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عامد جراييس

ظل السياسات
ّ الرؤى اإلرسائيلية ملسـتقبل التعليم يف
النيوليرباليـة وصناعـة الهويّـة والتديّـن والصهيونية
والعسكرة
Israeli Plans for the Future of Education under Neoliberal
Policy, Identity-building, Religiosity, Zionism, Militarisation
 خاصة يف قطاع الرتبية، تعرض هذه الدراسة السياسات النيوليربالية يف إرسائيل:ملخص
 بهدف،أدت إىل صياغة نظام التعليم يف إرسائيل من جديد
ّ أن هذه السياسات
ّ  وتُربز.والتعليم
 وتبنّي القيم املتصلة،الح ّرة واقتصاد تكنولوجيا املعرفة
ُ تهيئة الفرد لالنخراط يف السوق
حد النزوع إىل الفردانية الرشسة والداروينية
ّ  وتحقيق الذات والنجاح الشخيص إىل،بحرية الفرد
ٍ
جديد برسم قناعات ومصالح اليمني املتدين
 وترسيم حدود اإلجامع الصهيوين من،املجتمعية
 تسترشف الدراسة قضيتني مركزيتني يف العقد القادم؛،ريا
ً  وأخ.واالستيطاين يف إرسائيل
 واستمرار تعزيز املضامني،للنمو االقتصادي
تحسني جودة التعليم بوصفه رافعة أساسية
ّ
. الدينية يف مناهج التعليم ودعم األطر التعليمية التي تنسجم مع هذا التوجه- القومية
. العسكرة، الصهيونية، السياسات النيوليربالية، التعليم، إرسائيل:كلامت مفتاحية
Abstract: This study assesses neoliberal policies in Israel, particularly in the education
sector. It highlights how these policies have led to the reconstruction of the education
system in Israel, preparing individuals to enter the free market and the information
technology economy, to adopt the values of individual freedom, self-realisation and
personal success to the point of ultra-individualism and social Darwinism, to delineate
the Zionist consensus by establishing the convictions and values of the religious and
settler right in Israel. It finally attempts to make predictions about two central issues
for the coming decades: improving the quality of education as a fundamental driver
of economic growth and the ongoing reinforcement of nationalist-religious content in
curricula and supporting educational frameworks that accord with this ideology.
Keywords: Israel, Education, Neoliberal Policy, Zionism, Militarization.

.* رئيس برنامج دراسات الرتبية واملجتمع والثقافة بجامعة حيفا

Head of Education, Society and Cultural Studies at the University of Haifa.
Doctoral researcher at the University of Haifa.

.** باحث دكتوراه بجامعة حيفا

يرابغإ نميأ | عامد جراييس
ظل السياسات النيوليربالية
الرؤى اإلرسائيلية ملستقبل التعليم يف ّ
وصناعة الهويّة والتديّن والصهيونية والعسكرة

139

مقدمة
تغيات جوهرية يف ُأطر وسريورات األرسة والعمل واالستهالك وأوقات
أ ّدت العوملة وثورة التكنولوجيا إىل ّ
وتغيت تحدي ًدا طريقة استعامل املعلومات وطرق التفكري
الفراغ والتعليم يف الكثري من بقاع األرضّ .
ّ
وحل املشاكل ،إضاف ًة إىل املهارات املطلوبة لسوق العمل؛ األمر الذي أ ّدى بدوره إىل املطالبة مبالءمة
التغيات من استحقاقات عىل مواضيع ُ
وطرق التدريس والتأهيل
قطاع التعليم مع ما تفرضه هذه ّ
والتقييم ضمن هذا القطاع .كذلك أصبحت السياسات النيوليربالية ،مبختلف أنواعها ،سائد ًة ومتس ّيد ًة
يف كثري من القطاعات ،ومن ضمنها قطاع الرتبية والتعليم(((.

تهدف هذه السياسات تحدي ًدا إىل إخضاع الربامج االجتامعية لقوانني العرض والطلب ،والربح والخسارة،
واملنافسة والنجاعة .وتقوم هذه السياسات يف جوهرها عىل منطق السوق واإلميان بقدرة االقتصاد
الح ّر ،من دون ّأي تدخل حكومي ،عىل جلب االزدهار والرخاء للجميع ،وعىل تصحيح مساره وإصالح
إخفاقاته بنفسه ومن خالل آلياته الداخلية .وهي إخفاقات ومشاكل قد تتجىل ً
مثل يف احتكار وتواطؤ
ّ
والسلع ،ويف اتساع الفوارق املجتمعية وازدياد منسوب الفقر،
منظم يف تحديد األسعار يف بعض األسواق ّ
ولكن تبقى حلول هذه املشاكل منوط ًة بيد السوق ومن خاللها(((.
أ ّدت السياسات النيوليربالية يف االقتصاد اإلرسائييل منذ بداية الثامنينيات إىل خصخصة الكثري من
القطاعات ورفع الدعم الحكومي عن كثري من السلع والخدمات ،ما أ ّدى إىل تعميق الفروق يف الدخل
وتغيات جوهرية يف نظام التعليم((( .وتض ّمنت
بني املجموعات السكانية املختلفة ،واتساع رقعة الفقر ّ
التغيات يف قطاع التعليم وضع ثقلٍ متزايد عىل تحصيل الطالب التعليمي ،وارتفاع وترية استعامل
هذه ّ
اختبارات التقييم وإجراءات املساءلة وتقديم التقارير الدورية ،واعتامد مقاييس معيارية للتدريس
وملضامينه ،وازدياد املنافسة بني املدارس ويف داخلها ،وازدياد استخدام امتحانات القبول والتصنيف
للمدارس املتم ّيزة ولتقسيم التالميذ مجموعات بحسب قدراتهم التعليمية ،وإتاحة املزيد من
الحر ّية لألهل يف اختيار املدارس واملضامني ألوالدهم ،ومنح املديرين املزيد من األدوات والصالحيات
1 Ayman K. Agbaria, "The Social Studies Education Discourse Community on Globalization: Exploring the Agenda
of Preparing Citizens for the Global Age," Journal of Studies in International Education, vol. 15, no. 1 (February 2011),
pp. 57-74.
2 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2007).
3 Asa Maron & Michael Shalev (eds.), Neoliberalism as a State Project: Changing the Political Economy of Israel
(Oxford: Oxford University Press, 2017); Amir Paz-Fuchs, Ronen Mandelkern & Itzhak Galnoor (eds.), The Privatization
of Israel: The Withdrawal of State Responsibility (New York: Palgrave Macmillan, 2018).
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التغيات أيضً ا إىل انشغال دائم لدى ُص ّناع السياسات التعليمية باالمتحانات
التنظيمية((( .كام أ ّدت هذه ّ
الدولية ،ويف نتائج إرسائيل مقارن ًة بغريها من الدول.
التغيات بواسطة برامج اإلصالحات البنيوية التي شهدها جهاز الرتبية والتعليم
وقد ّ
تم تكريس هذه ّ
(((
السلطة الوطنية للتقييم الرتبوي يف عام ،2005
يف إرسائيل يف العق َدين األخ َريين  ،ومن أبرزها إنشاء ُّ
وتأسيس معهد "أفني روشاه" ،وهو املعهد املسؤول عن إعداد مديري املدارس يف عام  ،2007وإطالق
برنامج "أوفق حداش" للمدارس االبتدائية يف عام  ،2008وبرنامج "عوز لتموراه" للمدارس اإلعدادية
بوضوح عن تَس ُّيد السياسات النيوليربالية
عبان
يف عام ُ .2012يع ّد الربنامجان األخريان املثالني اللذين ُي ّ
ٍ
يف التعليم بإرسائيل .فام ُي ِّيز هذين الربنامجني هو تعزي ُز دور املديرين واملعلمني واستقالليتهم،
فردي أو بواسطة مجموعات
ورفع أجور املعلمني وتخصيص ساعات تعليمية إضافية للعمل عىل نحو ّ
صغرية مع الطالب.
ويف الوقت الذي أ ّدت فيه هذه السياسات النيوليربالية إىل صياغة نظام التعليم يف إرسائيل من جديد،
الح ّرة واقتصاد تكنولوجيا املعرفة ،وتب ّني القيم املتصلة بحرية
بهدف تهيئة الفرد لالنخراط يف السوق ُ
الفرد ،وتحقيق الذات والنجاح الشخيص إىل ح ّد النزوع إىل الفردانية الرشسة والداروينية املجتمعية،
فقد أنيط بالنظام املدريس يف إرسائيل دور ال ّ
يقل أهمي ًة عن ذلك ،وهو إعادة إنتاج الهوية الجمعية
يف إرسائيل وترسيم حدود اإلجامع الصهيوين من جديد برسم قناعات ومصالح اليمني املتدين
واالستيطاين يف إرسائيل(((.
بهذا الدور ،تسهم املدرسة يف إرسائيل يف تديني املجتمع وصهينة الدين ،وذلك بتعزيز حضور األخالقيات
خصوصا من أتباع ومؤسسات ت ّيار
والرؤى الدينية وتعظيم دور حامليها ونفوذهم ضمن الح ّيز العام،
ً
الصهيونية الدينية .ويقوم النظام املدريس أيضً ا ،تنظيم ًيا وفكر ًيا ،بزحف بطيء إىل داخل أطر ومؤسسات
اليهود املتزمتني دين ًيا "الحريديم" الذين كانوا حتى قبل وقت قصري ال يعرتفون برموز الدولة وهيئاتها
التمثيلية ،لتس ّيسهم بروح الصهيونية املتدينة((( .وقد أنتج هذا التسييس للحريديم ت ّيا ًرا يجمع ما بني
4 Halleli Pinson & Ayman K. Agbaria, "Neo-Liberalism and Practices of Selection in Arab Education in Israel:
Between Control and Empowerment," Diaspora, Indigenous, and Minority Education, vol. 9, no. 1 (2015), pp. 54-80.
5 Dan Gibton, "Post-2000 Law-Based Educational Governance in Israel: From Equality to Diversity?" Educational
Management Administration & Leadership, vol. 39, no. 4 (July 2011), pp. 434-454.
6 Ayman K. Agbaria, "The 'Right' Education in Israel: Segregation, Religious Ethnonationalism, and Depoliticized
Professionalism," Critical Studies in Education, vol. 59, no. 1 (February 2018), pp. 18-34; Yotam Hotam & Philip Wexler,
"Education in Post-secular Society," Critical Studies in Education, vol. 55, no. 1 (2014), pp. 1-7.
7 Ayman K. Agbaria, "Israeli Education and the Apartheid in South Africa: Ongoing Insights," Intercultural
Education, vol. 29, no. 2 (April 2018), pp. 218-235; Shlomo Fischer, Yotam Hotam & Philip Wexler, "Democracy and
Education in Postsecular Society," Review of Research in Education, vol. 36, no. 1 (March 2012), pp. 261-281.
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التط ّرف الديني والتطرف القومي ،وهو ما يس ّمى "تيار الحريديم القوميني" (بالعربية" :الحردليم") ،وهو
شائع ضمن املستوطنني وحركاتهم مثل فرق "شبيبة التالل" و"تدفيع الثمن"ّ .
ومم يجدر ذكره أنّ ما مي ّيز
السياسة اإلرسائيل ّية يف العقد األخري ون ّيف هو صعود قوى اليمني االستيطاين وتعاظم تأثريها .وهذه
اإلثني  -الديني للمواطنة اإلرسائيلية بوصفه ً
رشطا لتحصيل كامل الحقوق واالمتيازات
القوى تُعيل البعد ّ
املرتتبة عليها ،ومن حيث كونه املبدأ الناظم لهو ّية الدولة واملجال العمومي.
عقب هذا التمهيد ،يق ّدم املحور األول من الدراسة املالمح العا ّمة لجهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل،
ويس ّلط الضوء عىل الفوارق القامئة بني اليهود والعرب الفلسطينيني مواطني دولة إرسائيل .بعد ذلك،
يستعرض املحور الثاين بعض وثائق السياسات املتعلقة بالتعليم ،والتي تض ّمنت رؤى مختلفة حول
مستقبل التعليم املنشود يف إرسائيل ،وهنا ،يتوقف تحدي ًدا عند الدور املن َت َظر لنظام التعليم يف تعزيز
األمن القومي اإلرسائييل ومتتني الهوية القومية لدى الطالب اليهود .كام ُيشري املحور أيضً ا إىل مقاومة
الرتبويني والناشطني الفلسطينيني يف إرسائيل هذه التوجهات القومية املتش ّددة من خالل التط ّرق إىل
وثيقتني تربويتني عربيتني تقرتحان أهدا ًفا بديلة من التعليم العريب .و َيسترشف املحور الثالث قضيتني
ُتراهن الدراسة عىل استمرارهام بوصفهام نقطتي ارتكا ٍز واشتغالٍ دامئ َتني يف السياسات التعليمية يف
إرسائيل يف العقد القادم؛ األوىل ،تحسني جودة التعليم بوصفه رافعة أساسية للنم ّو االقتصادي ،يتض ّمن
ذلك َج ْس الفوارق يف التحصيل التعليمي ما بني الفئات السكانية املختلفة من أجل رفع مستوى إنتاجيتها
االقتصادية وتسهيل انخراطها يف سوق العمل؛ والثانية ،استمرار تعزيز املضامني القومية  -الدينية يف
مناهج التعليم ودعم األطر التعليمية التي تنسجم مع هذا التوجه ،ويتض ّمن ذلك تشجيع عسكرة
التعليم وتقوية تداخل قوى اليمني االستيطاين يف جهاز التعليم عرب جمعيات ومناهج مك ِّملة تسعى إىل
نرش أفكار تيار الصهيونية املتدينة ورشعنة الرؤى االستيطانية وامليسيانية .وهنا تن ِّبه الدراسة أيضً ا إىل
استمرار تكثيف الضغط عىل املدارس الفلسطينية يف القدس من أجل "أرسلتها" ودمجها يف جهاز التعليم
اإلرسائييل .ويق ّدم املحور األخري أفكا ًرا ختام ّية حول تضافر السياسات النيوليربالية والتوجهات القومية
املتش ّددة يف التعليم يف إرسائيل.

