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الملخص:
تحمل فكرة انشاء جامعة عربية في دولة إسرائيل الكثير من الخالفات في الرأي سواء داخل المجتمع العربي أو داخل المجتمع

اليهودي بشكل أساسي والمؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة حيث تنال الفكرة معارضة كبيرة .وترى الغالبية العظمى من الجماهير العربية
إن إنشاء جامعة عربية يمثل محاولة لخدمة المواطنين العرب في إسرائيل وتعزيز مكانتهم وحماية هويتهم وثقافتهم ووجودهم .وايضًا
نرى اجماعَا واسعاَ عند النخب االجتماعية والثقافية والسياسية وحتى األكاديمية التي تدرس في االكاديميا اإلسرائيلية على ضرورة
وجود جامعة عربية كأحد اهم الحقوق الجماعية للفلسطينيين في إسرائيل .ويرى مؤيدو إقامة جامعة عربية بحثية على انها الرد على

الحيز األكاديمي بينما يدعي المعارضون بان
سياسات التھميش واإلقصاء القومية والثقافية التي يعاني منها الطالب العرب في ّ
اقامتها ستشكل عائًقا امام اندماج الخريجين في سوق العمل اإلسرائيلي وستزيد من العزلة والتهميش وستشجع العرب على التطرف
والعدائية للدولة اإلسرائيلية.

تناقش هذه المقالة البحثية رؤية إنشاء جامعة عربية :الحواجز والعقبات التي تواجهها ،وعدم المساواة في الحقوق األكاديمية،

والطريقة الت ي يمكن بها تحقيق هذا الحلم .تتناول هذه المقالة أيضا ثالثة ظواهر هي :ظاهرة "أردنة" التعليم العالي اي الدراسة العليا
في األردن ،وظاهرة "فلسطنة" التعليم العالي اي الدراسة العليا في فلسطين وتدويل التعليم العالي اي الدراسة العليا في الدول الغربية
وغيرها ،وتستعرض الدراسة أحدث المعطيات عن التعليم العالي لدى العرب -الفلسطينيين في إسرائيل.
الكلمات الرئيسية :الجامعة العربية ،بنية الثقافة العربية ،األقلية القومية العرقية ،التمييز القومي ،التهميش ،البنية السياسية اإلسرائيلية

المقدمة:

يعتبر الحق في التعليم من الحقوق األساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية واإلقليمية ،وقد وردت في ذلك

عدة مواد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية حقوق الطفل،
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان .ولعل أهمية الحق

في التعليم تكمن في دوره بتمكين وتقوية الحقوق األخرى .فبدون التعليم الكافي والمناسب ال يستطيع اإلنسان أن يعرف حقوقه

األخرى وال أن يميز حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ،وال يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق .حيث أن خصوصية الحق في التعليم تتيح
للشخص أو ألولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يالئمه ،وتتيح لألفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق
مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير دنيا من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة (عالونة.)2016 ،

لقد سلطت التغيرات والتطور الحاصل في العلوم والتكنولوجيا في العقود القليلة الماضية الضوء على أهمية التعليم بوصفه

موردا "ذا قيمة عالية" .ويعتبر التعليم العالي بمثابة "ميزة" توفر للفرد وضع اجتماعي أفضل والمزيد من الفرص في الحياة (على
سبيل المثال ،'Ali, 2013 ،؛ علي ودعاس .) 2018 ،يوفر التعليم العالي مكانة شخصية وجماعية ويعزز القدرة على رفع المكانة
االجتماعية ( Boliver ،2017؛ 'Ali, 2013؛ علي ودعاس 2018 ،؛  Thompson& Simmons, 2013؛ Marginson,
 .) 2008ويتوقع أن يصل األشخاص الذين يحصلون على تعليم عال في البلدان ذات الفرص المتكافئة إلى سلسلة من اإلنجازات،
ومن بين تلك اإلنجازات الحق في تكافؤ فرص العمل واالندماج في نظام التعليم العالي (؛ Boliver, 2017 Canton,
2002,2003؛  Connor, 2002؛  Connor& Dewson, 2001,؛.) Connor, Tyers, Modood & Hillage, 2004
يعتبر "التعليم العالي" قيمة هامة وأساسية لدى األقلية العربية في إسرائيل ( Arar& Haj-Yehia,2016؛ على ودعاس،
 .) 2018ويعد التعليم أداة للحراك االجتماعي ،فضال عن دوره في رفع القيمة االجتماعية والسياسية ،وتحسين الوضع االقتصادي
النسبي للسكان العرب (علي ودعاس .)2012 ،وذهب الحاج ( ) Al-Haj, 2012إلى أن السلطات اإلسرائيلية تنظر للقضية من
وجهة نظر "نظرية الصراع" ،القائلة بأن التعليم أداة تستخدمها مجموعة مهيمنة لتسيير الجماهير ولتصنيع ثقافتها؛ وبالتالي فهي

وسيلة للحفاظ على القيم والمعايير المقبولة على المجموعة المهيمنة في حين أن العرب في إسرائيل يعتمدون "نظرة إيجابية" ،حيث
ينظر العرب إلى التعليم باعتباره "وسيلة لتمكين األقليات" (ص .)Al-Haj, 2012( )215

وقد توفر إسرائيل حالة مثالية لدراسة التعددية الثقافية في المجتمعات ذات التصدعات الداخلية العميقة ،ألنها تنقسم بشدة بناء
على قضايا اجتماعية عرقية قومية ودينية وغيرها .ويعتبر الحاج ( ) 2012إن التصدع القومي هو األعمق ،حيث أن العرب في

إسرائيل ينتمون للشعب الفلسطيني من جهة ،وهم مواطنون في دولة إسرائيل من جهة أخرى .وهؤالء العرب معزولون تماما عن

اليهود فهم ال يتمتعون بتقاسم السلطة ويعانون من التمييز في الميزانيات العامة والتعيينات ،وكذلك في التوظيف في القطاع الخاص
(.)Al-Haj, 2012

كيان منفصل
تعتبر األقلية العربية -الفلسطينية في إسرائيل اقلية اصالنية متجذرة لها كيانها المتميز وطنيًا -دينيًا -لغويًا وهو ً
عن االكثرية المسيطرة بشكل واضح المعالم؛ فهم أقلية غير مندمجة ومعارضة لنظام الحكم ،ووالءهم للنظام مشكوك فيه من قبل

االكثرية اليهودية .إنهم يتعرضون للتمييز ،لكنهم ال يقبلون وضعهم الحالي على أنه مصيرهم المحتوم ويخوضون كفاحًا من أجل

تغيير وضعهم فيما يتعلق بالمساواة داخل إسرائيل .وبسبب هذا التصدع القومي المتصاعد والصراع بين العرب واليهود (فيما يتعلق
ال) ،أشار الحاج ( )2012إلى أن التعليم ُي َح ِسن حياة بعض العرب الفلسطينيين؛ ومع ذلك ،فإن الغالبية منهم ليسو
بالموارد مث ً
قادرين على التغلب على العقبات واجتياز الحواجز التي تعترض التقدم ومواجهة القصور والنواقص في جهاز التعليم بحد ذاته ( Al-
.)Haj, 2012
يشكل السكان العرب في إسرائيل حوالي  ٪20من مواطني الدولة وحوالي  ٪26من الفئة العمرية المرشحة لاللتحاق بالتعليم العالي

( .)24-20ومع ذلك وعلى الرغم من االتجاهات المتزايدة نحو التعليم العالي في السنوات األخيرة فإن نسبة التحاقهم بمؤسسات
التعليم العالي ال تزال منخفضة بشكل ملحوظ ،حيث يشكل العرب  ٪13فقط من جميع الطالب في مؤسسات التعليم العالي في
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إسرائيل ،وحوالي  ٪16من الطالب في التعليم فوق الثانوي في إسرائيل (الجهاز المركزي لإلحصاء .)2015 ،في عام  ،2015كان

الطالب العرب يشكلون  ٪14من طالب الشهادة الجامعية األولى (لقب أول  -البكالوريوس)  33،500 -طالب  -نصفهم تقريبا

في الجامعات ،بما في ذلك الجامعة المفتوحة .هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة  ٪1مقارنة مع العام الجامعي  2014لكل من

البكالوريوس وباقي الدرجات العلمية (الجهاز المركزي لإلحصاء.)2016 ،

وفيما يتعلق باللقب األول ،فإن هذه النسبة بقيت نفسها في عام  2016كما كانت في عام  ،2015حيث كان العرب يشكلون ٪ 13

من الطلبة الذين يدرسون في الجامعات ( 16،878طالبا) ،و ٪87يهود (الجهاز المركزي لإلحصاء .)2016 ،وبالنسبة لطالب
اللقب األول في الجامعات ،في العام الجامعي  ،2015/2014كان  ٪9.1من الطالب من العرب ٪90.9 ،من اليهود ،وهذه النسبة

لم تتغير بشكل كبير في عام  ،2016بواقع  ٪9.4من العرب مقابل  ٪90.6من اليهود .وعلى الرغم من ارتفاع الوعي بقيمة التعليم
العالي ب ين العرب ،وزيادة نسبة االلتحاق بالتعليم العالي ،وال سيما بين اإلناث ،فإن هذا التوجه ال يزال منخفضا.
وتعكس هذه األدلة والبيانات الرحلة الطويلة التي يعشها الطالب العربي ،وهي محفوفة بالصعوبات والتناقضات :الرغبة في التعليم

العالي من ناحية ،وعدم وجود استجابة مناسبة من مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلية للعرب الذين يتقدمون بطلبات التحاق لهذه

المعاهد .وتظهر الصعوبات في أربع مراحل ،كل مرحلة تؤثر على المرحلة التي تليها )1( :التعليم قبل الجامعي في الوسط العربي،
و ( )2محاولة االنخراط بالتعليم العالي (االلتحاق وتلبية متطلبات القبول) ،و ( )3عملية التعلم والحصول على التعليم (صعوبة
التكيف والتأقلم والتمييز في المؤسسات اإلسرائيلية) ،و ( ) 4المرحلة األخيرة :ما بعد الحصول على درجة علمية اكاديمية (صعوبات

االنخراط في سوق العمل اإلسرائيلي).

