياسية  تفوهاتهم  خلفية  عىل  ضدهم  تأديبية  بإجراءات  الرشوع  عن  إنذارات  البالد، 
كّل  تُحّذر  للطلبة  إنذارات  أرسلتا  قد  النقب  يف  غوريون  وبن  أبيب  تل  جامعتي  أن  حتى  الحرب.  ضد  بهم،  الخاص 
من يعّرب بطريقة «متطرفة ومسيئة عرب الشبكات االجتماعية» من احتمال مواجهته بخطوات تأديبية. وقد أشارت 
املحامية سوسن زهر يف موقفها إىل أن إتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلبة يتّم يف العادة عىل أثر نرش أسمائهم لدى 
باملطلق  الداعم  اإلجماع  مع  آراؤهم  تتفق  ال  الذين  العرب  الطلبة  مالحقة  أعينها  نصب  وضعت  فيسبوك  مجموعات 

لعمليات الجيش يف غزة» (عدالة، 30.9.2014).  
رفيتال حوفيل، «هآرتس»، 21/5/2012   9
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اإلختيـار بـني صيغتـني: األوىل تشـمل كتابـة بالعربيـة والثانية ال تشـمل كتابـة بالعربيـة. كذلك 

األمـر مـع قرار جامعتـي بن غوريـون وتل أبيب القـايض بعدم إدراج أعياد املسـلمني واملسـيحيني 

لتكـون جـزءاً مـن الرزنامـة األكاديمية، فهو قـرار غري واضـح. يُضاف غـىل ذلك، تباطـؤ جامعة 

حيفـا يف هـذه القضيـة (اإلعـرتاف باألعيـاد) هـو مدعـاة للحرية. نحـو ربـع الطلبة الدارسـني يف 

الجامعـة اضطـروا لغايـة السـنة الفائتة لإلختيـار بني اإلحتفـال مع العائلـة بليلة العيد وخسـارة 

املـادة الدراسـية أو الذهـاب للجامعة كأي يـوم عادي.  

لقـد طـرأ تحّسـن ما عـىل مكانة اللغـة العربيـة يف املواقـع اإللكرتونية وذلـك بفضل قـرار مجلس 

التعليـم العـايل. مـع هـذا، نـود اإلشـارة إىل محدوديـة تمثيـل اللغـة العربيـة يف الجامعـات التي 

قمنـا بفحصهـا. إّن حقيقـة إضطـرار املحارضيـن الحصـول عـىل املوافقـة للتحـّدث بالعربية مع 

طالبهـم، تـدّل عـىل أّن اللغة العربيـة تُعامل كلغـة غريبة ومرفوضة حتـى لدى النخبـة األكاديمية 

يف إرسائيـل، أيضـاً. مثل هـذا الواقـع املتناقض الذي تسـمح فيه الجامعات لنفسـها بعـدم إحرتام 

لغـة %7 إىل %24 مـن طلبتهـا، هـو واقـع غري معقـول يف نظرنـا ويسـتوجب مناقشـة ومعاينة 

املعيقـات التـي تواجـه الجامعات ذاتهـا، خاصة أنها املـكان الذي تُكتـب فيه األبحاث والدراسـات 

العلميـة ومـن بينهـا تلك التـي تُعنـى بالعالقة بـني اللغة والتمثيـل والقـوة والهوية.  

تشـري الدراسـات التـي اسـتعرضناها إىل أّن للجّو/املناخ السـائد يف الحرم الجامعي تأثرياً حاسـماً 

عـىل تحصيـل الطلبـة. وهـذا ما بيّنـاه يف اسـتعراض األدبيـات التـي تناولـت قضية الطلبـة أبناء 

األقليـات يف الواليـات املتحـدة. وبمـا أّن جـّو األكاديميـا اإلرسائيليـة «غـري ودود» بالنسـبة للطلبة 

العـرب الفلسـطينيني، هنـاك أهميـة كبرية لدراسـته ثـّم تغيريه. وبحسـب اسـتخالصات األدبيات 

وكذلـك يف ضـوء النتائـج والنقـاش يف هـذا التقرير، سـنعرض توصياتنـا يف الجزء األخـري منه. 
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توصيات سياساتية

الحـرم الجامعـي يف إرسائيـل غـري معّرف كمكان مشـرتك لليهـود والعـرب. ومن أجـل العمل عىل 

جعلـه كذلـك، نـرى رضورة يف تطبيـق التوصيات التاليـة. ومنها ما هـو للمدى القريب واملتوسـط 

ومـا هو للمـدى األبعد:  