أول :واقع جهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل
ً
تم تعديله يف عام  ،2000أهداف الرتبية يف إرسائيل،
يح ّدد قانون التعليم الرسمي لعام  ،1953الذي ّ
رسم مبنى جهاز التعليم الرسمي .ويؤ ّكد هذا القانون يهودية الدولة (البند  ،)2.1وأهمية تدريس
و ُي ِّ
تاريخ "دولة إرسائيل" و"أرض إرسائيل" مبعناهام التورايت ،إضاف ًة إىل تراث الشعب اليهودي والوعي
بالهولوكوست (البندان  2.3و .)2.4كام يدعو القانون (البند  )2.11إىل التع ّرف إىل اللغة والثقافة
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والتاريخ لدى "السكان العرب" واملجموعات األخرى .ويف حني يستخدم القانون عبارات واضحة تدعو
إىل "تدريس" ،و"غرس" ،و"تأسيس" ،و"تقوية" معايري التع ّلق بيهودية الدولةّ ،
تظل املعايري الرتبوية
املتعلقة بالس ّكان العرب رخو ًة وتدعو إىل "التع ّرف" ليس أكرث(((.
من نافلة القول إنّ هذا "التع ّرف" يأيت ضمن فرض إرسائيل بوصفها "دولة يهودية ودميقراطية" ،وكونه
إطا ًرا ً
ناظم لعالقات الق ّوة بني الفلسطينيني واليهود القامئة عىل ترسيخ دونية الفلسطينيني وتبعيتهم.
ّ
غي يف املبنى اإلداري
ومم يجدر ذكره يف هذا السياق أنّ القانون بنسخته ا ُملع ّدلة يف عام  2000مل ُي ّ
لجهاز الرتبية والتعليم ،الذي ُيعطي استقاللية ثقاف ّية وإدارية للتعليم الرسمي الديني والقومي الديني،
يخص تحديد مناهجه وطواقمه التدريسية ،و ُيبقي التعليم العريب ُمه ّمشً ا ضمن ما يسمى "مديرية
فيام ّ
التعليم الرسمي يف وزارة الرتبية والتعليم" .هذا التهميش له تجليات واضحة يف ّ
كل ما يتع ّلق بالتمييز
يف تخصيص املوارد وامليزانيات ،وباملشاركة الشكل ّية للقيادات الرتبوية العربية يف صناعة القرارات
والسياسات املتعلقة بالتعليم العريب(((.
عىل أرض الواقع ،ينقسم نظام التعليم يف إرسائيل إىل أربعة أنظمة فرعية :أولها نظام التعليم الحكومي
العام الذي يخدم اليهود غري املتدينني باألساس ،وثانيها نظام التعليم الحكومي الديني الذي ُيل ّبي
مخصص للعرب
خصوصا أتباع التيار القومي  -الديني ،وثالثها نظام
احتياجات اليهود املتدينني،
ً
تعليمي ّ
ّ
مخصصة للعرب بأطيافهم املختلفة من العرب الدروز ،والعرب البدو،
ينقسم إىل أنظمة تعليم ّية فرع ّية ّ
ّ
املستقل الذي يخدم اليهود
وباقي املواطنني العرب يف حدود عام  ،1948ورابعها النظام التعليمي الديني
املتزمتني دين ًيا "الحريديم"( .((1بنا ًء عىل ذلك ،وعىل الرغم من أنّ غالبية تالمذة املدارس يلتحقون بنظام
التعليمي للدولة ،وإىل ح ٍّد بعيد ،قائم عىل
حاججة بأنّ النظام
التعليم الحكومي ،فإنّ يف اإلمكان ا ُمل َ
ّ
الفصل والعزلة والتجزئة عىل أسس القوم ّية ما بني العرب واليهود ،والدين ما بني غري املتدينني واملتدينني،
ومنط التد ّين ضمن املجتمع اليهودي ما بني أتباع الصهيونية املتدينة وأتباع األصولية الدينية.
مصمم لتعزيز األيديولوجيا الصهيونية الدينية ،التي
ويجدر الذكر أنّ نظام التعليم الديني الرسمي َّ
ُتيل مواقف ميين ّية متش ّددة .فبموجب أحكام قانون التعليم الحكومي لعام  ،1953يتم ّتع هذا النظام
باستقالل إداري وتربوي ،ال س ّيام يف الحاالت التي تتعلق مبحتوى املناهج التعليمية اليهودية التي
8 Yousef T. Jabareen & Ayman K. Agbaria, "Minority Educational Autonomy Rights: The Case of Arab-Palestinians
in Israel," Virginia Journal of Social Policy & the Law, vol. 24, no. 1 (2017), p. 25.
9 Ayman K. Agbaria, "Arab Civil Society and Education in Israel: The Arab Pedagogical Council as a Contentious
Performance to Achieve National Recognition," Race Ethnicity and Education, vol. 18, no. 5 (September 2015),
pp. 675-695.
 10خالد أبو عصبة ،التعليم يف إرسائيل :معضالت أقلية قومية (القدس :معهد فلورشايم( .)2007 ،بالعربية)
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يشملها .ومع ذلكُ ،ع ّدل القانون يف عام  1998للتشديد عىل أنّ الغاية املتوخاة من هذا النظام هي
تعليم روح الصهيونية الدينية( .((1ويف عام  ،2008ب ّينت وزارة الرتبية والتعليم ما الذي تعنيه هذه
رصحت بأنّ وجهة النظر الصهيونية الدينية "ترى يف انبعاث الشعب
"الروح" عىل وجه التحديد ،إذ ّ
اليهودي يف أرضه وإقامة دولة إرسائيل بداية الخالص"(.((1
يخص املؤرشات الرقمية لجهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل ،فيشري بحث نرشه مركز األبحاث
أ ّما فيام ّ
واملعلومات يف الكنيست إىل أنّ عدد الطالب يف إرسائيل قد وصل يف العام الدرايس  2017 /2016إىل
 2230252طال ًبا ،من بينهم  1685655طال ًبا يهود ًّيا ميثّلون  75.6يف املئة من عدد الطالب ُ
الك ّلُ ،مقابل
 544597طال ًبا عرب ًّيا ،ميثلون  24.4يف املئة من إجاميل الطالب يف إرسائيل( .((1كام تُظهِر معطيات وزارة
الرتبية والتعليم يف إرسائيل أنّ نسبة الحاصلني عىل شهادة "البجروت" ،وهي توازي شهادة "التوجيهي"
يف ال ّدول العربية ،بني الطالب اليهود للعام الدرايس  2017 /2016قد وصلت إىل  68.2يف املئة(،((1
(((1
الترسب
مقابل  64يف املئة بني الطالب العرب  .ويف هذا السياق ،تشري معطيات بحثية إىل أنّ نسبة ّ
يف العام الدرايس  2016 /2015قد وصلت إىل  2.9يف املئة يف املدارس اليهودية مقابل  6.3يف املئة
يف املدارس العربية(.((1
عالو ًة عىل ذلك ،فقد وصل عدد املعلمني يف جهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل إىل  175305مع ّلمني يف
العام الدرايس  ،2018 /2017من بينهم  133905معلمني يهود ،ميثلون  76يف املئة من النسبة العا ّمة
للمع ّلمني يف إرسائيلُ ،مقابل  41400مع ّلم عر ّيب ميثلون  24يف املئة من نسبة املع ّلمني يف إرسائيل(.((1
هذا وقد طرأ ارتفاع ملحوظ يف أجور املع ّلمني يف إرسائيل ،بني عا َمي  2003و2014؛ إذ وصل أجر املع ّلم
شيكل ( 1820دوال ًرا تقري ًبا) ،بينام وصل يف عام  2014إىل ً 10930
يف عام  2003إىل نحو ً 6750
شيكل
( 2955دوال ًرا تقري ًبا)(.((1
 11ميخائيل باراك ،التعليم السيايس يف إرسائيل (القدس :مركز تجديد الدميقراطية اإلرسائيلية( .)2014 ،بالعربية)
 12املرجع نفسه ،ص .5
 13أساف فينغر ،نظرة عىل التعليم العريب يف إرسائيل (القدس :مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست( .)2018 ،بالعربية)
" 14الصورة الرتبوية للعام الدرايس  ،"2017-2016وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية ،شوهد يف  ،2019/10/30يف:
)بالعربية( https://bit.ly/2u8WwRw
 15عارضة تلخيص العام الدرايس  2018 /2017والتحضري للعام الدرايس ( 2019 /2018القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية.)2018 ،
(بالعربية)
 16فينغر.
 17املرجع نفسه.
 18أجور املعلمني( 2014-2003 :القدس :دائرة اإلحصاء املركزية اإلرسائيلية( .)2016 ،بالعربية)
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بقي أن نشري إىل أنّ جهاز الرتبية والتعليم يؤ ّدي دو ًرا ًّ
مهم يف صقل هو ّية الطالب الوطنية والدينية
والقيم ّية ،وبذلكُ ،ي ِّكن جهاز الرتبية والتعليم من تعزيز الحصانة القومية ومتتني األمن القومي ،ومي ّكن
خصوصا يف املجال القومي واألمني.
معتقدات الطالب،
ً

ثان ًيا :الرتبية والتعليم يف مرآة الوثائق الرتبوية الرؤيوية
َّمثة العديد من الوثائق الرؤيوية الرتبوية يف إرسائيل التي تؤ ّكد دور نظام الرتبية والتعليم يف تعزيز
األمن القومي اإلرسائييل أو املناعة القومية كام تسميها بعض الوثائق ،وتؤ ّكد أهم ّية هذا الدور يف بلورة
هو ّية الطالب ومعتقداته القومية واألمنية .ومع أن الوثائق تتط ّرق ،بوجه عام ،إىل قضايا جودة التعليم
وج ْس الفوارق بني الفئات السكانية املختلفة ،وإنتاج األيديولوجيا
ودورها يف التنمية االقتصاديةَ ،
الصهيونية ورؤاها ونرشها ،فإنّه يغيب عنها ّأي تعاطٍ
جوهري مع قيم وقضايا املساواة ،والعدالة
ّ
واالعرتاف بالحقوق الجمع ّية.
وفيام ييل بعض الوثائق الرتبوية التي تتناول دور نظام الرتبية والتعليم يف تعزيز األمن القومي
ومساهمته يف النمو االقتصادي.
 .1وثائق مؤمترات هرتسليا