ويمكن الحديث عن ظواهر أخرى في هذه ال مراحل تميز التعليم العالي بين العرب نتيجة لكل هذه الصعوبات ،التي يطلق عليها

"االردنة اي الدراسة في األردن" و "الفلسطنة اي الدراسة في فلسطين" و "تدويل التعليم اي الدراسة في دول العالم" .وتشمل

الصعوبات األخرى في التعليم العالي المعيقات التي يواجهها المحاضرون العرب في الترقية داخل األوساط األكاديمية اإلسرائيلية
ودخول هذه األوساط في المقام األول ،حيث ال يزال عدد المحاضرين العرب في المؤسسات اإلسرائيلية قليالً نسبياً (الكنيست ،18

2011؛ .) 'Ali, 2013

ونتيجة لتعمق التصدع القومي واستمرار الصراع على توزيع الموارد ،فإننا نرى أن نظام التعليم العالي اإلسرائيلي لم يستجب ولم

يتهيآ على نحو مالئم لمواجهة الصعوبات التي تواجهها األقلية العربية التي تسعى إلى الحصول على تعليم عال .وعلى ضوء ذلك،
فأننا نطرح من خالل هذه الورقة مقترح حل  ،يمكن أن يساعد على تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها الطالب العرب في

الحصول على شهادة جامعية في إسرائيل .إننا نقترح إنشاء جامعة عربية بحثية .هذا الطرح يمكن أن يكون أيضا بمثابة حل للبطالة

عند المحاضرين العرب ،مشاكل اندماجهم في الجامعات اإلسرائيلية ،مشاكل حراكهم المهني واالداري في المؤسسات األكاديمية

اإلسرائيلية .هذه الجامعة المقترحة ستكون مؤسسة أكاديمية للمتحدثين باللغة العربية في إسرائيل ،على أن تكون أيضا جامعة بحثية
توفر للطالب العرب المؤهالت الالزمة لتحسين مكانتهم في سوق العمل اإلسرائيلي ،فضال عن تأهيل المحاضرين والباحثين العرب.

باإلضافة إلى ذل ك ستلبي احتياجات الطالبات العربيات اللواتي يحرمن من استمرار مشوارهن االكاديمي بسبب قيود العادات والتقاليد
والحرج الذي تفرضه البنية الثقافية التقليدية على سفر الفتاة العربية وسكنها في المدينة اليهودية (علي ودعاس 2017 ،؛ & 'Ali
.) Da’as, 2016

في هذه الورقه ،سنستعرض أوال العقبات التي يواجهها الطالب العرب الراغبون في الحصول على التعليم العالي ونقدم أحدث
المعطيات حول هذا الموضوع ثم نعرض بتوسع الحل المقترح والعقبات التي تواجه محاولة إنشاء جامعة عربية.
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خلفية تاريخية لألقلية العربية-الفلسطينية في إسرائيل

إثر قيام دولة إسرائيل ،غادرت النخبة السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية الفلسطينية أو طردت من بلدها ،وكذلك الحال

بالنسبة للطبقات المتعلمة والوسطى .وكان معظم الذين بقوا من سكان الريف غير المتعلمين ومن الطبقة الدنيا (عليAl- 1998 ،
 )Haj, 2003, 2012; ‘Ali, 2004وأصبحوا أقلية منعزلة وضعيفة ومستبعدة ،حيث بلغ عدد أفرداها في عام  1948حوالي
 156000نسمة .واليوم ،يبلغ تعداد األقلية الفلسطينية في إسرائيل حوالي  1432000شخص (ال يشمل القدس الشرقية وهضبة
الجوالن التي احتلت عام ( )1967الجهاز المركزي لإلحصاء ،نيسان  /أبريل.)2016 ،

لقد خاض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل وما زالوا يخوضون نضاالً من أجل المساواة في الحقوق مع اليهود :مخصصات

الموارد واألراضي (سياسة الحكومة لتخطيط استخدام األراضي منحازة بشكل واضح لصالح األغلبية اليهودية) ،وإنشاء المشاريع

االقتصادية وتن مية المناطق الصناعية في مناطق مأهولة بالعرب (ال تستثمر الحكومة في هذه المناطق بشكل فعلي).

ال تأخذ الحكومة األقلية العربية واحتياجاتها بعين االعتبار في توزيع ميزانيات الدولة ،وال سيما ميزانية التعليم ،حيث أن التمييز
بين المدارس العربية واليهودية واضح جداً ،ومخصصات الميزانية للسلطات المحلية غير متكافئة .هذا التمييز يتضح في كل مجال،

ال سيما في إنشاء المشاريع االقتصادية في البلدات العربية واالستثمار فيها ،وقد أدى ذلك إلى حالة يعيش فيها جزء كبير من األقلية

العربية في إسرائيل على حافة الفقر وترتفع بينهم نسبة البطالة ويالحظ انخفاض مستوى التعليم ،ما أدى إلى وجود حالة دائمة من

التوتر بين األقلية العربية والحكومات اإلسرائيلية المختلفة ( .) Hasson, 2006وتنعكس هذه الظروف على التعليم العالي بين أبناء
الوسط العربي.

معوقات التعليم العالي في الوسط العربي

هناك وعي متزاي د بين العرب بأهمية التعليم العالي كما يتضح من معدل المتقدمين للدراسة ومعدل الطالب المقبولين ونسبة الذين

ينهون جميع الدرجات ويحققون جميع المناصب األكاديمية (علي ودعاس .)2018 ،ومع ذلك ،فإن الطريق أمام العرب في نظام

التعليم العالي غالبا ما يكون محفوفا بالعقبا ت التي تبدأ من اللحظة األولى للتفكير بالدراسات العليا ،ثم في القبول والنجاح في
الدراسة ،واالستمرار في الحصول على الدرجات العلمية المتقدمة (الماجستير والدكتوراه) إلى اندماجهم مستقبال في سوق العمل
اإلسرائيلي في وضع يتناسب مع تعليمهم (علي ودعاس .)2018 ،وتناقش هذه العقبات فيما يلي.
أ .نظام التعليم في إسرائيل

تنتمي جميع المدارس في إسرائيل إلى النظام التعليمي اإلسرائيلي (أبو عصبة .)2007 ،وتدار المدارس اليهودية من قبل

مدراء يهود وتُدرس باللغة العبرية أما المدارس العربية فتدار من قبل عرب ولغة التدريس هي اللغة العربية ،ولكن المدارس
خاضعة للنظام التعليمي اإلسرائيلي في كل الجوانب اإلدارية (بما في ذلك التمويل) والمناهج (أبو عصبة2007 ،؛ Da’as,
.) 2017
وعلى الرغم من التحسن الذي ط أر على النظام التعليمي في الوسط العربي على مر السنين ،إال أنه يبقى أقل تقدمًا من
النظام التعليمي اليهودي (أبو عصبة وأفيشاي 2007؛  .)Abu-Saad, 2006;2015وتظهر البيانات التي تقارن بين النظم
التعليمية العربية واليهودية وجود عدم المساواة في الموارد وتمييز في الميزانيات وتأخر في تطوير برامج التعلم والمحتوى في

مدارس الوسط العربي (أبو عصبة2007 ،؛  .) Shapira, Arar& Azaiza, 2011هذا التمييز ملحوظ أيضا في نصيب
كل طالب من المخصصات ،وهناك فجوة كبيرة في المدخالت التعليمية مثل البرامج التي تدعم التالميذ الضعفاء والمكتبات

المدرسية وخدمات االستشارة المجانية (أبو عصبة .)2007 ،وعالوة على ذلك ،توصلت الدراسات الحديثة إلى أن مديري

المدارس العرب يمتلكون مهارات استراتيجية أقل من نظرائهم اليهود (مثل القدرة على وضع رؤية إستراتيجية والقدرة على حل
المشاكل) (.)Da’as, 2017
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من المتوقع أن تعيق هذه الظروف الحصول على درجات كاملة في امتحانات شهادة القبول في الجامعات (البجروت)،
وكذلك فإن معظم المدارس العربية ال تشجع الطالب على التفكير المستقل أو الناقد وتميل إلى أسلوب التدريس "التلقيني" ،حيث
يستمع الطالب فقط لما يقوله المعلم ويحفظ المعلومات وبذلك تعد عملية ذهنية غير واعية.