اللغـة: يجـب توسـيع العمل عـىل تطبيـق التوجيهـات املتعلقة بإعطـاء املكانـة الواضحة • 

اإللكرتونيـة  املواقـع  يف  الجامعـي:  الحـرم  أرجـاء  يف  العربيـة  للغـة  والعمليـة  املّرشفـة 

للمكتبـات، يف املواقـع اإللكرتونية، يف الالفتـات، يف مختلف االسـتمارات واملرافق التي تخدم 

الطلبـة. نتوقـع مـن مجلـس التعليـم العـايل أن يُصـدر توجيهات مفّصلـة تُحـّدد املعايري 

الواضحـة ملكانـة اللغة العربية مـع التأكيد عـىل منحها حضـوراً جماهريياً عاّماً وواسـعاً. 

كمـا نتوقـع إعمال رقابة عـىل التطبيـق وتقديم تقارير سـنوية شـفافة ومفتوحـة ملعاينة 

الجمهـور. أّمـا الحـاالت التي تحصـل فيهـا معارضة السـتعمال اللغـة العربيـة أو حظر 

عـىل ذلك ضمـن الفضـاء األكاديمي، فإننـا نطالب مجلـس التعليم العايل بفـرض عقوبات 

للـردع مـع الحـرص عىل وضعهـا قيـد التنفيذ.  

الثقافـة: هنـا، أيضـاً، نتوقع مـن مجلس التعليـم العايل إصـدار توجيهـات مفّصلة تحّدد • 

معايـري واضحـة ملكانـة الثقافـة العربيـة الفلسـطينية، مـع التأكيد عـىل منحهـا حضوراً 

جماهرييـاً عاّمـاً وواسـعاً. عـىل الجامعـة أن تمنـح الثقافـة العربيـة الفلسـطينية مكانة 

واضحـة وبـارزة يف املجاالت التاليـة: عىل الرزنامات أن تشـري بوضوح لألعياد واملناسـبات 

الثقافيـة والوطنيـة لـدى الفلسـطينيني; عليهـا أن تعـرتف بأعياد املسـلمني واملسـيحيني 

وتجعلهـا أيـام عطلـة; عـىل مضامـني مهرجانـات نقابـة الطلبـة أن تشـمل عنـارص من 

الثقافـة العربيـة الفلسـطينية يختارهـا طلبة عرب فلسـطينيون وكذلك وضـع معروضات 

مرئيـة يف عمـوم أرجـاء الحـرم الجامعـي (معـارض، إبداعـات فنيـة يف األماكـن العاّمة). 

كمـا نتوقـع أن تتـم متابعة املوضـوع وتقديـم تقارير سـنوية شـفافة ومفتوحـة ملعاينة 

الجمهـور. أّما الحـاالت التي تحصل فيهـا معارضة لحضـور الثقافة العربية الفلسـطينية 

أو منـع إحيـاء مناسـبات وأعيـاد، فإننـا نطالـب مجلـس التعليم العـايل بإقـرار عقوبات 

للـردع مـع الحـرص عىل وضعهـا قيـد التنفيذ. 

يجـب إعـداد برامـج إسـتكمال وتأهيـل ألعضـاء الهيئـة األكاديميـة واإلداريـة يف مختلف • 

املؤسسـات بغيـة تطويـر أفضل تعامل مـع رشيحة الطلبـة العرب الفلسـطينيني. فأعضاء 

هيئـات الجامعـات يتواجهـون يومياً مـع هـؤالء الطلبة يف حني أن املؤسسـة عـىل مرافقها 

املختلفـة، لـم تتلـَق أّي تأهيـل يتعّلـق بهـم. ننصـح بربامـج تأهيـل ترتّكز بالتعـّرف عىل 
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الصعوبـات واملعيقـات التـي تواجـه هـذا الطالـب والناتجة عـن الجـّو املؤسسـاتي. كما 

ننصـح بتشـخيص املمارسـات األفضـل الداعمة مع رصـد للفرص التـي تخلق جـّواً أكثر 

«دفئـاً» ومتعـّدد الثقافـات. بإمـكان هـذه اإلجـراءات تحقيـق التحّسـن الجـّدي إىل حني 

حـدوث التغيـري األكثر شـمولية يف السياسـات. نؤّكد هنا عـىل أن ألعضاء الهيئـة األكاديمية 

واإلداريـة دوراً  كبـرياً يف بنائهـم للجـرس الواصـل ما بـني املؤسسـة والطالب.  