ُيع ّد مؤمتر هرتسليا ،الذي يقيمه مركز الدبلوماسية والدراسات االسرتاتيجية سنو ًّيا يف معهد الدراسات
أهم املؤمترات يف إرسائيل ،حيث تلتقي
املتع ّددة املجاالت الذي يع ّد جامعة ّ
خاصة منذ عام  ،2000أحد ّ
قيادات سياس ّية وعسكر ّية وأمن ّية واقتصاد ّية ،إضاف ًة إىل نخب أكادمي ّية وثقاف ّية .ويتناول املؤمتر مواضيع
خصوصا يف مجال التخطيط االسرتاتيجي القومي ،والسياسات
بحث ذات أهم ّية قومية للشعب اليهودي،
ً
الخارجية والعالقات الدولية ،واالتفاقيات السياسية ،ومواضيع أمن ّية قوم ّية من مختلف الزوايا ،ومن
ضمنها دور الرتبية والتعليم يف تعزيز األمن الداخيل( .((1ويف هذا السياق ،أ ّكدت أريان دي روتشليد يف
مؤمتر هرتسليا الرابع عرش ،يف عام  ،2014وهي مسؤولة عن صندوق "روتشيلد" الذي يساهم يف إقامة
مؤمترات هرتسليا ،أنّ "املناعة القومية ال ميكن حرصها يف موضوع األمن فحسبّ .إنا علينا أنْ نكون
قياديني وليس فقط مشاهدين .لذلك هناك أهمية أيضً ا للمناعة االجتامعية من خالل اإلرصار ،واإلبداع،
وأن نكون قياديني"(.((2
 19مؤمتر هرتسليا الـ  ،19شوهد يف  ،2018/11/24يف( https://bit.ly/2RFApLK :بالعربية)
 20مؤمتر هرتسليا الـ " ،14البارونة دا روتشلد ،"2014 ،شوهد يف  ،2018/11/20يف( https://bit.ly/2VT6w0q :بالعربية)
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وثابرت مؤمترات هرتسليا عىل تناول دور الرتبية والتعليم يف مجال الحصانة القومية وتعزيز االنتامء
القومي والديني للشعب اليهودي .فعىل سبيل املثال ،ميكن اإلشارة إىل ثالث وثائق مركزية حول هذا
تم نرشها يف مؤمترات أعوام  ،2004و ،2006و .2007أ ّكدت هذه الوثائق أنّ املناعة القومية
املوضوع ّ
لدولة إرسائيل تتع ّلق باالستثامر يف جودة رأس املال البرشي وأهمية التعليم يف الحفاظ عىل القدرات
االقتصادية ،واالجتامعية واألمنية وتطويرها ،لتبقى إرسائيل تنافس ّية ومتق ّدمة عىل غريها من الدول .كام
تط ّرقت أيضً ا إىل مركزية التعليم يف صقل الهوية اليهودية ،وإىل دوره املنشود يف ضامن مستقبل الشعب
خصوصا يف ّ
ظل الرصاع الدائم بني ُمر ّكبات املجتمع اإلرسائييل.
اليهودي ووحدته يف إرسائيل،
ً
تم يف املؤمتر الخامس يف عام  2004تقديم توصيات عين ّية بخصوص مأسسة العالقة
ويف هذا الصددّ ،
بني اليهود يف إرسائيل واليهود يف بق ّية الدول .وتضمنت هذه التوصيات إثراء مضامني الرتبية والتعليم
خصصة للشباب ،وتطوير قيادات شبابية يهودية يف "الشتات" ،ودعم زيارات
اليهودية  -الصهيونية ا ُمل ّ
تعليم ّية إىل إرسائيل ،وتشجيع الشباب اليهود يف "الشتات" عىل االلتحاق بالجيش اإلرسائييل .وتحدي ًدا،
دعت الوثائق إىل دعم مشاريع "االكتشاف" و"التجربة اإلرسائيلية" و"مجلس الشعب"(.((2
واستمرا ًرا لتوصيات املؤمتر الخامس لعام  ،2004جاء يف ورقة خالل مؤمتر هرتسليا لعام  2006أنّ
هناك أهم ّي ًة لتوطيد عالقة الشعب اليهودي مبدينة القدس ،كونها جز ًءا من الحصانة القومية للشعب
وديني للشعب اليهودي بأرسه؛ إذ أ ّكدت الورقة أنّ
وطني
اليهودي ،وذلك عرب تذويت القدس كرمز
ّ
ّ
(((2
"حصانتها القومية لدولة إرسائيل متع ّلقة بحصانة عاصمتها القدس" .
إىل جانب التشديد عىل أهمية نظام الرتبية والتعليم بتعزيز األمن القومي ودوره يف ترسيخ القيم
اليهودية والصهيونية بني الطالب ،ناقشت لجنة التوجيه ملؤمتر هرتسليا يف عام  2007أهمية االستثامر
برأس املال البرشي .فقد أشارت اللجنة يف ورقة موقف بعنوان "السياسات الوطنية لتطوير التم ّيز
العلمي" إىل ما ييل" :تعتمد حصانة دولة إرسائيل ،كباقي ال ّدول املتطورة ،عىل تعزيز الحصانة القومية،
واالجتامعية ،والسياسية واالقتصادية .وتستثمر املجتمعات ا ُمل ّ
تحضة يف رأس املال البرشي بهدف ال ّتطور
وال ّنمو ملواجهة تح ّديات القرن الحادي والعرشين ،ويجب عىل هذا االستثامر ،يف إرسائيل تحدي ًدا ،أن
يعتمد عىل نظام الرتبية والتعليم"(.((2
 21الورقة التلخيصية ملؤمتر هرتسليا الخامس (هرتسليا :معهد الدراسات املتعددة املجاالت ،)2004 ،ص ( .72-69بالعربية)
كمركب بحصانتها القومية إلرسائيل (القدس :معهد القدس لألبحاث
 22يرسائيل كمحي ومايا حوشان ويائري أساف شافريا ،القدس ُ
اإلرسائيلية( .)2006 ،بالعربية)
" 23السياسات الوطنية لتطوير التم ّيز بالرتبية والتعليم" ،ورقة مقدمة يف مؤمتر هرتسليا السابع ،هرتسليا ،إرسائيل ،2007 ،ص .4
(بالعربية)
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 .2وثيقة الرؤية املستقبلية "إرسائيل "2020

صدرت وثيقة الرؤية املستقبلية "إرسائيل  "2020يف عام  ،1997وقد طرحت رؤية اقتصاد ّية واجتامع ّية
وبيئ ّية مستقبل ّية ،وذلك بهدف تهيئة دولة إرسائيل لتح ّديات القرن الحادي والعرشين .وقد شارك يف
مختصا من املهنيني واألكادمييني ،ومبشاركة  13وزارة حكومية .وقد متّت
صياغة الوثيقة أكرث من 250
ً
صياغة التحديات املستقبلية يف ثالثة محاور مركزية هي :إرسائيل يف مسار الدول املتطورة ،وإرسائيل
والشعب اليهودي ،وإرسائيل يف بيئة سالم(.((2
ويتمثل أحد التحديات املركزية لدولة إرسائيل ،بنا ًء عىل الوثيقة ،يف كيفية التحاق إرسائيل بالدول األربع
والعرشين املتطورة أو الدول الغربية ،وتهيئة نفسها ملتطلبات القرن الحادي والعرشين وتحدياته ،األمر
الذي يتط ّلب من إرسائيل العمل عىل املبادرة يف تنشئة بنى تحت ّية تهدف إىل التطوير التكنولوجي
والصناعي ،إضاف ًة إىل العمل عىل الحفاظ عىل البيئة ،وس ّد الفجوات القامئة بني املجموعات السكانية
املختلفة ،باعتبار أنّ من شأن تنشئة بنى تحت ّية كهذه اإلسهام يف ضامن استقالل ّية اقتصاد ّية ومن ّو
تتحسن ،التي بدورها تستطيع
ّ
اقتصادي .ونتيج ًة لذلك ،من شأن جودة الحياة للمواطنني يف إرسائيل أن ّ
(((2
خصوصا يف املجال التكنولوجي واالقتصادي والبيئي .
االلتحاق بالدول املتطورة،
ً
كام تط ّرقت الوثيقة إىل نظام الرتبية والتعليم ،ودوره املركزي يف املساهمة يف نقل املوروث اليهودي
والصهيوين إىل األجيال القادمة ،والحفاظ عىل الذاكرة الجمع َّية للشعب اليهودي .فقد جاء يف الوثيقة أنّ
"التوقعات تشري إىل أنه سيسكن يف إرسائيل حتى عام  2020أكرث من نصف الشعب اليهودي ،وستكون
نسبة الشباب منهم مبع ّدل الثل َثني؛ أي أكرث من  66يف املئة .ولذلك تزداد املسؤولية لتعليم الجيل الشاب
قيم اليهودية ،ولتوطيد مكانة إرسائيل بني اليهود الشباب"( .((2وبناء عليه ،أوصت الوثيقة بأن تشمل
مناهج التعليم زيارات تعليمية وجوالت ميدانية ملناطق ومواقع تاريخ ّية ُت ِربز املضامني والقيم اليهودية
الصهيونية ،بهدف متتني العالقة بني الشباب اليهود ودولة إرسائيل والقيم اليهودية والصهيونية(.((2
 .3وثيقة "حكومة إرسائيل تؤمن بالرتبية والتعليم"

صدرت وثيقة "حكومة إرسائيل تؤمن بالرتبية والتعليم" يف عام  ،2009ق ّدمها وزير الرتبية والتعليم من
حزب الليكود الحاكم ،جدعون ساعر .وتعرض الوثيقة ّ
خطة تعليم ّية ألربع سنوات تهدف إىل تعزيز
24
25
26
27

إرسائيل  :2020الخطة املستقبلية إلرسائيل بسنوات األلفني (حيفا :معهد إرسائيل للتقنية؛ معهد شموئيل نآمان( .)1997 ،بالعربية)
املرجع نفسه.
املرجع نفسه ،ص .3
املرجع نفسه.
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القيم اليهودية والصهيونية عند الطالب ،وتحسني جودة التعليم يف إرسائيل ،وقد شملت ّ
الخطة أربعة
أهداف مركزية ،وهي:
öتعزيز الرتبية القِيم الصهيونية واليهودية والدميقراطية واالجتامعية.
السعي إىل تطوير "التم ّيز" عند الطالب ،وتحسني التحصيل وجودة التعليم ،وتقليص
ّ ö
الفجوات االجتامعية.
öجعل جهاز التعليم أكرث فاعل ّية وكفاءة ،وجعله أيضً ا مالمئًا الحتياجات الفرد ودولة إرسائيل.

öاعرتاف حكومة إرسائيل والكنيست الثامن عرش بأنّ امليزانيات املخصصة للتعليم هي مبنزلة
ميزانيات استثامر وليس نفقات.
ّ
ومم يجدر ذكره أنّ الوثيقة تض ّمنت مبادرات تربوية وتعليم ّية لتحقيق األهداف األربعة املذكورة أعاله.
وتتمثّل إحدى املبادرات لتحقيق هدف "تعزيز الرتبية للقيم الصهيونية واليهودية" يف ال ّتعرف إىل معامل
مدينة القدس كعاصمة لدولة إرسائيل والشعب اليهودي من خالل جوالت ميدان ّية ،إضاف ًة إىل تشجيع
الطالب للتج ّند للخدمة العسكرية واملدنية .عالو ًة عىل ذلك ،تض ّمنت الوثيقة مبادرات لبناء بنى تحت ّية
تعليم ّية لتحسني التحصيل العلمي عند الطالب ،مثل تخصيص  25ألف ساعة تعليمية أسبوعية لصفوف
السوابع لتحسني مهارات الطالب يف موضوع الرياضيات واملواضيع العلمية واللغة األم(.((2
 .4وثيقة "اآلخر هو أنا" وثيقة إرساء مجتمع مثايل