تشكل هذه الظروف عائقا كبي ار أمام الطالب العرب الذين يسعون للحصول على التعليم العالي ،ولذلك فإن معدل

الحصول على البجروت بين طلبة المدارس الثانوية العربية منخفض نسبيا مقارنة بالسكان اليهود ( ٪45مقابل  ٪56في عام

 ،)2015وكذلك نسبة الطلبة الحاصلين على شهادة البجروت الذين يرون أنها غير مناسبة للقبول في الجامعات ( ٪36مقابل
 ٪48في عام ( )2015مجلس التعليم العالي.)2012 ،
ب .الوضع االقتصادي العربي

لم يقم االقتصاد العربي منذ عام  1948على أساس مبادئ الرأسمالية أو الصناعة ،فقد غادرت النخبة العربية السياسية

واالقتصادية والطبقة الوسطى البالد رغماً عنها في معظم األحيان .وبالتالي اضطر السكان الباقون إلى االندماج في االقتصاد

اإلسرائيلي من نقطة انطالق متدنية (.)Abraham Foundation Initiatives, 2013
وضع العمالة والفقر

ال تزال نسبة البطالة في صفوف العرب الفلسطينيين في إسرائيل أعلى بكثير منها بين اليهود ،حيث أن معدل المشاركة في

القوى العاملة بين المواطنات الفلسطينيات  -والتي تبلغ حوالي  - ٪20من بين أدنى المعدالت في العالم .وال يزال المواطنون
الفلسطينيون في إسرائيل بصفة عامة ،والنساء الفلسطينيات بصفة خاصة ،يشكلون نسبة منخفضة بشكل غير متكافئ من موظفي

جهاز الخدمة المدني ة ،أكبر الجهات الموظفة في إسرائيل (ويشكل العرب  6في المائة من موظفي جهاز الخدمة المدنية) .وهذا على
الرغم من الجهود اإليجابية المبذولة في مجال التشريعات الرامية إلى زيادة تمثيل األقلية العربية والمرأة العربية بشكل خاص في جهاز
الخدمة المدنية (عدالة )2011 ،وب هذا يبدو أن المشكلة الرئيسية ال تكمن في التشريعات ،بل في تنفيذها .في عام  ،2013بلغ معدل

البطالة العام في إسرائيل  ٪6.2من القوى العاملة ،في حين بلغ معدل البطالة بين المواطنين العرب في نفس العام  .٪9.4ونشهد
ٍ
بطالة مزعجاً في التجمعات العربية في النقب ،حيث تتراوح األرقام بين  ٪32و.٪37
معدل
حاليا
َ
هنالك اختالفات بين الوسط اليهودي والعربي في نسبة األسر ذات المعيل الواحد :ففي عام  ،2012كانت  ٪35من األسر
وبناء على ذلك كانت  ٪44.4من األسر في إسرائيل لديها مصدران
في إسرائيل لها معيل واحد ،مقابل  ٪41.7من األسر العربية،
ً
للدخل أو أكثر ،مقابل  ٪ 35.7من األسر العربية .وهكذا ،فإن ظاهرة توظيف أحد الزوجين فقط أكثر انتشا ار في المجتمع العربي منه
في المجتمع اإلسرائيلي ككل .وترسم الفجوة في معدالت المشاركة في القوى العاملة نفس الصورة :ففي عام  ،2014بلغت نسبة
مشاركة النساء العربيات (في الفئة العمرية  62- 25سنة)  ،٪34.8وهي نسبة منخفضة مقارنة ب  ٪77.9للرجال العرب و٪82.7
بين النساء اليهوديات .وعالوة على ذلك ،فإن نسبة عالية من النساء العربيات يعملن بدوام جزئي :ففي عام  ،2009كان حوالي
 ٪ 44.8من النساء العربيات يعملن في وظائف بدوام جزئي مقابل  ٪29.6من جميع النساء في إسرائيل؛ و ٪32منهن يعملن في
هذه الوظائف رغماً عنهن لعدم وجود بديل.

إضافة لما ذكر ،هناك اختالفات بين المجتمع العربي واليهودي في نسبة األسر العاملة التي تعيش تحت خط الفقر :ففي عام

 ،2012من بين جميع األسر الفقيرة في إسرائيل (حسب إجمالي الدخل قبل مدفوعات التحويل والضرائب) ،كانت نحو  ٪41.7من
األسر بمعيل واحد و ٪10كان لها معيالن ،مقابل  ٪51.5من األسر الفقيرة في الوسط العربي التي لها معيل واحد و ٪10.7لها
معيلين أو أكثر ،وهذا يعني أن األسر الفقيرة لدى السكان العرب تشمل نسبة أكبر من األسر العاملة .وفي هذا السياق ،يالحظ أن

متوسط األجر في المجتمع العربي منخفض بالمقارنة مع نظيره في المجتمع اليهودي ،وقد يكون هذا أحد أسباب ارتفاع نسبة األسر
العاملة في المجتمع العربي التي تعيش تحت خط الفقر ( .)Levy,2015
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وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن الرأي القائل بأن معدل المواليد بين المواطنين العرب أعلى من معدل باقي السكان لم يعد يصلح كمبرر

ألن معدل المواليد بين العرب قد انخفض بشكل ملحوظ في العقدين الماضيين وقد تساوى مع اليهود في ديسمبر  .2016وهناك
مؤشر موثوق على مدى خطورة الوضع في استطالع مؤشر الديمقراطية اإلسرائيلية لعام  ،2015حيث ذكر  ٪66.5من المواطنين

العرب اإلسرائيليين أنهم يشعرون بأنهم جزء من مجموعة ضعيفة أو مهمشة إلى حد ما ،مقابل  ٪28فقط من اليهود (ميعاري،

 .1 )2015وعالوة على ذلك ،فإن التجمعات والقرى العربية تمثل نسبة كبيرة في أدنى المستويات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع
(عدالة .) 2011 ،ولم تتخذ الحكومة اإلسرائيلية أية إجراءات فعالة أو حتى كافية للتصدي لظاهرة الفقر النسبي والمطلق عند
المواطنين العرب-الفلسطينيين في إسرائيل.

وحتى عندما يتم إطالق مبادرات لخطط تنموية تعود بالفائدة على المجتمع العربي-الفلسطيني ،مثل "الخطة المتعددة

السنوات" ،فإنها ال تنفذ بشكل حقيقي أو تنفذ بشكل جزئي أو تدريجي أو ال تنفذ على اإلطالق (عدالة2011 ،؛ غرة .)2013 ،إن
الوضع االجتماعي واالقتصادي (مثل الفقر والبطالة) في المجتمع العربي صعب :من الصعب على المواطنين العرب دفع نفقات

التعليم ،وفرصهم قليلة في الحصول على المنح ،ويواجهون صعوبة في العثور على وظائف في السوق الخاص للمساعدة في تمويل
نفقات دراستهم.

ت .امتحان البسيخومتري

الدخول إلى الجامعة في إسرائيل مرهون بامتحان البسيخومتري (امتحان القبول للجامعات اإلس ارئيلية) .هذا االمتحان

يمثل الثقافة اإلسرائيلية-اليهودية المهيمنة وبذلك تحول الدخول للجامعة مرهون بثقافة اآلخرين, ،وعليه فإن االمتحان
البسيخومتري اصبح عقبة بارزة أمام نجاح الطالب العرب وقبولهم بالجامعات ،فهناك اختالفات بين المواد المدرسة في

المدارس الثانوية العربية ومحتوى هذا االمتحان ،وبين لغة االمتحان ،وهي اللغة العربية الفصحى ،أي اللغة التي ال يتحدث
بها الطالب.

إن امتحان البسيخومتري مصمم بشكل يناسب الثقافة اليهودية اإلسرائيلية بشكل خاص ،وهو يتضمن مواضيع تدرس
بشكل غير ٍ
كاف أو ال تدرس على اإلطالق في المدارس العربية .وهناك فجوة تبلغ حوالي  100نقطة بين معدالت العرب
واليهود في هذا االمتحان لصالح اليهود .ونتيجة لذلك ،يضطر الطالب العرب إلى خفض توقعاتهم وعدم دراسة التخصصات

التي يطمحون لها مثل الطب أو القانون .وعالوة على ذلك ،فهناك عقبة اللغة حيث يحتوي امتحان البسيخومتري على أجزاء
بالعبرية واإلنجليزية ،وفي المدارس العربية يتم تعلم اللغة العبرية كلغة ثانية واللغة اإلنجليزية كلغة ثالثة.

هذه العوائق أدت إلى زيادة في نسبة الرفض (عدم القبول للجامعة) من الجامعات في دراسة اللقب األول (البكالوريوس)
بين الطالب ال عرب في إسرائيل مقارنة مع اليهود ،ففي العام الجامعي  2003/2002على سبيل المثال ،بلغت نسبة الرفض
هذه  ٪46،5( ٪2,5منهم عرب و ٪18،8يهود) (علي ودعاس.)2018 ،
ث .عدم االلتحاق بالتعليم العالي
عدم االلتحاق بالتعليم العالي في السنتين األوليتين بعد االنتهاء من الدراسة الثانوية وضعف االندماج في المجتمع اإلسرائيلي

يؤديان إلى ارتفاع معدالت التسرب بين الطالب العرب الذين ال يقومون بمواصلة دراستهم أو ال يستطيعون ذلك (علي
ودعاس2018 ،؛ .)Al-Haj, 2003
ج .طبيعة الثقافة العربية

تتميز ثقافة المجتمع العربي بالطابع الجماعي ،والهرمية المفهومة ضمنًا وأنه مجتمع أبوي ذكوري ( Da’as, 2017؛
 .)'Ali & Da’as, 2016حيث أن المجال العام ينتمي إلى الرجال ويسيطرون عليه بقبضة حديدية ،في حين أن المجال

1

1

http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/the_arab_poverty
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الخاص تسيطر عليه للنساء نوعًا ما ('Ali & Da’as, 2016; Abu- Hussain, 2015؛ & Abu-Hussain, Tilchin,
Essawi, 2015؛ علي ودعاس 2017،؛ علي وغردوني .)2009

تؤثر البنية االجتماعية والثقافية على تقدم المرأة في التعليم العالي ،وهناك جوانب أخرى تحد منه مثل العنف ضد المرأة

وشرف األسرة والمعتقدات الدينية (تتغير مكانة المرأة تبعًا للمعتقدات ومدى االلتزام بها) ،وتزداد العوائق التي تواجهها النساء
من أسرهن وتتغير خاصة عندما تواجه المرأة ثقافات مختلفة مثل الثقافات الغربية األخرى (السائدة في معاهد التعليم
اإلسرائيلية).