يجـب تطويـر إجراء األبحـاث الشـاملة ملعاينة ما يشـعر به الطلبـة العرب الفلسـطينيون • 

إزاء جـّو وفضـاء حـرم الجامعـات املختلفة بكافـة أرجاء البـالد. وذلك للوقوف بشـمولية 

عنـد معيقـات الوضـع الراهن وطرق تغيـريه. عىل هذه األبحـاث أن تدرس بتوّسـع وبأكثر 

مـن مسـتوى طبيعـة شـعور الطـالب والطالبـات أبنـاء املجتمع العربـي الفلسـطيني يف 

إرسائيـل. تُبنـى هـذه األبحـاث بأيـدي طاقـم بحـث متنّوع مـن اليهـود والعـرب، عىل أن 

يعتمـد األدبيـات البحثيـة املعاينـة لجّو الحـرم الجامعي من وجهـة نظر أبنـاء األقليات10. 

كمـا ننصـح أن يتـم يف البحث ذاتـه فحص ما يشـعره أعضـاء الهيئـة األكاديميـة العرب 

الفلسـطينيون مـع الجـّو املوجـود. مـن األهميـة بمـكان أن يتطـرق البحـث للجامعـات 

والكليـات عـىل حّد سـواء، ليبـدأ من هـذه املرحلـة مرافقاً لجهـود زيـادة مناليـة التعليم 

العـايل بـني أبناء وبنـات املجتمـع العربي.  

مناقشـة النتائـج ضمـن مجموعة منّوعـة ومنفتحة، تشـمل باحثـني وخـرباء يف املوضوع: • 

ُصنّـاع القـرار، ممثلـو جمهـور، جمعيـات تعمل يف هـذه املجـاالت، مختصـون يف الرتبية 

وغريهـم. يجـب أن تطمح هذه املناقشـة لبنـاء رؤيا واضحة تحقـق التغيـري وتُرتَجم الحقاً 

لخطـة عمـل مفّصلـة. سـتفّرس نتائـج البحث كيـف يُمكـن للجّو املؤسسـاتي ألن يشـّكل 

حجـر عثرة أمـام الطلبة العرب الفلسـطينيني يف طريـق النجاح واإلندماج داخل املؤسسـة 

األكاديميـة التـي يدرسـون فيهـا. وبحسـب الصـورة الحاصلة، يجـب وضع الرؤيـا التي 

تتعامـل مـع املعيقـات بشـكل معّمق وشـمويل. بعـد ذلـك، ثّمة حاجـة إلعـداد خطة عمل 

مفّصلـة تعالج سـريورات التغيـري املطلوبة.     

للتوّسع يف موضوع  رصد األجواء/املناخ، يمكن قراءة التايل:  10
 Campus Climate for Diversity Current Realities and Suggestions for the Future. Annemarie  

.Vaccaro The University of Rhode Island
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التلخيص

ترسـم نتائج املسـح أمامنـا صورة قاتمـة: جميع املؤسسـات األكاديميـة التي عاينّاها لم تسـتوِف 

الهـدف املوضـوع من مجلـس التعليم العـايل وهو ترجمـة مواقع اإلنرتنـت للعربية; تـكاد ال تُثبّت 

الفتـات بالعربيـة يف معظـم الجامعـات; الحيـاة الثقافيـة لـدى الطالب العربـي الفلسـطيني كما 

تنعكـس يف الفعاليـات ويف تعامـل املؤسسـة األكاديميـة بني محـدودة ومعدومـة كلياً; تـكاد لغته 

وثقافتـه ال تحـرض تقريباً يف الحيّـز، أّما القليـل املوجود فليس بمقـدوره التدليل عـىل إنتمائه لهذا 

املـكان وال تكويـن مثل هـذا اإلنتماء.  

يف متابعتنـا ملجلـس التعليـم العـايل وسياسـته، نسـتطيع اإلشـارة إىل وجـود رغبـة صادقـة يف 

السـنوات األخـرية يف تعزيز مكانـة الطلبة العـرب الفلسـطينيني، إالّ أن األدوات واملوارد املسـتثمرة 

لتحقيـق هـذا الهـدف غـري كافيـة. وهـذا مـا يُلـزم مجلـس التعليـم العـايل وذوي العالقـة كاّفة 

بالعمـل بشـكل فـوري ومكثّـف لدراسـة املعيقـات التـي تواجـه الطلبة العـرب داخل املؤسسـة 

األكاديميـة ثـّم اسـتخالص العـرب. وكجـزء مـن هـذه العمليـة، يجـب تشـخيص التحديـات التي 

تواجههـا املؤسسـات األكاديميـة املعتـادة عىل التعامل مـع جمهور هـدف يهودي، ثّم بناء نفسـها 

بمـا يتـالءم. هـذا مـا يرتتّب عليهـا القيـام به خاصـة يف ظـّل تصاعـد املوجـة القومجيـة ومعها 

الترشيعـات القوميـة يف إرسائيـل وأبعادها السـلبية عـىل العالقات اليهوديـة العربيـة عموماً وعىل 

مكانـة العرب الفلسـطينيني مواطني إرسائيـل خصوصاً. يثضـاف إىل هذا إيماننا بأّن للمؤسسـات 

األكاديميـة دوراً يف إحـالل خطـاب التسـامح واملسـاواة والنقـد البنّاء. 