صدرت وثيقة "اآلخر هو أنا" مبناسبة افتتاح العام الدرايس  .2014 /2013هدفت الوزارة يف هذه الوثيقة
إىل وضع تصور للمجتمع املثايل يف إرسائيل ،املجتمع القادر عىل التعايل عىل االختالفات املجتمعية
والثقافية يف إرسائيل وجرس الفوارق بني الفئات السكانية املختلفة .ويف واقع األمر ،متاهت هذه الوثيقة
متا ًما مع القيم اليهودية والصهيونية ،ورأت كغريها من الوثائق أنّ التعليم أداة لتمتني الحصانة القومية
عند الطالب اليهود ،ومحاولة لنزع الطالب العرب عن انتامئهم القومي والثقايف.
باقتباس من وثيقة االستقالل اإلرسائيلية" ،دولة إرسائيل ستكون مفتوح ًة للهجرة
اف ُتتحت الوثيقة
ٍ
اليهودية ولجمع الشتات ،وستعمل عىل تطوير البالد ملصلحة جميع مواطنيها ،وستكون مبن ّي ًة عىل
أسس الحرية والعدالة والسالم ،وعىل نور رؤية أنبياء إرسائيل"( .((2تُظهر هذه االفتتاحية ال ُبعد الديني
والقومي للوثيقة ،إذ تؤ ّكد أنّ دولة إرسائيل "مفتوحة للهجرة اليهودية ولجمع الشتات" ،إضاف ًة إىل أنّ
 28حكومة إرسائيل تؤمن بالرتبية (القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية( .)2009 ،بالعربية)
 29وثيقة "اآلخر هو أنا" (القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية ،)2013 ،ص ( .1بالعربية)
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إرسائيل ستكون مبني ًة عىل "رؤية أنبياء إرسائيل"؛ مبعنى أنّ االفتتاحية مل تتط ّرق إىل املواطنني العرب
وخصوصيتهم القومية والثقافية ،عىل الرغم من أنّهم أقل ّية قوم ّية أصلية متثّل نحو خُ مس املواطنني.
وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل ما مل ُيكتب يف الوثيقة ،كدالل ٍة عىل تعزيز الحصانة القومية ومحاول ٍة لتهميش
األقلية العربية وثقافتها .فالوثيقة مل تذ ُكر بتاتًا مصطلحات ّ
تدل عىل وجود املواطنني العرب ،كأقل ّي ٍة
عربي ٍة لها حقوق جمع َّية وغري ذلك ،ومل تتطرق أيضً ا إىل عالقة األقل ّية األصلية باألكرثية وكيفية حصانة
املوروث الثقايف لألقلية وتع ُّلمه ،رغم صدور العديد من املواثيق عن األمم املتحدة التي تُعنى بالحقوق
السياسية والثقافية والرتبوية للشعوب واألقليات األصلية .كام ال ُيكن العزوف عن استثناء القيادات
العربية واملهنيني العرب من املشاركة يف صياغة الوثيقة وتوقيعها ،كجز ٍء من االلتزام مبضامينها ،بل
اكتفت وزارة الرتبية والتعليم ،بعد صياغتها ،بإصدارها بتواقيع رئيس الدولة ،ورئيس الوزراء ،ووزير
الرتبية والتعليم ،ووزيرة الثقافة والرياضة.
 .5وثيقة "الرتبية ملجتمع الثقافة واملعرفة :تغيريات يف القرن

الحادي والعرشين وانعكاساتها"

طلب شمشون شوشاين ،مدير عام وزارة الرتبية والتعليم يف حينه ،يف نهاية عام  ،2010تعيني لجنة
باحثني مستق ّلة ملناقشة إمكان ّيات تنظيم جهاز الرتبية والتعليم اإلرسائييل بصورة جديدة ملالءمته
لإلمكانيات واملتط ّلبات والتح ّديات التي يضعها القرن الحادي والعرشون أمامه .وأوصت الوثيقة التي
صاغتها اللجنة برضورة القيام بتغيريات يف استثامر املوارد وامليزانيات والقوى البرشية بهدف تقليص
الفروق بني املجموعات السكانية ،مقرتح ًة زيادة االستثامر يف املجموعات السكانية منخفضة الدخل
عرب تشجيع مع ّلمني عىل تعليم طالب من عائالت ذات خلف ّية اجتامعية  -اقتصادية متدنية ،والرتكيز
خاص للتعاون مع أولياء أمور أبناء الطبقات املحرومة ،وبلورة طرق
عىل ّ
سن الطفولة ،وإعداد برنامج ّ
إلرشاكهم عىل نح ٍو أكرب يف تحديد االحتياجات ،واتخاذ القرارات املتع ّلقة بهم ،والرتكيز عىل تحسني
ٍ
مجموعات سكان ّي ًة ضئيلة اإلمكانيات ،وتدعيم استقاللية املدارس فيام
املدارس االبتدائية التي تخدم
(((3
يتعلق بتحديد املضامني
الخاصة بها .
ّ
ما زال ح ّتى يومنا تآكل بني املع ّلمني ،عىل الرغم من إدخال إصالحات وبرامج تربوية مثل "أوفق حداش"
وخصوصا يف املجتمع العريب
الترسب ومشكلة يف القوى البرشية،
ً
و"عوز لتموراه" ،إضاف ًة إىل مشكلة ّ
كأساس لسياسة تنمية القوى
واملناطق املحرومة .لذلك ،أوصت اللجنة بتحديد خصائص التعليم النوعي
ٍ
 30عفرا براندس وعامنوئيل شرتاوس (محرران) ،الرتبية ملجتمع الثقافة واملعرفة :تغيريات يف القرن  21وانعكاساتها  -توصيات ملالءمة
جهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل للقرن الحادي والعرشين (القدس :مبادرة البحث التطبيقي يف الرتبية األكادميية الوطنية اإلرسائيلية للعلوم،
( .)2013بالعربية)
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البرشية ،مثل :املهارات اإلدارية والحوار األكادميي املثمر ،والتعليم ا ُملع ّمق ،والدعم املادي وامتحانات

الرتخيص التي تساهم يف انتقاء القوى العاملة(.((3

وميكن تلخيص رؤى الوثائق الرتبوية املعروضة ساب ًقا ،يف أنّها تتعامل مع جهاز الرتبية والتعليم من
منظور االنشغال باألمن القومي اإلرسائييل ،وكأداة مركزية لتحصني الطالب اليهود قوم ًّيا ودين ًّيا ،وتهميش

ال ُهو ّية القومية والثقافية عند الطالب العرب .ويتحقق ذلك من خالل ثالثة أهداف تجتمع عليها هذه
السدية الصهيونية والهوية اليهودية الجامعة،
الوثائق :متتني الهوية اليهودية  -الصهيونية من خالل ّ

وجودة التعليم وأهميته والتنافسية وعالقتها بالسوق العاملية ،وس ّد الفوارق بني املجموعات السكانية
وخصوصا داخل املجتمع اليهودي والعمل عىل النمو االقتصادي للمجموعات السكانية اليهودية لتعزيز
ً

األمن القومي .وسيؤدي س ّد هذه الفوارق إىل تدعيم االقتصاد ودمج قطاعات جديدة لسوق العمل،
مثل النساء املتزمتات دين ًّيا أو الحريديم.
وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أنّ ُمقابل هذه الوثائق الرؤيوية التي تُع ّزز القيم الصهيونية واليهودية وتُعسكِر

جهاز الرتبية والتعليم وتهدف إىل س ّد الفوارق داخل املجتمع اليهودي ،هناك وثائق رؤيوية عربية
مؤسسات عربية تربوية بهدف الحفاظ عىل الذاكرة الجمعية والرواية الفلسطينية.
بادرت إىل صياغتها ّ
 .6وثائق عربية ملنظومة الرتبية والتعليم يف إرسائيل

يعاين التعليم العريب ،منذ تأسيس دولة إرسائيل ،تر ّد ًيا يف جودة التعليم ومتيي ًزا ُمجحِ ًفا يف تخصيص املوارد
الحكومية ،وتهميشً ا للقيادات العربية يف صناعة السياسات التعليمية ،إضاف ًة إىل تن ّكر مستم ّر للرواية

والهوية الفلسطينيتني( .((3لكن ،عىل الرغم من التمييز فيام يخص املساواة يف الحقوق واالعرتاف بالهوية
الجمعية الفلسطينية ،وتخصيص سياسات تربوية جزئية وقصرية املدى تجاه التعليم العريب ،ال تتالءم
ً
أصل مع االحتياجات االجتامعية الداخلية للمجتمع العريب(َّ ،((3مثة مبادرات من مؤسسات عرب ّية يف

إرسائيل تسعى إىل بلورة مضامني تربوية بديلة ملقاومة تهميش املوروثات التاريخية والثقافية والقومية
لألقلية العربية ،منها:
 31املرجع نفسه.
32 Ayman K. Agbaria, Muhanad Mustafa & Yousef T. Jabareen, "'In your Face' Democracy: Education for Belonging
and its Challenges in Israel," British Educational Research Journal, vol. 41, no. 1 (February 2015), pp. 143-175.
 33يوسف جبارين وأمين إغبارية ،تعليم تحت االنتظار :السياسات الحكومية واملبادرات األهلية للنهوض بالتعليم العريب (النارصة /حيفا:
مركز دراسات وكلية الحقوق يف جامعة حيفا( .)2010 ،بالعربية)
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أ" .ميثاق اللغة العربية"

كان آخر هذه املبادرات هو إصدار "ميثاق اللغة العربية" يف أيلول /سبتمرب  2018من ِق َبل لجنة متابعة
قضايا التعليم العريب ،وذلك بعد إقرار قانون القومية ،الذي فقدت اللغة العربية مبوجب املا ّدة الرابعة
منه مكانتها الرسمية يف إرسائيل .ويؤ ّكد امليثاق أهمية الحفاظ عىل اللغة العربية عام ًدا للهوية العربية
والفلسطينية ،وواجب فرضها يف املنظومة الرتبوية .وقد أ ّكد امليثاق أيضً ا أنّ "اللغة جزء من تكوين
شجع امليثاق عىل "وضع سياسات لغو ّية تحافظ
اإلنسان ،ومن شخصيته وهويته القومية والوطنية" ،كام ّ
عىل اللغة العربية كأساس للهوية العربية والفلسطينية ،وفرض التعليم والعمل والتعامل بها يف بلداتنا
(((3
حسان ،رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العريب ،مع ّل ًقا عىل امليثاق،
وقرانا العربية"  .وأكد رشف ّ
أنّ الفلسطينيني يف إرسائيل يحتاجون إىل "املزيد من العمل لخلق نهضة ثقافية حقيقية ،وتعريف
الجيل الشاب باألدب الفلسطيني ،بلغتنا العربية وهويتنا .وأنْ نتعامل مع اللغة العربية كلغة هوية
يف املدارس ،ألنّ مناهج التعليم اإلرسائيلية ال تتعامل معها عىل هذا األساس ،وهنا يكمن التح ّدي"(.((3
ب .وثيقة أهداف الرتبية والتعليم لألقلية الفلسطينية يف إرسائيل