جهاز التربية والتعليم العربي تحت السيطرة

يتكون المجتمع اإلسرائيلي من عدة مجتمعات ثانوية غير متجانسة وعلى الرغم من ذلك فان جهاز التعليم فيها ما زال احادي

الثقافة وليس متعدد الثقافات (Al-Haj, 2006؛.) Abu-Saad, 2006

منذ العام  ،1948جرت بلورة جهاز التعليم العربي في البالد وصياغته لألقلية العربية الفلسطينية المتبقية ،من خالل المعايير

السياسية واالمنية التي فرضها الحكم العسكري المفروض على هذه االقلية حتى عام .1966

اثناء سلطة الحكم العسكري وحتى يومنا هذا استخدم ويستخدم النظام التعليمي كأداة لتهميش الفلسطينيين العرب ومن اجل

فرض السيطرة عليهم من النواحي االجتماعية ،االقتصادية والثقافية .وفي مجال التعليم هنالك تمييز واضح ضد العرب الفلسطينيين
في إسرائيل .وينبع التمييز من مشكلتين أساسيتين يعاني منهما التعليم العربي ،وهما انعدام اإلدارة الذاتية في مجال التعليم والتميب ز

الفاضح في تخصيص ميزانيات التعليم العربي .فجهاز التعليم العربي يفتقر إلى إدارة ذاتية مستقلة ،والمبنى اإلداري لهذا الجهاز
يخضع منذ قيام الدولة وحتى اليوم لسيطرة كاملة من قبل الحكومة .حيث أن و ازرة التربية والتعليم ،وأحيانا جهاز المخابرات (الشاباك)

يتحكمون في التعليم العربي في كل المجاالت (كالبنية التحتية ،ومستوى الخدمات ،ومناهج التعليم ،والبرامج ،والتعيينات) .أما
المربون واإلداريون العرب فال يشاركون في عملية صنع القرار ورسم السياسة التربوية ،وهذا بعكس جهازي التعليم الديني والديني
المتشدد المنفصلين إداريا وفيزيائيا عن جهاز التعليم الحكومي (حاج يحيى وأبو عيطة2007 ،؛ حيدر)1997 ،

التعليم العالي حسب المعطيات :الوضع الحالي واالتجاهات المستقبلية

في العام الجامعي  ،2015كان هناك  62مؤسسة تعليم عالي في إسرائيل 9 :جامعات بحثية 23 ،كلية أكاديمية ،وكليتين

بتمويل من لجنة التخطيط والميزانية ،و 9كليات خاصة ،و 19كلية لتدريب المعلمين (مجلس التعليم العالي ،لجنة التخطيط

والميزانية .)2016 ،ويبين الجدول  1أن عدد طالب السنة األولى الذين يدرسون اللقب األول (البكالوريوس) في الجامعات قد ازداد

مع مرور الوقت في المجتمع العربي من  ٪9.3في عام  2000إلى  ٪15.7في عام  -2016وذلك نتيجة لزيادة الوعي بقيمة
التعليم العالي ،ومع ذلك ،ال تزال هذه النسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالوسط اليهودي.
ويالحظ أيضًا أن نسبة الطلبة العرب في الكليات الجامعية أعلى بقليل منها في الجامعات ،حيث أن الكليات ال تفرض
شروطًا كثيرة تحد من قبول الطلبة العرب ،مثل شهادة البيسخومتري ،ومع ذلك ال يزال عدد الطالب اليهود المقبولين في ارتفاع

كبير.

وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة ،فإن نسبة الطلبة العرب في صفوف الطلبة الجامعيين في إسرائيل أقل من نصف نسبة

السكان العرب إلجمالي لتعداد السكان ،وأقل بكثير من نسبة الطلبة العرب من الفئات العمرية (المكتب المركزي لإلحصاء، 2015 ،

الكنيست .)2011 ،عالوة على ذلك ،هناك طالب مسجلون ولكنهم ال يدرسون أو مسجلون ولكن تم فصلهم (Arar & Haj-
Yehia ,2016.؛ عرار ومصطفى.)2011 ،
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5.3

8.3

10.6

11.0

5.9

9.0

11.8

11.3

4.4

6.8

8.8

9.1

مسلمون
مسيحيون

2.2

2.6

2.7

2.7

2.2

2.5

2.8

2.6

1.8

2.2

2.4

2.4

دروز

1.1

1.9

1.7

1.8

1.2

2.1

1.9

1.8

0.9

1.4

1.5

1.5

المصدر :المكتب المركزي لالحصاء2017 ,

في الجدول  2يمكننا أن نرى الفجوة بين عدد الطالب المسجلين في التعليم العالي والطالب المتقدمين ،مما يدل على أنه يتم فصل
بعض الطالب .في الواقع ،يمكن للطالب أن يسجل في مؤسسة ومن ثم ال ينتظم في الدراسة ،ولكن يجب أن تأخذ إمكانية الفصل
بعين االعتبار ( 8497مقارنة مع  -8302في سنة .)2014 -2013
جدول رقم ( : )2عدد الطلبة العرب (أي المرشحين للقبول) في السنة األولى لدراسة اللقب األول (البكالوريوس) في الكليات األكاديمية
تم قبولهم ودرسوا

تم قبولهم لكنهم لم يدرسوا

تم رفضهم

2008-2009

2009-2010

2012-2013

2013-2014

2013-2014

2013-2014

8302

8497

التسجيالت (أرقام محددة)

45188

44459

50658

26810

5932

المرشحين (أرقام محددة)

39565

38936

45482

26698

6637

اليهود (النسب المئوية)

88.3

87.9

85.7

69.4

16.5

14.1

العرب (النسب المئوية)

8.1

8.4

10.7

60.4

19.4

20.2

المصدر :المكتب المركزي لالحصاء2015 ,

ويعرض الجدول  3النسب المئوية المقلقة للطالب العرب في المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية ٪14.1 .فقط من الطالب العرب قد
التحقوا ببرامج البكالوريوس في الجامعات مقارنة مع  ٪83من الطالب اليهود (سنة .)2014 - 2013

 | 655ا ل ص ف ح ة

جدول رقم ( :)3نسبة طلبة الجامعات ،الكليات وكلية التربية نسبة الى السكان
الكليات األكاديمية للتربية
2013-2014
اللقب األول

(أرقام محددة )
يهود (نسبة

الكليات األكاديمية

الجامعات

الجامعات

الجامعات

الجامعات

2013-2014

2013-2014

2012-2013

2009-2010

2004-2005

28922

86377

82519

196666

184851

159933

74.4

87.4

83.0

84.2

85.0

88.9

مئوية)
عرب (نسبة

9.0

24.9

14.1

11.9

12.9

8.4

مئوية)
4663

10550

39525

54465

47237

38855

اللقب الثاني
يهود

73.9

90.1

89.3

88.9

91.1

93.0

عرب

25.5

8.0

8.8

9.2

6.9

5.2

10655

10567

9315

(أرقام محددة )

اللقب الثالث
(أرقام محددة )
يهود

92.6

93.6

94.3

عرب

4.9

4.0

3.4

المصدر :المكتب المركزي لالحصاء 2015

يبرز الفرق بين العرب واليهود أيضا في اختيار التخصصات ،فالعرب يدرسون بعض المواضيع أكثر من غيرها ،مثل العلوم

اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،مما يحد أيضا من قدرتهم على دخول سوق العمل (لمزيد من التفاصيل ،انظر الجهاز المركزي
لإلحصاء.)2016 ،

أ .المحاضرون األكاديميون
إن الوضع في التعليم العالي أكثر سوءاً عندما يأخذ المرء في االعتبار األكاديميين (المحاضرين) وأعضاء الهيئة اإلدارية في

الجامعات .ويبين الجدول  4نسبة أعضاء هيئة التدريس العرب في المؤسسات اإلسرائيلية.

جدول رقم ( :)4توزيع الكادر األكاديمي (عرب ويهود) لكل مؤسسة أكاديمية باألرقام والنسب المئوية
الكادر األكاديمي
المؤسسة

يهود

عرب

المجموع

االكاديمية
جامعة حيفا

)23 (3.9%

)569 (96.1%

)592 (100%

التخنيون

)7 (1.25%

)552 (98.75%

)559 (100%

جامعة تل ابيب

)14 (1.5%

)923 (98.5%

)937 (100%

بار ايالن

2 (0.3)%

)660 (99.7%

)662 (100%

)25 (3%

)800 (97%

)825 (100%

الجامعة العبرية

)10 (0.99%

)1000 (99.1%

)1010 (100%

الجامعة المفتوحة

)1 (1.25%

)79 (98.75%

)80 (100%

المجموع

)82 (1.75%

)4,583 (98.25%

)4,665 (100%

جامعة بن غوريون
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ويظهر الجدول  4أن أعلى نسبة من أعضاء هيئة التدريس العرب كانت في جامعة حيفا وجامعة بن غوريون في الجنوب (- ٪3
 ،)٪3.9وحتى في هذه الجامعات فإن نسبة الم حاضرين العرب ليست مرتفعة .وبالمقابل ،كانت أقل نسبة من أعضاء هيئة التدريس
العرب في جامعة بار ايالن والجامعة العبرية (أقل من  ،)٪1أما في الجامعات األخرى فإن نسبة المحاضرين العرب منخفضة جدا

أو هامشية (.)٪1.5- ٪1

وفيما يتعلق بالعمداء ورؤساء ومديري الكليات والجامعات ،تشير النتائج إلى أنه من بين  67عميدا جامعيا في عام  ،2011كان
هناك أستاذ عربي واحد فقط (األستاذ الدكتور ماجد الحاج ،عميد البحث في جامعة حيفا) وقد غادر هذا المنصب منذ ذلك الحين.

في عام  ، 2016تم تعيين البروفيسور فيصل عزايزة عميدا لكلية العلوم الصحية في جامعة حيفا والبروفيسور ميخائيل كريني عميدا
لكلية الحقوق في الجامعة العبرية (الجدول .)5

جدول رقم ( ) 5توزيع العمداء حسب مؤسسة التعليم العالي ()2017
عمداء الكليات حسب المؤسسة التعليمية

عرب

يهود

جامعة حيفا

8

1

التخنيون

17

0

جامعة تل ابيب

11

0

بار ايالن

10

0

جامعة بن غوريون

8

0

الجامعة العبرية

10

1

الجامعة المفتوحة

3

0

المجموع

67

0

وفي العقد الماضي ،كانت هناك جهود على شكل تمويل/منح دراسية من قبل مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والميزانية
أو مؤسسات القطاع الخاص من أجل استيعاب األك اديميين العرب في معاهد التعليم العالي .وعلى الرغم من أن هذه المبادرات أدت
إلى زيادة عدد األكاديميين العرب في نظام التعليم العالي بشكل طفيف ،إال أن الوضع ما زال مقلقاً (علي ودعاس.)2018 ،

وباختصار ،تظهر البيانات صورة محزنة لتمثيل السكان العرب في نظام التعليم العالي كطالب ومدرسين وإداريين .ومن الجدير
بالذكر أن هذا الوضع القائم للتعليم العالي للعرب في دولة إسرائيل يتسبب أيضا في خسائر اقتصادية ،وأدى إلى ظواهر جديدة مثل

" أردنه  -التوجه نحو الدراسة في األردن" و " تدويل -التوجه نحو الدراسة في الخارج" و " فلسطنة -التوجه نحو الدراسة في

فلسطين".