األهـم مـن هـذا كّله، إّن أبرز مسـاوئ سياسـة مجلس التعليـم العـايل يف اعتقادنا، غيـاب اإلعرتاف 

بـأّن مناليـة التعليـم العايل للطلبـة العرب الفلسـطينيني سـتتحقق بشـكل محدود جـداً من دون 

دعـم اإلحتياجـات الثقافيـة واللغويـة لـدى الطالب العربـي الفلسـطيني، ومـن دون التغيري الذي 

يجـب أن تجتـازه املؤسسـات األكاديميـة بغيـة تحقيـق ذلـك. أّول هـذه اإلحتياجات هـو الحق يف 

التعّلـم يف فضـاء أكاديمي ال تكون فيـه اللغة العربية محـارصة ومحصورة داخل الحيّز الشـخيص 

ـ للمكاملـات الهاتفيـة وداخـل غرف املسـاكن ـ بل حـارضة يف حيـاة الطالب العربي الفلسـطيني 

األكاديميـة والثقافيـة داخـل الحـرم الجامعي وقادرة أيضـا عىل التوّجـه للطالب اليهـودي مؤّكدة 

أن العربيـة هـي لغـة رسـمية بكّل ما تحملـه الكلمة مـن معنى مثلما يجـب أّن يكون حـال العرب 

الفلسـطينيني، متسـاوي الحقـوق يف كافـة الجوانـب واألمـور. بكلمـات أخـرى، هنـاك رضورة يف 

إنشـاء الحيّـز الذي يشـعر فيـه الطالب العربـي رشيكاً رشعيـاً وليس طالبـاً غريبـاً يف دولته.   

بالنسـبة لنـا، واحـدة مـن نقـاط ضعـف برامـج املناليـة املخّصصـة للطلبـة العـرب هـي غياب 

التعـاون بني مؤسسـات إتخـاذ القرار وبـني الطلبة أنفسـهم، النقابـات الطالبية، منظمـات العمل 
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املدنـي، وقيـادات املجتمـع العربي. معظـم جهود مجلـس التعليم العـايل إليجاد التعـاون وتطوير 

املشـاريع موّجهـة لجـزء بسـيط مـن املحارضيـن واألكاديميـني العـرب بـدل أن توّجـه للجمهور 

الواسـع (طلبـة، هيئـة إدارية وهيئـة أكاديمية)، وهـم الذين يعيشـون عىل جلودهم تجربـة الحياة 

الجامعيـة ويعلمـون مواطـن ضعفها. 

نحـن عـىل درايـة بالخطط اإلسـرتاتيجية التـي يبلورهـا مجلـس التعليم العـايل لتشـجيع إندماج 

الطلبـة العـرب بجهـاز التعليـم العـايل. وكّلنـا قناعـة أنهـا خطـوة باإلتجـاه الصحيـح نباركهـا 

ونرّحـب بهـا. إننا، يف جمعية سـيكوي ومركز دراسـات سـنتابع التطـورات ونرافقها ونسـاعد يف 

   . تطبيقها

هـذه الوثيقـة هـي الثمـرة األوىل ملـرشوع «العربيـة يف الفضـاء األكاديمـي» املدعـوم مـن اإلتحاد 

األوروبـي والذي سيسـتمّر حتى نهاية السـنة الدراسـية األكاديميـة 2015-2016. بعـد تقديمها 

للهيئـات املعنيـة، سـنعمل مقابل فريـق صانعي القـرار يف مجلـس التعليم العايل وأصحاب شـأن 

آخريـن، بواسـطة مجموعة مـن الفعاليات ستشـمل األيـام الدراسـية واملؤتمرات وغريهـا. كّل هذا 

سـعياً إىل تحقيـق الفضـاء األكاديمي األكثر مسـاواة، القادر عىل منـح القيمة واإلعـرتاف والفرص 

بالتسـاوي لعمـوم الطلبة. 
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