بادر املجلس الرتبوي العريب ،وهو مجلس من تأسيس لجنة متابعة قضايا التعليم العريب يف إرسائيل،
يف عام  ،2012إىل إصدار وثيقة أهداف الرتبية والتعليم لدى األقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل.
وتؤكد الوثيقة أنّ أهداف الرتبية والتعليم لألقلية العربية تشمل األطر املنهجية وغري املنهجية ،كام
تستند أهداف الوثيقة إىل دور املدرسة كرافعة مجتمع ّية واقتصاد ّية وكهيئة للمشاركة الجامهريية ضمن
مرشوع
تربوي متكامل ومستدام يهدف إىل تطوير املجتمع العريب يف ش ّتى املجاالت( .((3وأ ّكدت الوثيقة
ّ
ً
"مستقل ثقاف ًّيا وذا خصوص ّية قوم ّية
السياق أهمية تطوير جهاز الرتبية والتعليم العريب وجعله
يف هذا ّ
(((3
تدعمه الدولة ،وتكفل له املوارد الالزمة لتحقيق فرادته اللغوية واستقالل ّيته التنظيم ّية" .
وقـد شـملت الوثيقـة عشرة أهـداف للتعليـم العـريب يف إرسائيـل ،تط ّرقـت فيهـا إىل أهميـة توفير بيئـة
تربويـة  -تعليميـة آمنـة تسـاهم يف استكشـاف قـدرات الطالـب ،ومكانـة املع ّلمين وانخراطهـم يف
املجتمـع وسـوق العمـل ،وتهيئـة الفـرد للتعامـل مـع الثـورة املعلوماتيـة واملعرفيـة ،وتيسير االلتحـاق
مبؤسسـات التعليـم العـايل.
 34ميثاق اللغة العربية (النارصة :لجنة متابعة قضايا التعليم العريب( .)2018 ،بالعربية)
'" 35عام اللغة العربية والهوية' يف مدارس الداخل الفلسطيني ملواجهة عنرصية إرسائيل" ،العريب الجديد ،2018/9/3 ،شوهد يف
 ،2019/10/30يفhttps://bit.ly/2Lwfblq :
 36املجلس الرتبوي العريب ،نحو صياغة أهداف الرتبية والتعليم لألقل ّية الفلسطين ّية يف إرسائيل (النارصة :لجنة متابعة قضايا التعليم
العريب.)2012 ،
 37املرجع نفسه ،ص .2
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ً
فضل عن ذلك ،تط ّرقت الوثيقة بوضوح إىل أهمية صقل هوية وطنية عربية فلسطينية وتأصيلها،
والحفاظ عىل املوروث الثقايف والتاريخي والذاكرة الجمعية لألقلية العربية يف إرسائيل ،ومتتني اللغة
العربية وتأكيد الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني من خالل "تعزيز ال ُّلحمة بني أبناء
الشعب الفلسطيني الواحد" ،إضاف ًة إىل "تعزيز الذاكرة الجمعية والرواية التاريخية الفلسطينية ،والتأكيد
عىل الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني"(.((3
كام ال ميكن العزوف عن تط ّرق الوثيقة يف أهدافها إىل أهمية تعزيز الحوار مع املواطنني اليهود ،بح ًثا
عن ُأفق للعيش املشرتك ،مبساواة وأمان وتعاون ،من دون هيمنة ّأي مجموعة عىل األخرى ،وذلك من
"السعي إىل بناء مجتمع مدين يعكس االحرتام املتبادل بني الشعبني"؛ إضاف ًة إىل "ال ّتعرف عىل
خالل ّ
(((3
تاريخ وموروث الشعوب األخرى والديانات املختلفة" .
باختصار ،ال ميكن ّ
غض الطرف عن املشاكل والتحديات التي يعانيها جهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل،
خصوصا يف ّ
كل ما يتع ّلق بقضايا املساواة باملوارد وامليزانيات ومضامني مناهج التعليم وأهدافها من
ً
جهة ،وجودة التعليم من جهة أخرى.

ثالثًا :التعليم :تح ّديات الجودة والفوارق
تستعرض التقارير السنوية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،OECDاملعروفة باسم التعليم يف
ً
وإجامل ،تشري التقارير األخرية إىل مشاكل كثرية ومتنوعة
امللحة.
ملحة ،واقع التعليم يف إرسائيل وتحدياته ّ
يعانيها قطاع التعليم يف إرسائيل مثل قضايا املساواة ما بني الفئات السكانية املتم ّكنة وغري املتم ّكنة
اقتصاد ًّيا ،وانخفاض االستثامر الحكومي يف قطاع الرتبية للطفولة املبكرة ،والجودة املتدنية للتعليم
املهني ،والتهيئة للقطاعات الصناعية ،واإلنفاق العا ّم عىل التعليم ،واالكتظاظ يف الصفوف املدرسية ،وغري
تعب عنه منظمة التعاون
ذلك( .((4لكن ،تبقى هذه التقارير أسرية املنظور االقتصادي والنيوليربايل الذي ّ
االقتصادي والتنمية ،والذي يرى يف التعليم رافع ًة للدينامية والنمو االقتصاديني فحسب ،وينظر إليه من
باب االستثامر يف رأس املال البرشي من أجل رفع مع ّدالت دخل الفرد من إجاميل الناتج املحيل ،وغري
ذلك من املقاييس االقتصادية.
 38املرجع نفسه ،ص .3
 39املرجع نفسه.
40 Education at a Glance 2016: OECD Indicators (Paris: OECD Publications, 2016), accessed on 30/10/2019, at:
http://bit.ly/2WtJivL
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من هنا ،تُعنى هذه الدراسة بالتعليم يف إرسائيل مبنحى مختلف يف تحديدها التحديات املركزية التي
يقف إزاءها جهاز التعليم يف إرسائيل؛ وذلك من حيث عنايتها بهذه التحديات من وجهة نظر نقد ّية
تق ّدم التح ّديات كام يسترشفها ص ّناع السياسات يف إرسائيل ،إىل جانب الرتكيز عىل البعد الفلسطيني
لهذه السياسات من حيث مداها وتأثريها .وينبغي لنا ،يك نسترشف صنع السياسة التعليمية والرتبوية
املخصصة لجهاز الرتبية والتعليم.
يف إرسائيل ،التط ّرق إىل امليزانيات واملوارد ّ
تضاعفت ،يف العقد األخري ،ميزانية وزارة الرتبية والتعليم من نحو  30مليار شيكل ( 8.5مليارات دوالر)
إىل ما ُيقارب  60مليار شيكل ( 17مليار دوالر) يف عام  .((4(2019أما فيام يتع ّلق باإلنفاق القومي عىل
والخاص يف ّ
كل األجيال ،من الطفولة املب ّكرة حتى التعليم العايل ،يشري تقرير هيئة اإلحصاء
التعليم العام
ّ
حول النفقات عىل جهاز الرتبية والتعليم بني عا َمي  2015و ،2017إىل أنّ إجاميل اإلنفاق القومي عىل
التعليم يف عام  2017قد وصل إىل  102.8مليار شيكل 28.75 ،مليار دوالر ،أي نحو  8.2يف املئة من الناتج
حري بنا أنْ ننتبه إىل أنّ تقديرات أرقام هيئة اإلحصاء املركزية تشري
املحيل اإلجاميل .ويف هذا الصددّ ،
مببلغ ُيق ّدر بـ  23مليار شيكل6.43 ،
أيضً ا يف تقريرها إىل أنّ أولياء األمور قد قاموا بتمويل نظام التعليم ٍ
مليارات دوالر ،يف عام  ،2017أي بنسبة  22.5يف املئة من هذا اإلنفاق ،يف حني م ّول القطاع الحكومي
بق ّيته ،أي نحو  77.5يف املئة .وتشمل مدفوعات أولياء األمور رشاء الكتب واملع ّدات الدراسية وإحضار
خاصني ألوالدهم(.((4
مد ّرسني ّ
قياسا بالدول املتط ّورة اقتصاد ًّيا ،وكم ّية
لكن عىل الرغم من هذه النسبة العالية لإلنفاق عىل التعليم ً
الساعات الدراسية يف جهاز التعليم يف إرسائيل ،التي تُع ّد من كم ّية الساعات األعىل بني دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،وأعىل حتى بـ  10يف املئة من اليابان ،تبقى جودة التعليم يف إرسائيل ُتثّل
تحد ًيا مركز ًّيا أمام ص ّناع السياسات الرتبوية.
ويف هذا السياق ،يشري تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخري لعام  2016إىل أنّ جهاز الرتبية
خصوصا يف ّ
كل ما يتعلق
والتعليم يف إرسائيل قد فشل يف تنشئة خ ّريجيه ملتطلبات القرن وتحدياته،
ً
مبجال التكنولوجيا والثورة املعلوماتية .وعىل سبيل املثال ،يشري التقرير إىل أنّ هناك فجوات كبرية
يف املهارات التكنولوجية املتط ّورة بني املواطنني اليهود واملواطنني العرب .و ُيظهِر التقرير أنّ نحو 33
يف املئة من البالغني العرب يفتقرون إىل املعرفة األساسية الستعامل الحاسوب ،مقابل  9يف املئة عند
البالغني اليهود .ومن شأن هذه الفجوات يف مجال إتقان املهارات التكنولوجية أنْ تُش ِّكل مان ًعا أساس ًيا
 41اقرتاح ميزانية وزارة الرتبية والتعليم للعام ُ :2019مقدّم إىل الكنيست الـ ( 20القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية.)2018 ،
(بالعربية)
 42النفقات الوطنية عىل جهاز الرتبية والتعليم لألعوام ( 2017-2015القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية( .)2018 ،بالعربية)
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أمام دمج املواطنني العرب يف سوق العمل والوظائف املهمة ،املتطلبة مهارة تكنولوجية ومعرف ّية
متط ّورة .وهنا ،يؤ ّكد تقرير املنظمة أنّ هناك أهم ّية كبرية لدمج طالب العائالت الفقرية مبدارس قو ّية

من الناحية التعليمية واالقتصادية ،وذلك بهدف تنشئتهم تربو ًيا وتعليم ًّيا بأساليب حديثة تتالءم مع

احتياجات العرص وتح ّدياته( .((4كام يشري تقرير التدريبات املهنية والتعليم يف إرسائيل ،الذي نرشته
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام  ،2018إىل أنّ إرسائيل ال تُق ّدم لطالبها يف املرحلتني اإلعدادية
والثانوية مهارات مهن ّية وتربو ّية كافية ،مقارن ًة بدول أخرى ،مثل مهارات حرفية وف ّنية وتجار ّية ،رغم

أنّ هذه املهارات مه ّمة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،لسب َبني :األول هو تلبية احتياجات
سوق العمل ومتط ّلباتها ،والثاين هو مساعدة الطالب الذين مل يستطيعوا االلتحاق بالتعليم األكادميي،

لالندماج يف سوق العمل من خالل إكسابهم مهارات حرف ّية(.((4
ويف سياق م ّتصل ،تشري املعطيات الرسمية لنتائج االمتحانات الدولية إىل أنّ الطالب يف إرسائيل ،عر ًبا
ويهو ًدا عىل ح ّد سواء ،يندرجون يف أدىن ُس ّلم التحصيل العلمي يف مواضيع العلوم والرياضيات واللغة
األمً .
وفضل عن ذلك ،هناك فروق وفجوات واضحة يف التحصيل العلمي يف هذه االمتحانات بني الطالب

العرب واليهود .وعىل سبيل املثالُ ،ص ّنف الطالب يف إرسائيل بحسب نتائج امتحان "بيزا" لعام ،2015

الذي ميتحن الطالب يف مواضيع الرياضيات والعلوم واللغة األم ،يف موضوع العلوم يف الرتبة  40من
أصل  70دولة مشاركة .كام حصل الطالب يف إرسائيل يف مجال القراءة عىل الرتبة  ،37بينام حصلوا يف