وهي جزء من الرحلة المتعبة للتعليم العالي بين الطلبة العرب .وعلى الرغم من االرتفاع الكبير في نسبة الطالب العرب الذين

يدرسون في الجامعات اإلسرائيلية بعد إتمام متطلبات القبول بنجاح والتغلب على العقبات األولية ،إال أن صعوبة القبول تفسر الزيادة

في عدد الطالب الذين يسعون للحصول على التعليم العالي في الخارج ،مع أنه ال يزال أقل من عدد الخريجين الذين درسوا في

إسرائيل ( .)Arar & Mustafa, 2011فعلى سبيل المثال ،في عام  ،2004أكمل  ٪10.6من جميع الخريجين العرب تعليمهم
العالي في مؤسسة أجن بية للتعليم العالي (بما في ذلك الفروع الجامعية خارج إسرائيل وخريجي معاهد التعليم العالي في الضفة الغربية
وغزة) .ومن ناحية أخرى ،استكمل  ٪33.2دراستهم في الجامعات اإلسرائيلية ٪10.8 :منهم في الكليات األكاديمية ،و٪45.4

خريجي الكليات األخرى في إسرائيل (خمايسة .)2009 ،

وهذه ليست ظاهرة هامشية ،فهناك أكثر من  5400طالب درسوا في األردن مقارنة بما يقرب من  11،000طالباً درسوا في

إسرائيل ( .)Arar & Haj-Yehia, 2016الدراسة في األردن محفوفة بالصعوبات ،ومؤخ اًر ظهرت بعض المعارضة لهذا التوجه،
ومن الحجج التي تساق في هذا السياق انخفاض مستوى التعليم في األردن بالمقارنة مع إسرائيل ،والصعوبات التي واجهت خريجي
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الطب والصيدلة من األردن في اجتياز امتحان المزاولة في إسرائيل قبل أن يتمكنوا من العمل (عرار وحاج يحيى .)2007 ،إن عدم
وجود أي نوع من التخطيط أو السياسات الموجهة للتطوير ا ألكاديمي بين العرب في إسرائيل يثير الشكوك حول ما إذا كانت الدراسة

في األردن تعد حالً دائمًا .وتجدر اإلشارة إلى أن هناك أيضا طالب عرب يدرسون في الضفة الغربية ،فمنذ عام  2007سجل ما

يقرب من  160طالبا عربيا للدراسة في الجامعة العربية األمريكية في جنين  -مناطق السلطة الفلسطينية (علي ودعاس.)2018 ،
وفي عام  ،2008بلغ عدد الطالب العرب اإلسرائيليين الذين يدرسون في جنين حوالي  300طالب درسوا الطب والمهن الطبية التي

لم يقبلوا لدراستها في الجامعات اإلسرائيلية (.)Arar & Haj-Yehia, 2013
الدراسة في الخارج ليست خالية من المشاكل .وكثير ما اشتكى الطالب من األقليات باستمرار من المزيد من المعاناة من

التجارب السلبية في الحرم الجامعي .وعلى وجه الخصوص ،فإنهم يواجهون المزيد من العداء والعنصرية واألفكار المسبقة والمزيد
من الضغوط على "التمسك بالقوالب النمطية" من المجموعات األخرى ( .) Ancis, Sedlacek, & Mohr, 2000وعلى المستوى

االجتماعي ،يشعر الطالب المنحدرين من األقليات بأنهم غرباء ألن المؤسسة الجامعية تضطهد ثقافتهم .ويالحظون الفصل الثقافي
في الحرم الجامعي والمنافسة العرقية الكامنة ( Loo& Rolison, 1986؛  .) McClelland & Auster, 1990فاألنشطة الثقافية
في الحرم الجامعي تمثل ثقافة الغالبية وترعاها ،بينما ال تحظى ثقافة األقليات بأي اهتمام .وقد أدى هذا االحساس إلى مشاعر من
الغضب واإلحباط والعجز مما يعزز شعورهم باالغتراب والغرابة في الحرم الجامعي ( .)Suen, 1983تجاهل األقلية يجعلها غير
مرئية في الحياة اليومية في الحرم الجامعي ( .)Vaccaro, 2014وعالوة على ذلك ،ينظر الطلبة من أبناء األقليات الى مناخ الحرم
الجامعي بسلبية أكثر من طلبة المجموعات المهيمنة ( Ancis, Sedlacek, & Mohr, 2000؛ Rankin. & Reason, 2005
؛  ) Harwood, Huntt, Mendenhall, & Lewis, 2012من هنا فان عواقب مناخ يتسم باستبعاد جماعات األقليات في
الجامعات وغربتها واغترابها هي )1( :تقلص الشعور باالنتماء؛ ( )2أضرار تلحق بالرفاه النفسي؛ ( )3تدني التحصيل األكاديمي

( )4أضرار تمس بالنجاح االجتماعي ( Ancis, Sedlacek, & Mohr, 2000؛ Vaccaro, 2014؛ Hurtado, Griffin.,
 .) Arellano& Cuellar, 2008وعالوة على ذلك ،أفاد الباحثون بأن عواقب هذا المناخ تنعكس في معدل تسرب ابناء األقليات
من البيئة التي تتسم بهكذا تمييز ،بسبب العالقات العدائية والتمييزية ،ونقص الدعم األكاديمي واالجتماعي ،وعدم الشعور باالنتماء
(على سبيل المثال.)Back, 2004 ،
وباختصار ،فإن تطوير التعليم العالي في إسرائيل لم يعتبر األقلية العربية كجزء من حركته نحو التغيير ،سواء في التوسع في
عمليات التعليم العالي وإمكانية الوصول إلى السكان المحيطين ،أو عملية خصخصتها أو استيعابها الداخلي (علي ودعاس،
.)2018
فقد تأسست األوساط األكاديمية في إسرائيل على الروح اليهودية الصهيونية ،التي ال تعتبر العرب جزءا منها ،وتبقى هامشية

(على الرغم من أنها لم تستبعدها كليا) .وقد تطورالتعليم العالي بين العرب كنضال سياسي واجتماعي واقتصادي ،مما يواكب
التغي ارت االجتماعية والتعليمية التي حدثت في السنوات األخيرة (.)Abu‐Rabia‐Queder & Arar,2011

إنشاء جامعة عربية في إسرائيل :التحديات والعقبات واإلحتماالت

لقد كان لتهميش الطلبة العرب والتمييز ضدهم فيما يتعلق بسياسات االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في إسرائيل ،أثر

للتوجه نحو دول أخرى لتحقيق أحالمهم (علي ودعاس 2018؛  .)Arar & Haj-Yehia, 2013, 2016وبغض النظر عن
السياسة التي تستثني األفراد العرب المتعلمين من األوساط األكاديمية اإلسرائيلية وسوق العمل (علي ودعاس ،)2018 ،يواجه

الطالب العرب أيضا معيقات أساسية أخرى تنشأ عن الجمع بين السياسة المؤسساتية والخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية
في المجتمع العربي ،مع عدم وجود موارد لنظام التعليم العربي في إسرائيل في مرحلة ما قبل الجامعة.

الحلول المؤقتة لهذا الوضع هي :بناء برنامج استراتيجي موسع للطالب العربي من سن مبكرة حتى الصف الثاني عشر ،لتزويد

الطالب بمهارات التفكير العلمي والتفكير العالي المستوى ،وحض السلطات المحلية لالستثمار في المدارس الثانوية .وفيما يتعلق
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بالموارد المادية ،يجب على الدولة تخصيص المزيد من المنح الدراسية واألموال للطلبة العرب ،وال سيما أولئك الذين يواجهون عقبات
رئيسية أمام التعليم العالي ،وزيادة عدد مراكز المعلومات ،وال سيما المراكز التي تدعم المراحل األولى من دراسة الطالب العرب.
وأخيرا ،أن تقود سياسة التمييز اإليجابي لهؤالء الطلبة وخاصة أولئك القادمين من األطراف أو المناطق البعيدة الى الجامعات
اإلسرائيلية ،من خالل تأمين الحد األدنى من األماكن والبرامج اإلرشادية المناسبة.
وإلى جانب هذه الحلول المؤقتة ،فإن هذه الورقة تدافع عن رؤيتنا المتمثلة في إنشاء "جامعة عربية" تخدم احتياجات المواطن
العربي والطالب والمحاضر ،وفي الواقع فأنها تخدم المجتمع ككل .وستحافظ هذه الجامعة على المعايير األكاديمية الغربية مع مراعاة

الثقافة واللغة والقيم العربية .وستكون هذه الجامعة مفتوحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس من جميع الجنسيات واألديان ،حيث يتحقق
للطالب العربي الشعور باالنتماء ،دون أي مشاعر تمييز ،وسيتم تكييفها مع ثقافة هذا الطالب واحتياجاته .وعالوة على ذلك ،فإن

هذه الجامعة سوف تقلل من ظاهرة تسرب الطالب العرب بسبب العقبات االجتماعية ،وسوف تحد من الشعور باالغتراب بين

الطالب العرب ،والتكيف القسري للثقافة الفردية الغربية التي تختلف عن تلك المتجذرة في المجتمع العربي (وهذه األمورهي خاصة

بالنسبة للطالبات الفلسطينيات اللواتي سيتعرضن للمرة األولى لحرية الطالبات اليهوديات واالختالط بين النساء والرجال) ،وقد يؤثر

العدد المتزايد من الطالب العرب الذين يدرسون في األردن ومناطق السلطة الفلسطينية في المستقبل القريب ،في تطوير التعليم
العالي بين العرب في إسرائيل .وبناء على ذلك ،هناك حاجة إلى سياسة جديدة لزيادة عدد العرب المتعلمين وتسهيل حياتهم.

لم تكن هناك جامعة عربية في إسرائيل ،وهناك العديد من العقبات التي تحول دون تأسيسها كما سنسلف الحقا .ولكن غالبية

هذه العقبات ناتجة في معظمها عن السياسة الحكومية ففي إسرائيل مجلس التعليم العالي يخضع مباشرة لوزير التعليم .وسنعرض

فيما يلي العقبات الرئيسية التي حالت دون انشاء جامعة عربية في اسرائيل.

إنشاء جامعة عربية في إسرائيل :الحواجز والعقبات

منذ التسعينيات ،أضيفت العديد من الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي إلى نظام التعليم الوطني ،ولكن لم يكن لدى

إحدى هذه المؤسسات محاضرين يحاضرون باللغة العربية ،ولم توجد جامعة عربية .وعالوة على ذلك ،فإن الصعوبات التي تواجه
الطالب العرب لم يتم الحد منها.
وكان إنشاء جامعة عربية وما زال مطلبا مهما من القادة العرب في إسرائيل .وأظهرت إحدى الدراسات االستقصائية أن ثالثة

أرباع السكان العرب يريدون جامعة عربية (سموحة .)2001 ،اشار أبو الهيجا ( )2005أن دولة إسرائيل ،رغم كونها دولة تعددية،
هي في الواقع دولة القومية الواحدة .مثلها مثل أي دولة أخرى ،فإن دولة إسرائيل ال تتيح للقوميات األخرى فرصة المشاركة في

الهيمنة االجتماعية ،بل تحتفظ بالسيطرة والسلطة بيد اليهود فقط ،مما يحول دون وجود مجتمع مدني تعددي حقيقي .وعندما تسيطر
الدولة على مؤسسات التعليم ،بما فيها مؤسسات التعليم العالي ،فإنها تمنع المجتمع العربي بالفعل من التأثير على تخصيص الموارد

االجتماعية ،مما يؤدي إلى إنشاء مؤسسات تعليمية وتربوية بديلة تحل محل تلك التي تخضع لسيطرة الدولة (أبو الهيجاء.)2005 ،

وقد تم التعبير عن إنشاء جامعة عربية في إسرائيل كمطلب للمرة األولى في نهاية السبعينيات ،ولكن الرأي العام العربي لم يبد رأيا
متجانسا لهذا المفهوم (علي ودعاس .)2018 ،وقد أكد السياسيون واألكاديميون والمسؤولون العموميون على المساهمة المتوقعة من

الجامعة العربية في تعزيز وضع السكان العرب وتسهيل اندماجهم في دولة إسرائيل .ومن ناحية أخرى ،كان هناك من أعرب عن
مخاوفه من أن هذا المشروع قد يعرقل تقدم (أو النهوض بمستوى) المواطنين العرب في إسرائيل وذلك يسبب العزلة (فرح.)1997 ،
هناك عامالن رئيسيان لهما دور مهم في افشال إنشا ء جامعة عربية في إسرائيل .األول هو مواقف الحكومة ومجلس التعليم

العالي .والحجة الرئيسية للمسؤولين الحكوميين هي األمن القومي :الخوف من أن تكون هذه الجامعة معقل للمقاومة السياسية.

وعالوة على ذلك ،هناك خوف من أن الطلب على إنشاء جامعة عربية سيقود للمطالبة باالستقالل الثقافي ،وربما حتى الحكم الذاتي

السياسي واإلقليمي (فرح .)1997 ،وفي مقاله في "هآرتس" في  16كانون الثاني  /يناير  ،2008كتب إلياز أن "النقاش الدائر
والمتعلق بضرورة وإمكانية انشاء جامعة عربية كان قد بدأ بالفعل في أوائل العشرينيات من القرن الماضي ،عندما اعتبرت سلطات
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االنتداب البريطانية اقتراحا أثاره العرب في تلك األيام " .بعد بضعة عقود تم اخذ الفكرة بعين االعتبار من قبل وزير التعليم االسبق

أمنون روبنشتاين ( )2008وبعده ،من قبل زيفولون هامر (الذي جمد مشروعه إلنشاء جامعة عربية) ،يوسي سريد (الذي تبناه)
وليمور ليفنات (التي استبعدته) ،كل ذلك دون جدوى .وقد أثار رئيس بلدية الناصرة هذا الموضوع ،حيث بذل جهدا حقيقيا وخاض

محاولة فعلية إلنشاء الجامعة المذكورة (إلياز .)2008 ،وقد قال إلياز ( )2008إن عدم إنشاء جامعة عربية في إسرائيل دليل على
استمرار التمييز ضد المواطنين العرب اإلسرائيليين في مجال التعليم كما هو الحال في المجاالت األخرى ،وقال إن إنشاء مثل هذه
الجامعة من شأنه أن يقلل من الفجوات ويعزز المساواة ليس فقط في مجال التعليم األكاديمي ،ولكن في مجاالت أخرى أيضا ،مثل:

األدب والمسرح ،وغيرها.

وعالوة على ذلك ،طرحت مسألة إنشاء جامعة عربية في إسرائيل عدة مرات للمناقشة من قبل الكنيست بكامل هيئتها ،من

قبل أعضاء الكنيست العرب من مختلف األحزاب السياسية .وقد أبدى أعضاء الكنيست عددا من االقتراحات على جداول األعمال

وقدموها ،مما أثار حججا قوية ضدهم من قبل أعضاء الكنيست اليهود ،معظمهم من األحزاب اليمينية .ورأى المبادرون أن هذه

الجامعة هي مطلب شرعي لألقلية العربية وأنه ال يوجد سبب منطقي لمنعهم من إنشاء هكذا مؤسسة تعليمية ،ناهيك عن حقيقة أن
هذا المشروع من شأنه أن يزيد من إمكانية حصول العرب اإلسرائيليين على التعليم العالي وبالتالي تعزيز مكانتهم واندماجهم

االجتماعي واالقتصادي في الدولة .ورأى المعترضون أن مشروع الجامعة العربية سيؤثر سلبا على األقلية العربية ويساهم في عزلتها
داخل المجتمع اإلسرائيلي .حيث تقرر نقل هذه القضية لمناقشتها إلى لجنة التعليم في الكنيست .ومع ذلك ،ال يوجد دليل ف ي

السجالت على إجراء مثل هذه المناقشة بشكل جدي .وال يزال تأثير أعضاء الكنيست العرب ومشاركتهم في هذه القضية محدودا
وهامشيا.

وظهرت االعتراضات (وحتى المقاومة) من مجلس التعليم العالي أيضا .فقد أكد الوزير يوسي سريد في اجتماع لجنة المتابعة

للتعليم العربي في عام  2000اعتراض مجلس التعليم العالي على إنشاء كلية عربية حتى في الناصرة حيث قال" :اكتشفت
االعتراض في مجلس التعليم العالي على اقامة كلية عربية وطلبت تشكيل فريق من المهنيين ،ومعظمهم من العرب ،من أجل إنشاء
كلية في الناصرة "(سريد.)2000 ،
ويتجلى دليل على هذا الوضع في رد ليمور ليفنات على نبيه أبو صالح مدير لجنة المتابعة في التعليم العربي الذي أثار
القضية المقلقة المتمثلة في منح كلية يهودا والسامرة في آرييل مركز جامعة بدال من بناء جامعة عربية وقد أرسل رسالته بتاريخ
 11مايو  2005إلى ليمور ليفنات وزيرة للتربية والثقافة االسبق ورئيسة لمجلس التعليم العالي انذاك ،وقال" :الكلية " يهودا والسامرة
" مبنية على األراضي المحتلة عام  ، 1967وهذا يعني أن الحكومة تعمل على توسيع االحتالل بدال من تعزيز عملية "العيش
المشترك" بين الشعبين اليهودي والعربي ،وبالتالي فإن هذه الحكومة ال تنوي على اإلطالق اقامة جامعة عربية (وهو ما لم يذكر بتاتا

؛ فإن تكريس االحتالل يفوق في األهمية الحفاظ على األقلية وتعزيزها " (أبو صالح ،)2005 ،كما تم تسليم نسخة من هذه الرسالة
إلى رئيس الوزراء آنذاك ،ارييل شارون .وجاء رد ليفنات ،في  29مايو  ،2005ليعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على السيطرة
وعدم االهتمام باألقلية العربية ،وتقدمها ،أو اندماجها في المجتمع اإلسرائيلي .في رسالتها ،أصرت ليفنات على االعتراف بكلية يهودا

والسامرة كجامعة ،كون ذلك يخدم جميع الطالب .بينما اعترضت ليفنات ذاتها بشدة على إنشاء جامعة عربية ،وقالت إن هذا لن
يحدث أبدا ،مدعية أنها لن تسمح ببناء أي جامعة على قاعدة عرقية أو وطنية .ومع ذلك ،قدمت ليفنات حال" :إنشاء جامعة في

كرمئيل ،بحيث تنضوي تحت لوائها جميع الكليات في المنطقة ،مثل تل حاي ،الكلية األكاديمية الجليل الغربي ،كلية عيمق يزراعيل
وغيره .وستشكل هذه الجامعة استجابة الحتياجان جميع السكان ،اليهود والعرب معا ".