موضوع الرياضيات عىل الرتبة  .39وتُظهر نتائج االمتحان وجود فجوات بني تحصيل الطالب العرب
مقارن ًة بالطالب اليهود؛ إذ تُشري املعطيات إىل وجود فجوة بنحو  87نقطة يف املع ّدل العام يف موضوع
العلوم ،و 116نقطة يف موضوع القراءة ،و 104نقاط يف موضوع الرياضيات(.((4
ويف هذا السياق ،نورد مقولة الخبري االقتصادي واملحارض يف جامعة تل أبيب ورئيس معهد "شورش"
لالقتصاد االجتامعي ،دان بن ديفيد ،حول واقع جهاز التعليم يف إرسائيل وطبيعته من حيث ارتباط
السياسات املوجهة لهذا الجهاز باملسألتني االقتصادية والعسكرية يف إرسائيل واالنشغال الدائم مبقارنة
نتائج إرسائيل يف االمتحانات الدولية بنتائج الدولة املتط ّورة اقتصاد ًّيا ضمن منظمة التعاون االقتصادي
43 "Education at a Glance 2016: Israel," OECD Library, 2016, accessed on 30/10/2019, at: http://bit.ly/2pslKuZ
44 Małgorzata Kuczera, Tanja Bastianić & Simon Field, Apprenticeship and Vocational Education and Training in
Israel (Paris: OECD Publishing, 2018).
 45نتائج البحث الدويل :امتحان بيزا ( 2015القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية؛ السلطة الوطنية للتقييم الرتبوي.)2016 ،
(بالعربية)
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والتنمية( .((4بنا ًء عليه ،ي َّدعي بن ديفيد أنّ هناك حاج ًة إىل تحسني جودة التعليم يف إرسائيل كونها اآلل ّية
األهم ملواجهة التح ّديات التي تقف أمام دولة إرسائيل.
ونتيجة حصول الطالب يف إرسائيل عىل رتبة متأخّ رة يف التدريج العام للتحصيل العلمي من بني الدول
املشاركة يف امتحان "بيزا" ،أق ّرت وزارة الرتبية والتعليم ّ
خطة تعليم ّية شاملة لتحسني قدرات الطالب،
عر ًبا ويهو ًدا ،يف مواضيع العلوم ،والرياضيات واللغة ُ
األم ،موازا ًة للرتبية القومية والدينية.
وبادرت الوزارة يف عام  2015إىل بناء ّ
خطة تعليمية بعنوان "إعطاء خَ مس" أي خمس وحدات تعليمية
للتقدم المتحانات الـخمس
تهدف إىل تحسني التحصيل العلمي يف موضوع الرياضيات وتهيئة الطالب ُّ
وحدات .كام أصدرت الوزارة يف عام ً 2016
"دليل اسرتاتيج ًيا" يسعى إىل تعزيز قدرات الطالب يف مواضيع
العلوم واللغة ُ
األم ،إضاف ًة إىل تعزيز القيم اليهودية والصهيونية( .((4ويع ّد هذا "الدليل االسرتاتيجي"
آل ّي ًة لخلق توازن بني تعليم القيم اليهودية والصهيونية وبني تعزيز قدرات الطالب يف مواضيع العلوم
والرياضيات واللغة ُ
األ ّم.
من نافلة القول إنّ تحسني مهارات الطالب يف مواضيع العلوم والرياضيات واللغة ُ
األ ّم من شأنه أن يسهم
يف تنشئة الطالب ملواكبة احتياجات العرص ومتطلباته ،وتعزيز قدرتهم عىل االندماج يف سوق العمل.
ً
حاسم ًّ
ومهم يف تحريك عجلة التغيري
ويف هذا الصدد ،يؤكد بن ديفيد أنّ لجهاز الرتبية والتعليم دو ًرا
املستقبيل وتحسني املستوى املعييش وخفض نسبة الفقر ،وال س ّيام أنّ إرسائيل تواجه تح ّديات اقتصادية
واجتامعية كثرية ،ليس فحسب بسبب اإلنتاج الذي يح ّدد مستوى املعيشة والذي ُيع ّد ّ
أقل من باقي
ال ّدول ا ُملتق ّدمةّ ،
وإنا أيضً ا بسبب الفجوات الكبرية مبع ّدل مستوى املعيشة والنسبة املرتفعة للمواطنني
الذين هم تحت ّ
خط الفقر(.((4
وتجدر اإلشارة إىل أنّ الساعات التعليمية املخصصة لتعزيز قدرات الطالب ليست املؤرش الوحيد إىل
تحسني املستوى املعييش واكتساب املهارات ملواجهة التحديات االجتامعية واالقتصادية .فجودة التعليم
تُع ّد املؤرش األهم الكتساب الطالب مهارات حياتية وتعليمية .فعىل الرغم من أنّ متوسط سنوات
التعليم للعامل يف إرسائيل قد بلغ  13.4سنة ،حيث يع ّد سكان الواليات املتحدة وسويرسا هم األكرث
تلق ًيا للساعات التعليمية من املواطنني يف إرسائيل ،كام أنّ إرسائيل ّ
تحتل املركز الرابع عامل ًيا بنسبة
 46يقول بن ديفيد إنّ "جودة التعليم التي يتلقاها التالميذ يف إرسائيل اليوم ،ستُحدّد مستقبل الدولة .هذه املقولة صحيحة ّ
لكل دولة،
ولكن ال توجد ُأ ّمة قد حصدت إنجازات كثرية بسنوات قليلة ،والتي تواجه تهديدات وجودية وقد تخرس ّ
كل يشء ،إذا مل تفهم التحديات يف
ْ
مسارها"ُ ،ينظر :دان بن ديفيد" ،دليل جذور :الرتبية والتعليم يف إرسائيل وإسقاطاتها  ،"2018-2017معهد شورش ،شوهد يف ،2018/11/28
ص  ،89يف( https://bit.ly/2vMG7CX :بالعربية)
 47الخطة االسرتاتيجية :دليل للمخطط (القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية( .)2016 ،بالعربية)
 48بن ديفيد.
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سن  35إىل  54عا ًما ،وبذلك يحمل نحو ُثلث املواطنني يف إرسائيل شهادات
حاميل األلقاب األكادميية من ّ
خصوصا عند املواطنني العرب .فقد أشار بن
أكادميية ،فإنّ هذا ال يدُ ّل عىل مستوى ثقا ّيف ومعر ّيف ُمرتفع،
ً

ديفيد يف تقريره ،إىل أنه عىل الرغم من هذه املعطيات املذكورة ،فال ميكن تجنب الصورة ا ُملحزنة لوضع

يتبي أنّ تحصيلهم يف مواضيع الرياضيات والعلوم والقراءة ليس فقط
الطالب العرب يف إرسائيل؛ إذ ّ
أدىن من املعدل يف جميع الدول املتقدمةّ ،
وإنا هو أيضً ا أدىن من املعدالت يف العديد من دول العامل
الثالث ،كام أنّه أدىن من املعدالت يف غالبية الدول اإلسالمية والعربية التي شاركت يف امتحان "بيزا"(.((4
نقص يف
ورغم ذلك ،يؤكد بن ديفيد أنّ التدين الكبري للمستوى التعليمي يف إرسائيل ليس ناب ًعا من ٍ
نقص يف ساعات التعليم .وأوضحت املعطيات أنّ ما مي ّيز جهاز التعليم هو انعدام
أيام التعليم وال من ٍ
ساعات أكرث ّ
ٍ
مم هو متعارف عليه يف دول منظمة التعاون
النجاعة تحدي ًدا ،إذ يتع ّلم التالميذ يف إرسائيل
وخصوصا يف الدول ذات التحصيل العلمي املتف ّوق ،ومع ذلك فتحصيل التالميذ
االقتصادي والتنمية،
ً
اإلرسائيليني أدىن بكثري؛ ً
فمثل ،يتعلم التالميذ يف املدارس االبتدائية يف إرسائيل  5755ساع ًة يف السنة
باملعدلُ ،مقابل  4620ساع ًة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .ولالستدالل أكرثُ ،يع ّد معدل
ساعات التعليم يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف مجال القراءة والكتابة واألدب مجتمع ًة
ّ
لكن تحصيل التالميذ يف موضوع القراءة يف تلك الدول أعىل بـ  3يف
أقل بـ  21يف املئة ُمقارن ًة بإرسائيلّ ،

املئة فقط من التالميذ يف إرسائيل .بينام ُيع ّد عدد ساعات التعليم يف موضوع الرياضيات ّ
أقل بـ  28يف
لكن العالمة أعىل بـ  4يف املئة ،وكذلك يف موضوع العلوم حيث عدد الساعات ّ
أقل بـ  29يف املئة
املئة ّ

والعالمة أعىل بـ  6يف املئة(.((5
وا ّدعى بن ديفيد أيضً ا أنّ التناقض بني ك ّمية ساعات التعليم املرتفعة والتحصيل العلمي املتدين هو
بسبب ما يدور يف غرفة الدراسة ،بد ًءا من مناهج تعليم منقوصة ،مرو ًرا بالدمج بني مشاكل الطاعة
الخطرية واالزدحام الكبري يف الصفوف ،وانتها ًء مبستوى املعلمني .وكانت منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية قد ش ّددت يف تقاريرها خالل السنوات املاضية عىل وجوب إجراء إصالحات يف جهاز التعليم
اإلرسائييل من خالل التشديد عىل جهازَي التعليم العريب والحريدي وتقليص الفجوات بني التالميذ.
وكتب بن ديفيد يف هذا الصدد أنّ العالقة بني تحصيل التالميذ ومستوى تعليم األم قوية ج ًّدا.
 49املرجع نفسه.
 50املرجع نفسه.
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وأخ ًريا ،أ ّكد بن ديفيد يف تقريره أنّ جهاز التعليم اإلرسائييل قد فشل يف تقليص الفجوات القامئة .ولذلك،
ليس صدف ًة أنّ الفجوات التعليمية يف تحصيل املواضيع الدراسية األساسية بني الطالب يف إرسائيل هي
األعىل يف العامل الصناعي يف ّ
كل االمتحانات الدولية منذ سنوات التسعينيات من القرن املايض(.((5
وعىل الرغم من واقع جهاز التعليم يف إرسائيل الذي يحتاج إىل تحسني جودته التعليمية يف مجال العلوم
والرياضيات واللغة ُ
األم ،استم ّرت الوزارة يف وضع ِث َقل استثامرها يف تعزيز القيم اليهودية والصهيونية
خصوصا يف ّ
ظل سيطرة األحزاب
واملبادرات إىل مساقات تعليم ّية منهج ّية والمنهج ّية يف هذا املجال،
ً
اليمينية املتطرفة عىل دوائر اتخاذ القرار يف إرسائيل.

عا :التديّن والصهيونية والعسكرة :تح ّديات بنيوية وقيمية
راب ً
جديدة
أصبحت إرسائيل يف سعيها لتديني الدولة ورسم هوية إثنية دينية يهودية تعتمد عىل مبادئ الخالص يف الديانة
اليهودية .ويدُ ّل هذا األمر عىل تزايد ق ّوة اليمني املتطرف وتعاظم تأثريه يف تعميق سياسة تهويد فلسطني
خصوصا يف مناطق الضفة
التاريخية ،وتكريس الطابع اليهودي لدولة إرسائيل ،وتعزيز االستيطان الصهيوين،
ً
الغربية والقدس الرشقية .ويف هذا السياق ،يشري أوري رام( ((5إىل أنّ غالبية األحزاب اليمينية املتطرفة ،وتشمل
رشائح واسعة من حزب الليكود الحاكم ،تتشارك يف االعتقاد بأنّ السيادة عىل "أرض إرسائيل التوراتية" هي
مبنزلة غاية دينية سامية تتفوق يف أهميتها عىل املبادئ الدميقراطيةً .
وفضل عن ذلك ،تسعى هذه األحزاب
إىل تحقيق وحدة سياسية وثيولوجية يف آن واحد بني الشعب اليهودي وتوراة إرسائيل و"أرض إرسائيل" ،بغية
تأكيد ارتباط العبادة بالسيادة ،والدين بالقومية ،وتاريخ الشعب اليهودي مبستقبل األرض(.((5
كام ُينظر إىل مرشوع االستيطان بوصفه خطو ًة مه ّم ًة لتحقيق وحدة الثالوث ،وإلضفاء القداسة عىل
ّ
وتتجل هذه الثيولوجيا السياسية امليسيانية بكامل
دولة إرسائيل ،متهي ًدا ملجيء "املسيح" اليهودي.
غيبياتها يف معتقدات الحركة الصهيونية املتدينة التي تؤمن بأنّ الخالص التام لن يتحقق َّإل بعد مجيء
جميع أبناء الشعب اإلرسائييل للعيش يف أرض إرسائيل ويف ّ
ظل سيادة يهودية حرصية(.((5
 51املرجع نفسه.
52 Uri Ram, "National, Ethnic or Civic? Contesting Paradigms of Memory, Identity and Culture in Israel," Studies in
Philosophy and Education, vol. 19, no. 5-6 (November 2000), pp. 405-422.
53 David Ohana, Political Theologies in the Holy Land: Israeli Messianism and its Critics, Routledge Jewish Studies
Series (London/ New York: Routledge, 2010).
54 Moshe Hellinger, Isaac Hershkowitz & Bernard Susser, Religious Zionism and the Settlement Project: Ideology,
Politics, and Civil Disobedience (New York: State University of New York Press, 2018).
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استنا ًدا إىل ما ُذكر ،مل ِ
تأت سياسة تديني وصهينة مناهج التعليم من فراغّ ،
وإنا هي نتاج سيطرة األحزاب
اليمينية ،واليمينية املتطرفة عىل س ّدة الحكم يف إرسائيل .ومن املتوقع تعميق هذه السياسة نظ ًرا إىل
السكانية يف دولة إرسائيل .ولكن ،تجدر اإلشارة إىل أنّ التوقعات لعام 2065
التغيري املتوقع يف الرتكيبة ّ
تُفيد أنه لن يحدث تغيري يف نسبة املواطنني اليهود والعرب واملجموعات األخرى يف السنوات القادمة،
(((5
السكان يف
ّإل أنّ التغيري سيحدث فقط يف ُمر ّكبات املجتمع اليهودي  .ففي عام ُ ،2018ق ّدر عدد ُّ

يهودي أي ما يساوي  74.4يف املئة من السكان،
إرسائيل بـ  8907000نسمة ،منهم  6625000مواطن
ّ
و 186400مواطن عر ّيب( ((5أي ما يساوي  20.9يف املئة من السكان ،ونحو  418ألف مواطن ينتمون إىل
السكان( .((5ومن املتوقع أن يصل عدد سكان إرسائيل يف
مجموعات أخرى ميثلون  4.7يف املئة من عدد ّ
نهاية عام  2024إىل  10ماليني نسمة ،ويف نهاية عام  2048إىل  15مليون نسمة ،ويف نهاية عام 2065
إىل  20مليون نسمة .كام تفيد التوقعات أنْ تبقى نسبة اليهود واملجموعات ُ
األخرى غري العربية يف
عام  2024مشابهة لنسبتهم يف عام  2015أي  79يف املئة ،و 21يف املئة لألقلية العربية .ويف عام ،2065
ستصل نسبة اليهود واملجموعات غري العربية األخرى إىل  81يف املئة ،ونسبة العرب ّ
ستقل بـ  2يف املئة
لتصل إىل  19يف املئة(.((5

األهم يف هذا األمر ،أنه من املتوقع أن يحدث تغيري جذري يف ُمر ّكبات املجتمع اإلرسائييل اليهودي؛ إذ
تشري التوقعات إىل أنّ نسبة اليهود املتزمتني سرتتفع من  11يف املئة يف عام  2015إىل  32يف املئة يف
عام  .2065و ُمقابل ذلك ،من املتوقع أن يطرأ انخفاض يف نسبة اليهود غري املتزمتني من  68يف املئة يف
عام  2015إىل  49يف املئة يف عام ً .2065
فضل عن ذلك ،تُظهِر املعطيات أيضً ا أنه مل ُيعد هناك تح ّديات
كبرية يف استيعاب املهاجرين اليهود إىل إرسائيل .ووف ًقا لتقرير دائرة اإلحصاء املركزية توقعات املجتمع
اإلرسائييل  ،2065-2015فقد هاجر إىل إرسائيل يف عام  2016نحو  20700مهاجر ،حيث ال ُيشكل هذا
ال ّرقم تح ّد ًيا كب ًريا إلرسائيل ،عىل األقل يف مجال الرتبية والتعليم واستيعابهم يف املدارس اإلرسائيلية(.((5
وتذهب الدراسات املستقبلية التي تُعنى بجهاز الرتبية والتعليم يف إرسائيل ،إىل أنّه يف عام  2023سيصل عدد
ًّ
مسجل ارتفا ًعا بنسبة 10
الطالب يف إرسائيل إىل  1.94مليون ،أي بزيادة  180ألف طالب ُمقارن ًة بعام ،2018
 55صوفيا فران وأفيعاد كلينغر ،توقعات املجتمع اإلرسائييل ( 2065-2015القدس :دائرة اإلحصاء املركزية( .)2018 ،بالعربية)
 56تتضمن هذه النسبة سكان القدس والجوالن املحتلني ،ما يستوجب التحذير من املعنى السيايس لهذه األرقام من جهة محاولة إرسائيل
تطبيع ما يسمى "ضم" القدس والجوالن تحت السيادة اإلرسائيلية.
 57إرسائيل باألرقام مبناسبة رأس السنة العربية  :2018معطيات ُمختارة (القدس :مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست.)2018 ،
(بالعربية)
 58فران وكلينغر.
 59املرجع نفسه.
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(((6
غض ّ
السياق ،ال ُيكن ّ
الطرف عن أنّ يف األعوام القادمة سيطرأ ارتفاع بنسبة الطالب اليهود
يف املئة  .ويف هذا ّ
ً
مستقبل يف املجتمع اإلرسائييل .وتشري املعطيات إىل أن نسبة الطالب
املتزمتني ،نظ ًرا إىل ارتفاع نسبتهم العامة
اليهود غري املتزمتني ،يف الفئة العمرية  14-0عا ًما ،يف عام  2015هي  56يف املئةُ ،مقابل  19يف املئة للطالب
اليهود املتزمتني (الحريديم) ،و 25يف املئة للطالب العربّ .إل أنه يف األعوام القادمة ،سرتتفع نسبة الطالب
الحريديم بهذا الجيل لتصل إىل  33يف املئة يف عام ُ ،2040مقابل  46يف املئة للطالب اليهود غري املتزمتني و21
يف املئة للطالب العرب .ويف عام  ،2065ستصل نسبة الطالب اليهود املتزمتني يف الفئة العمرية  14-0عا ًما إىل
 49يف املئة ،مقابل  35يف املئة للطالب اليهود غري املتزمتني ،و 15يف املئة للطالب العرب(.((6

الشكل ()1
نسبة الطالب يف الفئة العمرية  14-0عا ًما يف عام  2015والتوقعات يف عا َمي  2040و 2065لليهود املتزمتني
وغري املتزمتني والعرب

املصدر :صوفيا فران وأفيعاد كلينغر ،توقعات املجتمع اإلرسائييل ( 2065-2015القدس :دائرة اإلحصاء املركزية( .)2018 ،بالعربية)

يتضّح أنّ تأثري املُركّب الديني أخذ يتزايد يف هوية اليهود يف إرسائيل .وتأكيدًا لذلكَّ ،
دل استطالع رأي
حول نسبة التد ّين يف املجتمع اإلرسائي ّ
يل أجرته صحيفة هآرتس مبناسبة رأس السنة اليهودية يف عام
 ،2018أنّ  75يف املئة من املجتمع اإلرسائي ّ
يل مجتمع مؤمن 54 :يف املئة يؤمنون بالله ،و 21يف املئة
يؤمنون بق ّو ٍة عليا ليست الرب وال التوراة .ويعتقد  56يف املئة من املجتمع اإلرسائي ّ
يل أنّ اليهود هم
شعب الله ا ُملختار ،يف حني يؤمن  64يف املئة من الشباب يف الفئة العمرية  24-18عا ًما بالله وبالتوراة،
مقابل  22يف املئة فقط من غري الشباب(.((6
 60إرسائيل باألرقام مبناسبة رأس السنة العربية .2018
 61فران وكلينغر.
" 62استطالع رأي حول التدين يف املجتمع اليهودي يف إرسائيل ،"2018 ،هآرتس ،2018/9/9 ،شوهد يف  ،2019/10/30يف:
https://bit.ly/2WAPtxw
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من هنا ،تشري دراسة للباحثني فيرنف وبلس يف عام  2018إىل أنّ ال ّنمو الرسيع للجمهور الديني عمو ًما،
خصوصا ،هو حقيقة غري قابلة للجدل .فبحسب الدراسةُ ،يغ ّذي هذا النم َو مصدران
والديني ا ُملتز ّمت
ً
خصوصا األرثوذكس املتزمتنيُ ،مقارن ًة
السكان املتدينني،
ً
مركزيان هام :الزيادة الطبيعية املرتفعة يف عدد ّ
بالسكان التقليديني والعلامن ّيني ،وظاهرة واسعة االنتشار لزيادة ال ّتد ّين بني مختلف السكان ،مبا يف
ذلك اليهود العلامن ّيون(.((6
ويؤكد حليحل وجود عالقة وطيدة يف إرسائيل بني مستوى التدين ومستوى الخصوبة؛ فاألخرية ترتفع
التغي الديني،
بقدر ارتفاع مستوى التدين نفسه( .((6وعالو ًة عىل ذلك ،تُظهر التقديرات األخرية ملدى ّ
مثل مسح "بيو" لعام  ،2016أنّ هناك زياد ًة يف االتّجاه الديني .وعمو ًما ،تشري دراسة الباح َثني فيرنف
وخصوصا ا ُملتزمتني منهم ،قد ارتفعت برسعة ،مؤك ّد َين أنّ هذا
حصة السكان ا ُملتدينني،
ً
وبلس إىل أنّ ّ
الواقع سيخلق مجتم ًعا أكرث استقطا ًبا ،ورمبا حتى مجتم ًعا ثنايئ ال ُقطبية(.((6
الحكم يف ّ
تجل تعزيز
وينعكس ارتفاع التدين يف املجتمع اإلرسائييل وسيطرة األحزاب اليمينية عىل ُ
القيم والتوجهات الدينية القومية املتزمتة يف الكثري من املجاالت يف جهاز الرتبية والتعليمً .
فمثل ،يشري
بحث مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست حول معطيات توزيع امليزانيات يف وزارة الرتبية والتعليم
إىل أنّ األخرية تُنفق عىل نظام التعليم الديني الرسمي أكرث من ّأي نظا ٍم تعليمي آخر؛ فقد أنفقت
الوزارة يف العام الدرايس  2014 /2013عىل ّ
طالب يف جهاز التعليم الديني الرسمي يف املرحلة
كل
ٍ
ً
شيكل ،بينام أنفقت عىل ّ
يهودي يف التعليم الحكومي الرسمي 14026
كل طالب
االبتدائية 16646
ّ
ً (((6
ً
شيكل ،وعىل ّ
كل طالب عر ّيب  15373شيكل .
ُيعزى اإلنفاق األكرب عىل الطالب يف جهاز التعليم اليهودي الديني الرسمي ،بنا ًء عىل املعطيات ،إىل
تخصيص ساعات تعليم ّية لتعزيز القيم اليهودية والصهيونية والتوراتية ،مثل ساعتني للصالة ،وساعات
خصصت ،يف العام الدرايس
أخرى للطالب اليهود "املهاجرين" إىل إرسائيل .والدليل عىل ذلك أن الوزارة ّ
 ،2013 /2012لجهاز التعليم الديني الرسمي  47.97ساعة تعليم ّيةُ ،مقابل  44.92ساعة لجهاز التعليم
اليهودي الرسمي ،و 46.48ساعة لجهاز التعليم العريب(.((6
تغي االتجاهات يف مستوى التدين يف املجتمع اليهودي (القدس :منشورات مركز طاوب.)2018 ،
 63أليكس فيرنف وناحوم بلسّ ،
(بالعربية)
ً
 64أحمد حليحل ،الخصوبة عند النساء اليهوديات وفقا ملدى تدينهنّ بني السنوات ( 2017-1979القدس :دائرة اإلحصاء املركزية،
( .)2017بالعربية)
 65فيرنف وبلس.
 66أساف فينغر ،معطيات عن توزيعة ميزانيات وزارة الرتبية والتعليم حسب املدارس واملجموعات السكانية (القدس :مركز األبحاث
واملعلومات يف الكنيست( .)2015 ،بالعربية)
 67املرجع نفسه؛ براندس وشرتاوس.
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أما فيام يتعلق بالقدس ،فتستم ّر املساعي لتهويد التعليم املقديس بالضغط عىل املدارس الفلسطينية
من أجل ّ
التخل عن املنهاج الفلسطيني ودعم املدارس التي تتبنى املنهاج اإلرسائييل وتسهيل التحاق
خريجيها مبؤسسات التعليم العايل يف إرسائيل .ومن املؤرشات يف هذا االتجاه ،ستخصص الدولة 260
مليون شيكل لدمج الطالب من القدس الرشقية يف األكادميية اإلرسائيلية .إضاف ًة إىل رصد حكومة إرسائيل
ميزانية تُق ّدر مبليا َري شيكل للقدس الرشقية حتى عام  ،2023إذ ستخصص نصفها لتطوير البنى التحتية
ً
وفضل عن ذلك ،هناك
والنصف اآلخر لتطوير جهاز الرتبية والتعليم ،والرفاه االجتامعي والتشغيل.
مؤرشات أخرى ّ
تربوي ،وعقد
تدل عىل االستمرار يف عسكرة التعليم ،كتعزيز مثالية الجندي كنموذج
ّ
محارضات وورشات عمل ُيق ّدمها ضُ ّباط يف الجيش ،ومنح مكافآت للمعلمني بنا ًء عىل معايري تتعلق
بخدمتهم العسكرية ،وعقد لقاءات بني الطالب والجيش(.((6
عالو ًة عىل ذلك ،بادرت وزارة الرتبية والتعليم يف السنوات األخرية إىل بناء برامج تعليمية جديدة تهدف
عىل نحو واضح إىل تعزيز القيم اليهودية بني الطالب اليهود .ففي عام  ،2010بادر وزير الرتبية والتعليم
تعليمي بعنوان "ثقافة إرسائيل وتراثها" ،حيث خُ ِّصص للربنامج
آنذاك ،جدعون ساعر ،إىل بناء برنامج
ّ
ساعتان إىل أربع ساعات تعليمية إلزامية أسبوع ًيا للمرحلة االبتدائية ،وأربع ساعات تعليمية إلزامية
برنامجا تعليم ًّيا
أسبوع ًيا للمرحلة اإلعدادية .ويف عام  ،2014أق َّر وزير الرتبية والتعليم ،شاي بريون،
ً
تم تطبيق الربنامج يف العام
بعنوان "الثقافة اليهودية اإلرسائيلية" ،للمرحلتني االبتدائية واإلعدادية( ،((6إذ ّ
الدرايس  2017 /2016يف فرتة الوزير نفتايل بينت .ويهدف هذا الربنامج إىل كشف الطالب املفاهيم
اليهودية وكيفية مالءمتها يف السياق اإلرسائييل الواسع ،إضاف ًة إىل تطوير شخصية الطالب وهويتهم
اليهودية واإلرسائيلية وتعزيز قدراتهم الحوارية مع اآلخرين ،كام يشمل الربنامج تشجيع الطالب عىل
قراءة الكتب اليهودية املتعلقة بالقيم واملجتمع والشعب اليهودي( .((7وكتب بينت يف كلمته يف ك ّراسة
الربنامج" ،إنّ الفكر الصهيوين  -الديني يجمع بني وجهة النظر اليهودية الدينية ووجهة النظر املعارصة،
لحب الوطن ،والتع ّرف إىل القيم الروحانية والوطنية والتاريخية لدولة إرسائيل،
ويجمع أيضً ا الرتبية ّ
واملسؤولية املستقبلية عىل دولة إرسائيل وعىل اإلنسان ووطنه ودولته"(.((7
ً
فضل عن ذلكُ ،يظهر بحث مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست حول مشاركة مؤسسات وجمعيات
خارجية يف فعاليات تربوية يهودية مبؤسسات التعليم أنّ قاعدة الربامج لوزارة الرتبية والتعليم
 68نيز غازيت وياجيل ليفي (محرران) ،جيش ُيع ّلم شع ًبا :العالقات العسكرية مع نظام التعليم املدين (رعنانا :الجامعة املفتوحة،
( .)2016بالعربية)
 69فينغر.
 70إصالح العامل :تحضري لخدمة ذات مغزى (القدس :وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية( .)2017 ،بالعربية)
 71املرجع نفسه ،ص .7
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مؤسسات وجمعيات
تشمل ما يقارب  2500فعالية ،وتق ّدم للمدارس  60يف املئة من هذه الفعاليات
ٌ
ناشطة يف مجال الرتبية اليهودية(.((7
كام مل ِ
يكتف الوزير بينت مببادرات تعليمية تع ّزز القيم اليهودية والصهيونية .فقد أق ّر الكنيست أيضً ا
قانونًا باسم "كارسو الصمت" مببادرة الوزير بينت نفسه ،مينح الرشعية للوزير مبنع مؤسسات ومنظامت
أو أكادمييني ومهنيني من الدخول إىل املدارس للمشاركة يف محارضات وورشات عمل بسبب مواقفهم
الرافضة للخدمة العسكرية أو املدنية ،مثل جمعية "كارسو الصمت" .كام يؤكد القانون أهمية ترسيخ
القيم التي شملتها وثيقة االستقالل اإلرسائيلية يف ّ
كل ما يتعلق باملبادئ اليهودية والدميقراطية لدولة
إرسائيل وتاريخها وشملها يف املناهج التعليمية ،إضاف ًة إىل شمل تعليم التوراة وتاريخ الشعب اليهودي
وموروثاته وذكرى املحرقة وتنشئة الطالب عىل قيم الخدمة(.((7
غري أنّ الالفت للنظر يف السنوات األخرية هو ظاهرة انتشار األكادمييات التحضريية العسكرية التي
خصوصا من أبناء تيار الصهيونية ا ُملتدينة ،كام يتم تأهيلهم لتب ّوؤ
تُنتج النُخب العسكرية الجديدة،
ً
ُرتب عسكرية عاليةً .
فمثلَ ،ي ُع ّد قانون "التحضريات قبل الخدمة العسكرية" ،الذي ُس ّن يف عام ،2008
مخصص للمرشحني لالندماج يف الخدمة األمنية والعسكرية ،وهي
هذه التحضريات مبنزلة إطار
ّ
تربوي ّ
التحضريات التي تهدف إىل إعداد الطالب للخدمة العسكرية وللمشاركة االجتامعية ،وتبلغ م ّدة الربنامج
نحو  10شهور.