محاوالت إنشاء جامعة عربية
على الرغم من كل العقبات ،وخاصة الحكومية ،في التعليم العالي ،كانت هناك أربع محاوالت إلنشاء جامعة عربية في السنوات

 .2014-2012وقد بدأت كل هذه المحاوالت بأجواء من التشاؤم ولكن في النهاية ،كانت هناك نتائج ملموسة.
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 .1المحاولة االولى :لقد جرت المحاولة األولى في شباط  /فبراير  ،2012من خالل طلب قدمه فاروق عمرور من الطيرة وعدنان

سعيد من اللقية في النقب إلى مجلس التعليم العالي إلنشاء جامعة عربية في كلية بيت بيرل .وكانت الخطوة األولى هي إنشاء مبنى

حديث في بيت بيرل ،يقدم دراسات أكاديمية باللغة العربية .وقال المبادران" :لقد حان الوقت للطالب العرب ليكون لهم حرمهم حيث

يشعرون كأنهم في منازلهم "وقد وعدا بأنه في السنة األولى ،سيكون هناك  2000طالبا يدرسون بالفعل ،ووفقا للخطة فان الجامعة
ستقام في مبنى فارغ في بيت بيرل ،وتكلف المرحلة األولى ما يقدر ب  42مليون شيكل ،وبالنهاية ستصل ألكثر من  100مليون

شيكل .وسيتم جمعها كمساهمات من المستثمرين ،وقد وافق بعضهم بالفعل على تحويل التمويل الالزم ،ال أحد يعرف ما حدث لهذا
العرض ولماذا فشل ،ولكن لم يتم تأسيس جامعة عربية في بيت بيرل.
 .2المحاولة الثانية :كانت المحاولة الثانية في نهاية العام نفسه في ديسمبر " :2012أول جامعة عربية في إسرائيل  -في
الناصرة" .وساهم الملياردير الفلسطيني منيب المصري بمبلغ  5ماليين دوالر للمشروع .وكان ذلك خالل فترة تولي جدعون ساعر
منصب وزير التربية والتعليم .وفي مقابلة تلفزيونية ،قال المصري" :هذا يوم تاريخي خاص ،ويسرني أن أكون هنا في الناصرة ،وأن
أساهم في بناء هذه الجامعة ،خاصة وأنه منذ قيام دولة إسرائيل والنكبة الفلسطينية ،لم تنشأ جامعة عربية .ويسرني أن أساهم من

أموا لي إلنشاء هذه الجامعة التي تشكل عالمة مستمرة لجميع الفلسطينيين في جميع األماكن  -في إسرائيل والعالم ومناطق السلطة
الفلسطينية " اال ان هذه المحاولة هي األخرى قد أفشلت .والسبب الرئيس في افشالها يعود لتعنت وزير التربية والتعليم والحكومة التي

رأت بإقامتها خطر أمني.
 .3المحاولة الثالثة :لقد جرت المحاولة الثالثة القامة جامعة عربية في اسرائيل في قرية عبلين في الجليل .وكانت هذه الجامعة
لتكون فرع من جامعة انديانابوليس في الواليات المتحدة .وبحسب العميد الدكتور رائد المعلم الذي كان رئيسا لفريق تأسيسها" ،عندما

بدأنا ق بل بضع سنوات ،توجهنا إلى كل جامعة من الجامعات العاملة في إسرائيل ،وبعضها له فروع في أماكن مختلفة في إسرائيل -
وطلبنا موافقتهم على العمل كفرع لهم .اال انهم رفضوا ،فكان علينا أن نسعى لتحقيق ذلك بالتعاون مع جامعات خارجية .وكان

اختيارنا جامعة "انديانابوليس" بس بب العدد الكبير من الطالب األجانب بها ،وألن لها فرعان خارج الواليات المتحدة ،في اليونان
وقبرص" .وذكر التقرير أيضا أنه تم تسجيل  80طالبا في ذلك العام في الجامعة بناءا عليه لن يكن هناك سوى ثالثة مجاالت

للدراسة :علوم الحاسوب ،جودة البيئة واالتصاالت .في المرحل ة األولى ،سوف يرخص للجامعة منح درجة البكالوريوس في هذه

المهن .وسيتم االعتراف بالشهادة في إسرائيل والواليات المتحدة ،وستكون الدراسات باللغة اإلنجليزية (وليس العربية) .وتجدر اإلشارة
إلى أنه وفقا لهذا التقرير ،كان ربع المحاضرين يهود.

وقد وصف المطران شقور (في حفل االفتتاح) الجامعة بأنها "الجامعة العربية اإلسرائيلية" التي ستكون مفتوحة لجميع الطالب العرب
واليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز .كما شكر شقور مجلس التعليم العالي على تعاونهم وانجاح انشاء هذه الجامعة ( .)2003لم

يكن هذا في الواقع جامعة ولكن فرع ،ولم يدم :لم يعد موجودا اليوم.
 .4المحاولة الرابعة :وكانت المحاولة التالية هي الجامعة العربية األولى التي ستنشأ في سخنين .وذكرت و ازرة المالية أنها "تدرس
ِ
ايضا ،يعقوب بيري ،سخنين خالل
الموضوع فقط" .وزار وزير المالية السابق يائير البيد ،ووزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء السابق
تلك الفترة لدراسة هذه الخطوة .وخالل زيارة البيد وببري ( ،)2014عقدا اجتماعا مع  30رئيس سلطة محلية عربية لتعزيز خطة
شاملة لزيادة إدماج المواطنين العرب في سوق العمل .وكان الهدف من تلك الزيارة هو الترويج لخطة تهدف لزيادة مشاركة العرب

في سوق العمل اإل سرائيلي مع إنتاج بنية تحتية تعليمية وثقافية واجتماعية لتسهيل هذه القضية .واستعرض رؤساء البلديات التحديات
الرئيسية التي يواجهونها والموارد المطلوبة إلحداث تغيير كبير .وأعلن الوزراء للمشاركين أنهم يعتزمون ،بالتعاون مع و ازرتيهما ،اتخاذ

خطوات في مجال السياسة العامة تهدف إلى تشجيع التميز بين العرب ،وتطوير القيادة المحلية ،وتعزيز المشاريع التجارية بين
النساء العربيات .وقال لبيد ":وهذا اللقاء الثاني وهو جزء من عملية طويلة بدأناها في و ازرة المالية وان دورنا كحكومة وو ازرة مالية هو

رعاية جميع المواطنين في إسرائيل ،وقد جئنا للعمل والتوصل إلى عمق المشكلة األساسية .ال تتوقفوا عن الرغبة في تحقيق المساواة،

يجب أن نسعى إلى أن نكون أفضل وليكن مستقبل أفضل ألطفالنا “.
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 .5المحاولة الخامسة واالخيرة :وكانت آخر محاولة إلنشاء جامعة عربية على شكل "نداء" من مجلس التعليم العالي إلنشاء معهد
أكاديمي في المنطقة العربية ،وفي  4يناير  ، 2016تم نشر هذا النداء بهدف "إطالق معهد أكاديمي عربي في الشمال " ،وذلك
بسبب البيانات المثيرة للقلق حول الطالب العرب في التعليم العالي ،وبسبب االختالل بين النسب المئوية للطلبة العرب واليهود ،لذلك
كان الغرض من هذا" النداء "هو ضمان إمكانية الوصول إلى التعليم العالي لجميع السكان العرب في إسرائيل ،من جميع أنحاء
البالد.
وكتبت األستاذة يافا زيلبرشتين ( ،) 2016رئيس لجنة التخطيط والتمويل" :رؤيتنا هي بناء مؤسسة أكاديمية بأعلى مستويات

الجودة ،سواء في الجانب األكادي مي أو الجانب اإلداري في إحدى التجمعات السكنية العربية .وسيعطي المعهد صوتا للتعبير عن

االختالفات الواسعة القائمة بين السكان العرب وسيعبر عنها وسيكون مفتوحا لجميع السكان اإلسرائيليين ".

وفي اآلونة األخيرة ،استجابت الكليات والجامعات العربية التي تضم مستثمرين عربا ويهودا ،وبالتعاون مع بلدية الناصرة ،الى هذا

النداء الذي يحول دون أن يصبح أول حرم عربي مدرج في الميزانية في مدينة عربية .قدم مجلس التعليم العالي في النداء المعايير
والشروط التالية ) 1( :سيتم تقديم العرض أو االقتراح من قبل معهد للتعليم العالي يحظى باعت ارف دائم من مجلس التعليم العالي،
ويخصص له ميزانية من قبل الدولة )2( .المبنى األكاديمي سيكون في تجمع سكاني عربي في الشمال )3( .وضع األرض :مطلوب

عقد إيجار لمدة  20سنة على األقل؛ ( ) 4المالئمة المالية :سيطلب من المعهد إثبات االقتدار المالي ،رصد الميزانية ،تقرير عن
التجاوزات الحالية والمتراكمة وتقارير مالية خاضعة للرقابة من السنوات الثالث الماضية.
كما قدمت لجنة التخطيط والتمويل المعايير التي يجب مراعاتها عند تقييم الطلبات واختيار الفائز )1( :تكوين القيادة

األكاديمية للمؤسسة  /المؤسسة المقترحة؛ ( )2وضع ومستوى أعضاء هيئة التدريس األكاديمية العليا الذين سيعملون بالكيان
األكاديمي المقترح؛ ( ) 3امكانية الوصول إلى الكيان األكاديمي

المقدم من قبل السكان العرب في المنطقة؛ ( )4نطاق البنية

التحتية القائمة المتاحة إلطالق الكيان األكاديمي المقترح؛ ( )5الخصائص والموارد المدرجة لغرض اقامة هذا الكيان األكاديمي

المقترح؛

( ) 6خطط إستراتيجية لتطوير المناهج الدراسية مع إمكانية توظيف الخريجين وهذا من شأنه أن يزيد من اندماجهم في

سوق العمل وأن تستند إلى احتياجات السكان في المنطقة؛ ( )7سيتم إعطاء أولوية خاصة لما يلي :إنشاء بنية تحتية مادية
وأكاديمية قائمة في الميزانية في تجمع سكاني عربي في الشمال ،وتمثيل الموارد الموجودة لهذا النشاط مع مرور الوقت (.)2016

حتى يومنا هذا (ايار  ) 2018ال يوجد قرار على من ترسو المناقصة .ومن اتصاالتنا مع الجهات المختصة فهمنا ان المناقصة قد
تم تجميدها الى اجل غير مسمى.