خامتة
عمو ًما ،أ َّدت السياسات النيوليربالية ،نتيجة انسحاب الدولة من أدوارها السابقة يف سياسات الرفاه
والتضامن االجتامعي ويف برامج الهندسة املجتمعية( ،((7إىل تآكل سياسة "بوتقة االنصهار" التي سعت إىل
إذابة الفوارق الثقافية واإلثنية بني املواطنني اليهود ،وإىل تفتيت الهوية الجمعية اإلرسائيلية التي صقلها
ً
إجامل كهو ّية "بيضاء" ،غربية وعلامنية .لذلك ،كان ال بد ،إزاء الرتكيز
اآلباء املؤسسون للدولة ورسموها
عىل الفرد وإنجازاته ورخائه ،من سياسات جديدة لهندسة الهو ّية الجمعية يف إرسائيل .ويف هذا السياق،
وتوسع ،مع الرتكيز عىل
 72عيدو أفجر ،معلومات عن مشاركة مؤسسات خارجية بالنشاطات الرتبوية باملؤسسات املدرسية – معلومات ّ
النشاط مبجال التدريس لليهودية (القدس :مركز األبحاث واملعلومات يف الكنيست( .)2018 ،بالعربية)
" 73املوافقة عىل القراءة الثانية والثالثة القرتاح قانون التعليم الحكومي 'تصحيح رقم  :"'17منع نشاطات مبؤسسات تربوية
ملؤسسات خارجية أهدافها ضد أهداف التعليم وضد الجيش اإلرسائييل" ،موقع الكنيست ،2018/7/3 ،شوهد يف  ،2019/10/30يف:
( https://bit.ly/2vMvlN2بالعربية)
 74أمين إغبارية وأحمد مهجانة" ،التعليم العريب يف إرسائيل بني اإلنجاز واالعرتاف" ،ألبيم ،مج  ،)2009( 34ص( .129-111بالعربية)
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تك ّرس سياسات اليمني ،ومن ضمنها قانون القومية األخري ،إجام ًعا جدي ًدا ينقض ما غزله الجيل املؤسس
وتؤسس هذه السياسات مرحلة جديدة من التوسع والهيمنة والعزل والفصل عىل
من نُخب ومؤسساتِّ ،
اطي .ففي حني حاول اآلباء املؤسسون بعد
أساس يهودية الدولة كخيار سابق وأول عىل أي اعتبار دميقر ّ
قيام الدولة تغليب منطق الدولة ومركزية القرار فيها ،وإيجاد توازنٍ ما بني يهودية الدولة ودميقراطيتها
أخالقي للصهيونية ،يسعى اليمني الجديد للعودة إىل منطق املستعمرة عىل حساب منطق
كغطاء
ّ
(((7
الدولة ،ويهدف إىل بناء هو ّية إرسائيل برسم مصالح وأيديولوجيا اليمني املتدين االستيطاين يف إرسائيل .
فمن ناحية ،يهدم التوجه النيوليربايل ما سبق ويعطي الضامن أنّ االحتالل واألبارتهايد سيبقيان من دون
اقتصادي .ومن الناحية األخرى،
مثن يدفعه املواطن اإلرسائييل ،إذ يشعر اليهود اإلرسائيليون عمو ًما برخاء
ّ
يبني التوجه القومي  -الديني ويعيد إنتاج الجامعة اليهودية من جديد ،مبق ًيا املجموعة العربية يف حالة
ً
محاول تفتيتها إىل مجموعات دينية وجهوية ومناطقية من دون االعرتاف بفلسطينيتها
إقصاء وتهميش،
أو بح ّقها يف تقرير املصري ،يف حني هي فريسة سهلة للسياسات النيوليربالية الهادمة ّ
جمعي
لكل ما هو
ّ
تضامني ،واملنتجة لنُخب مهنية واقتصادية جديدة ،وغري مس ّيسة وطن ًيا ،وغري مهتمة بالشأن العام
أو
ّ
بوصفه قضية سياسية ال خدماتية فحسب .ويف هذا السياق ،نحاجج بأنّ التوجه النيوليربايل سيع ّزز
تربوي جديد يهدف
تدابري السيطرة والضبط تجاه األقلية الفلسطينية يف إرسائيل بواسطة إنتاج خطاب
ّ
إىل إنتاج ذات فلسطينية تبحث عن خالصها الشخيص ونجاحها الفردي ،وبأنّ الحلم مستمر بإمكانية
كرس حاجز التمييز والعنرصية وااللتحاق بركب النجاح االقتصادي اإلرسائييل ،بواسطة االستثامر يف
الذات بالتعليم وتحصيل الشهادات العليا ،تحت شعارات محايدة وغري مس ّيسة مثل الكفاءة والعمالنية
واملهنية والتقدم ،وستصبح السيطرة عىل نظام التعليم العريب من داخله أسهل من ذي قبل؛ إذ إنه يتيح
الئتالفات جديدة من األطراف الفلسطينية املحلية والقوى التابعة للسلطات الرسمية اإلرسائيلية أنْ
تعمل م ًعا لضبط التعليم واملتعلمني(.((7
وبعد ،ت ّدعي هذه الدراسة أنّ نظام التعليم الحكومي يف إرسائيل يتأثر بتوجهني مركزيني ويؤثر فيهام
يف آنٍ واحد؛ هام التوجه النيوليربايل والتوجه الديني  -القومي .ون ّدعي أنّ هذين التوجهني يتضافران
يف صياغة مستقبل التعليم يف إرسائيل يف األعوام القادمة .كام ت ّدعي هذه الدراسة أنّ التوجه األول،
تحدي ًدا ،يساهم يف استمرار انشغال جهاز التعليم بخطاب جودة التعليم يف إرسائيل من خالل مقارنة
يعب عن استمرار تجنيد
نتائج إرسائيل بالبلدان املتطورة اقتصاد ًيا .غري أنّ االنشغال بخطاب الجودة ال ّ
75 Nadim N. Rouhana, "Homeland Nationalism and Guarding Dignity in a Settler Colonial Context: The Palestinian
Citizens of Israel Reclaim Their Homeland," Borderlands, vol. 14, no. 1 (2015), pp. 1-37.
76 Ayman K. Agbaria, "The New Face of Control: Arab Education under Neoliberal Policy," in: Nadim N. Rouhana
(ed.), Israel and its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State (Cambridge: Cambridge University Press,
2017), pp. 299-335.
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جهاز التعليم يف إرسائيل يف خدمة النمو االقتصادي فحسب ،وإمنا أيضً ا استمرار نرش ثقافة وقيم
الفردانية الرشسة والنفعية والتفوق واملنافسة ومنطق السوق ،ضمن جهاز التعليم اإلرسائييل ،ومن
املخصص للفلسطينيني مواطني إرسائيل ،إذ يبدو أنّ َو ْقع هذه القيم سيكون
ضمنه جهاز التعليم العريب َّ
ه ّدا ًما أكرث يف ّ
وطني عن هذا التعليم وتكريسه
ظل استمرار العمل الدؤوب عىل نفي ّأي ٍ
قومي أو ٍّ
طابع ٍّ
ً
ً
ومعزول عن ّأي تواصلٍ
حقيقي ومؤث ٍر ما بني الفلسطينيني واليهود يف إرسائيل.
تعليم تقن ًيا ،نفع ًيا
ٍّ
أ ّما التوجه الثاين الديني  -اإلثني ،فيساهم يف استمرار تط ّور محافظة جهاز التعليم عىل وظيفته يف
إنتاج األيديولوجيا الصهيونية ونرشها ،ونفي وجود الجامعة الوطنية الفلسطينية األصالنية ،والنظر إليها
باعتبارها جامع ًة أجنبية وطارئة ته ّدد وجود اليهود وهويتهم .وبناء عليه ،ويف ظل التوجه األول املف ّتت
للهويات الجمعية واملعزز للنزعات الفردانية ،سيستمر السعي إىل ترسيخ تفوق الهوية اليهودية من
خالل تكريس روح الجامعة ونرش الرواية الصهيونية والرسديات التوراتية بوتري ٍة أكرب.
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