تلخيص:

تسعى األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل جاهدة من أجل تأسيس جامعة خاصة بها ،بحيث تكون جامعة عربية بحثية

يحاضر بها بشكل رئيسي محاضرون عرب ،ويكون لها حرمها الجامعي الذي يشعر الطالب العرب بأنهم ينتمون إليه .ويرى

المواطنون العرب في اقامة مثل هذه المؤسسة انها جزء ال يتج أز من الحقوق الجماعية التي يمنحها القانون الدولي لالقليات االثنية -
القومية .ويستشهد المواطنون العرب في محاورتهم ومقارعتهم للمؤسسة الحاكمة في إسرائيل بشأن حقهم الجماعي بالتعليم العالي
باقليات عرقية واثنية في العالم الغربي .فلم يكتفي االمريكيون على سبيل المثال باقامة جامعات متعددة لالقليات االثتية وخاصة
السوداء بل راحت ألبعد من ذلك ،فتضع بعض الجامعات العرق عامال في اختيار الطالب المتقدمين لضمان التعددية في فصولها
الدراسية .وفي هذه الحالة ،قد يتم قبول طالب من أقليات عرقية في جامعات كبرى حتى لو كانوا متساوين في المعدل مع نظرائهم

من أعراق أخرى .في كثير من الحاالت ،يقبل هؤالء حتى وإن كانت درجاتهم العلمية أقل من متوسط درجات من يتم قبولهم من دون

النظر إلى العرق.

ويعبر العرب -الفلسطينيون في إسرائيل في اقامة جامعة لهم عن الرغبة في إيجاد بديل للهيمنة السياسية واالقتصادية

اإلسرائيلية على مؤسسات التعليم في الدولة ،وتشكل وسيلة لتعزيز مكانتهم ورغبة في الحفاظ على الهوية العربية والوجود والثقافة
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(أبو الهيجاء .) 2005 ،وحتى حقيقة أن حياة هؤالء العرب مبنية على أجواء من الصراع ،وأن هذا الصراع يؤثر على التعليم العالي
بسبب عدم المساواة في الفرص والموارد االقتصادية والثقافية ،فإنه يخلق توت ار بين مكونات نظام التعليم العام (،)Al-Haj, 2012
مثل الجامعات .وعلى الرغم من الخالفات العميقة بين العرب واليهود في إسرائيل ،والتي يمكن أن تحد من تقدم العرب الفلسطينيين
مواطني دولة إسرائيل في العديد من جوانب الحياة ،فإننا نعتقد أن مثل هذه الجامعة ،التي تضم كاد ار اداريا وأكاديميا من المواطنين

العرب المؤهلين ،ستوفر مكانا لألكاديميين العرب المؤهلين الذين يعانون من تمييز في الجامعات اإلسرائيلية وعدم معاملتهم اسوة
بأقرانهم اليهود ومن المؤكد أن هذه الجامعة ستشكل وسيلة لتقليل التوتر المستمر بين العرب واليهود الذين يعيشون معا في دولة
إسرائيل ،وتعزيز االعتراف المتبادل بالمساواة التامة.

إن مطلب انشاء جامعة عربية بحثية مهم جدا وال مفر منه لدى األقلية العربية ،ولجنة متابعة التعليم العربي وأعضاء

الكنيست العرب ،ويعكس موقف القائمة المشتركة في الكنيست .ومن الجدير هنا اإلشارة الى أن رؤيتنا ليست تعزيز الفصل بين
الشعبين ،بل الوصول إلى التكيف الثقافي من أجل إيجاد مزيدا من االنسجام ،على أن تلبي هذه الجامعة المعايير المطبقة على
مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.
في الواقع ،الهدف من هذه الجامعة هو زيادة التكامل االجتماعي .فاألقلية العربية -الفلسطينية في إسرائيل ،وال سيما الطبقة

الوسطى التي تحد المنظومة األكاديمية اإلسرائيلية من انخراطها بها .فأولئك الذين يحصلون على الدرجة الجامعية األولى عادة هم
أبناء الطبقة الوسطى ،وينبغي أن تتاح لهم الفرصة لتطوير ذاتهم؛ ولذلك يجب أن يدرسوا المهن التي تمس حياتهم وفي مؤسسات
تعليمية ذات عالقة بحياتهم (أي جامعة عربية) .وعالوة على ذلك ،تقدم هذه الجامعة حال ثقافيا ،ال سيما للنساء ،بسبب العقبات

االجتماعية التي تعيق تطورهن الفكري والثقافي .وباإلضافة إلى ذلك ،ستساهم هذه الجامعة في "توجيه التدريب" للمجتمع العربي ،أي

تدريب أعضاء هيئة التدريس كي يصبحوا باحثين؛ فإن افراد من المجتمع العربي لديهم فهم أفضل للبيئة المحيطة ،مما يلغي الحاجة

إلى جلب المزيد من األشخاص من المجتمعات األخرى للعمل في المجتمع العربي ،وبشكل أكثر تحديد من األكاديميين اإلسرائيليين.
على سبيل المثال ،ما ينقله المتعلمون في المؤسسات اإلسرائيلية إلى المجتمع العربي ثقافة الغرب وهي ثقافة غير مناسبة للمدارس

العربية .لذلك ،هناك حاجة إلى م وظفين عرب ألعداد كادر عربي من شأنه أن يمنح المواد العربية والكتب المدرسية والمحتويات

للمجتمع العربي .وعالوة على ذلك ،يمكن لهؤالء الموظفين أن يكونوا جس ار بين المعاهد في إسرائيل والعالم العربي .وستكون هذه

الجامعة متنوعة ثقافيا ،حيث ستكون مفتوحة لجميع السكان والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس ،ومن ثم فإنها ستسهم في تطوير
المجتمع العربي والمجتمع اإلسرائيلي على السواء.
نحن ندرك ونرحب باقتراح مجلس التعليم العالي .ومع ذلك ،فان نظرة متعمقة القتراح مجلس التعليم العالي تكشف عن

غموض في العديد من الجوانب :هل هذا االقتراح يدعو إلى جامعة بحثية أو مجرد كلية إقليمية أخرى ما هي درجة استقاللية هذه

الجامعة ،وهل ستتدخل السلطات الحكومية في عملية إنشاء هذه الجامعة هل سيتفاوض مجلس التعليم العالي مع قادة الوسط

العربي ومؤسساتهم الممثلة مثل لجنة المتابعة للتعليم العربي والمجلس التربوي للتعليم العربي هل تم البحث عن المهن األكثر

استصوابا للدراسة ،ولغة التدريس ودرجة التعددية للجامعة هل هناك منطقة جغرافية مناسبة يمكن الوصول إليها من قبل معظم
السكان العرب ومن مناطق مختلفة وهل هناك منطقة في المدن العربية الكبيرة مناسبة إلقامة جامعة عربية هل ستحظى هذه

الجامعة بثقة الطالب العرب ،وهل سيفضلونها على الجامعات األخرى هل توفر حال مناسبا لجميع الطالب هل سيكون هناك
تمثيل مناسب للمحاضرين العرب

باإلضافة إلى ذلك ،ندرك أن إنشاء جامعة عربية يطرح العديد من التحديات ،والسؤال هو ما إذا كان مجلس التعليم العالي
قاد ار على االستجابة لجميع هذه االحتياجات في بلد يحاول الحفاظ على هويته اليهودية ومصالح األغلبية اليهودية .وهكذا ،على
سبيل المثال ،هل سيؤكد تعريف هذه الجامعة على الجنسية العربية ،أي "الجامعة العربية" ،في بلد يخضع للسيطرة اليهودية فقط ،وما

هي رؤية هذه الجامعة ،والقيم التي ستقود ذلك هل سياستها هي تشجيع الثقافة العربية أو عرقلة ذلك هل ستعزل هذه الجامعة
العرب أو تشجع على مناخ متعدد الثقافات هل يمكن لجميع الكيانات التي تقدم الطلبات أن تستوفي شروط مجلس التعليم العالي
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نريد أن نؤمن بأنه على ا لرغم من اإلعالنات واإلنكار والمحاوالت واإلخفاقات والعقبات والمعضالت والتحديات ،فإنه ال بد من ان
نرى محاولة جادة وأساسية إلنشاء جامعة عربية كضرورة ملحة للعرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل.
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Abstract:
The idea of establishing an Arab university in Israel is much debated, particularly within Arab
society, Jewish society, and at Israeli institutions where it has met with a great deal of opposition.
The vast majority of the Arab public consider establishing an Arab university to be an opportunity to
serve the Arab citizens of Israel and reinforce their status, while protecting their identity, culture and
existence. We also observe a wide consensus among the social elite who study at Israeli academies
concerning the existence of an Arab university as one of the most essential collective rights of the
Palestinians in Israel. Those who advocate establishing an Arab research university consider it to be
a response to the marginalization and national- and cultural-exclusion policies suffered by Arab
students in the academic sphere, while detractors suggest that establishing such a university will
hinder the graduates' integration into the Israeli labor market on the one hand, and will increase
marginalization and encourage Arab extremism and hostility toward the Israeli state on the other.
This research paper discusses the vision of establishing an Arab university: the barriers and
obstacles, the inequality in academic rights, and the way in which this dream can be fulfilled. This
paper also deals with three phenomena: “Jordanization” and “Palestinization” of higher education,
namely, studying in Jordan and in Palestine, respectively, and globalization of higher education, i.e.,
studying in Western and other countries. The study presents the most recent data on higher education
among Arab Palestinians in Israel.
Keywords: Arab university, Arab culture structure, national ethnic minority, national racism,
marginalization, Israeli political structure.
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