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* خيار أم اضطرار؟ 
تناولت اجللسة األولى التي أدراها د. غالب عنابسة الدوافع من 
وراء اختيار مهنة التعليم. وقدم د. علي وتد مسًحا عاًما حول 
الكليات املوجودة حالًيا إلعداد املعلمني العرب في إسرائيل، 
)الكلية  الكبيرة  العربية  الكليات  األول:  الى قسمني  وقّسمها 
األكادميية العربية للتربية في إسرائيل في حيفا والتي تأسست 
عام 1949، كلية القاسمي التي تأسست عام 1989، كلية 
ال��ع��رب��ي إلعداد  ت��أس��س��ت ع���ام 2001 وامل��ع��ه��د  ال��ت��ي  سخنني 
املعلمني العرب في الكلية األكادميية بيت بيرل الذي تأسس عام 
1979، وفي أواخر عام 2000 أصبح جزًءا من الكلية( وهناك 
تشمل  ال  والتي  العبرية  الكليات  في  العربية  امل��س��ارات  أيًضا 
بالضرورة كل التخصصات. وربط د. علي وتد بني التحصيل 

في امتحان البسيخومتري وقبول الطالب العرب في املسارات 
ارتفعت عالمة  انه كلما  املختلفة في كلية بيت بيرل، حيث 

الدمج، تقل إمكانيات القبول للمسارات فوق االبتدائية.

* األم.. األكثر ضغًطا
وتبنّي من دراسة أجراها د. سامي محاجنة على طالبات في 
كليتني إلعداد املعلمني العرب، أن %40 اخترن مهنة التعليم 
عن رضا وكان قرارهن عقالنًيا. بينما قال %20 من الطالبات 

أّن مهنة التعليم ُفرضت عليهن. 
وقال %47 من الطالبات إنهن اخترن التعليم عن رغبة ويردن 
االستمرار فيه، و%26 منهن اخترن التعليم عن رغبة ولكنهن 
التعليم ولكنهن  ي��ردن االستمرار فيه، و%10 لم يخترن  ال 
سيبقني فيه. فيما قال %14 إنهن لم يخترن مهنة التعليم 

ولن يبقني فيها مستقبال.
وق��ال د. محاجنة في دراس��ت��ه إن األم هي الشخصية األكثر 

مقارنة  التعليم  مهنة  اختيار  أج��ل  م��ن  الطالبة  على  ضغًطا 
باألب واألصدقاء واملعلمني.

* رسالة املعلمات، قيادة املعلمني
العرب في  يواجهها اخلّريجون  التي  الكبيرة  الصعوبات  ورغ��م 
إي��ج��اد ع��م��ل، ف��إن ال��ذي��ن ي��خ��ت��ارون مهنة التعليم م��ن العرب 
ت��زداد من سنة إل��ى أخ��رى. وف��ي ه��ذا الصدد ع��رض د. رائد 
زيدان بحًثا أعّده عام 2003 يستعرض الدوافع وراء اختيار 
التعليم لدى الطالب العرب وأبرزها: مكانة اجتماعية  مهنة 
ودخل شهري مقبول، عطل عديدة خالل السنة، مهنة مريحة 
وساعات عمل مريحة، استقرار وأمان وظيفي حيث يتم تثبيت 
املعلم في وظيفته بعد ثالث سنوات. إضافة إلى عوامل أخرى 
كضغط العائلة وعدم وجود بديل أو بسبب القرب اجلغرافي 

للكليات من أماكن سكن الطالب.
إلى جانب ه��ذا، أش��ار د. زي��دان، أّن هناك من ال ي��زال يؤمن 

حتولت مهنة التعليم إلى مهنة أنثوية 
وت���خ���ت���ل���ف ت���وج���ه���ات امل���ع���ل���م���ات عن 

املعلمني 

للتغيير  وسيلة  املهنة  املعلمات  تعتبر 
ب��ي��ن��م��ا ينظر  االج��ت��م��اع��ي وم���س���اع���دة 
امل��ع��ل��م��ون ال���ى امل��ه��ن��ة م��ن م��ن��ظ��ور حب 

القيادة

ال���ط���الب بوجود  م���ن  ال��ع��دي��د  ي��ع��ل��م  ال 
خدمات مثل املنح ودروس املساعدة

وجد %55 من الطالب صعوبة مع اللغة 
بوجود  ال��ش��ع��ور  ج��ان��ب  إل��ى  العبرية 

سلوك عنصري من قبل الطالب اليهود

هل يختار الطالب العرب التعلم في كليات إعداد املعلمني العرب ألنهم يؤمنون بان التعليم رسالة اجتماعية ووسيلة لتغيير املجتمع؟ أم أنهم 
يضطرون للتعلم في هذه الكليات ألنه ال بديل لديهم؟ وما هي املشاكل التي يواجهها الطالب العربي في مسارات التعليم العربية في الكليات 

العبرية؟ وما هي احللول املقترحة لذلك؟
املعهد  في  العربي  املجتمع  في  والثقافة  والتربية  اللغة  أبحاث  مركز  مؤخًرا  عقده  الذي  الدراسي  اليوم  في  طرحت  وغيرها  األسئلة  هذه  كل 
األكادميي إلعداد املعلمني العرب في الكلية األكادميية بيت بيرل، بالتعاون مع دراسات، املركز العربي للحقوق والسياسات، وحضره مئات 

الطالب العرب في الكلية األكادميية بيت بيرل.

47%
م���ن ال��ط��ال��ب��ات 
التعليم  اخ��ت��رن 
ويردن  رغبة  عن 

االستمرار فيه
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التعليم رسالة اجتماعية وأداة للتغيير االجتماعي، وخاصة  بأّن 
بني املعلمات. حيث حتولت مهنة التعليم مع الوقت إلى مهنة أنثوية. 
بينما  املعلمني،  عن  املعلمات  توجهات  تختلف  السياق  ه��ذا  وف��ي 
تعتبر املعلمات املهنة وسيلة للتغيير االجتماعي ومساعدة الغير 

فان املعلمني يرونها من منظور حب القيادة.

* تدني احلصانة الذاتية
مصري- أسمهان  السيدة  أدارت��ه��ا  التي  الثانية  اجللسة  وتناولت 
حرزالله مشاعر الطالب العرب في كليات إعداد املعلمني وخاصة 
العبرية منها، وعالقاتهم مع زمالئهم اليهود، واندماجهم األكادميي 

االجتماعي.
ووج���دت د. كيتي وت��د ف��ي بحث أج��رت��ه ح��ول ال��ط��الب ال��ع��رب في 
كليتني عبريتني لتأهيل املعلمني، أنهم يشعرون بالغربة، حيث ال 
إليهم. وتبنّي في بحث  بالتعّرف  اليهودية اهتماًما  الغالبية  تبدي 
آخر أن الطالب العرب في مؤسسات التعليم العالي مثل اجلامعات 
والكليات، يعانون من حصانة ذاتية متدنية مقارنة بالطالب اليهود. 
واحلصانة الذاتية حسب د. وتد هي مورد داخلي يساعد الشخص 
في التعامل مع التغييرات واألزمات في حياته، أي أّن الطالب العربي 

يضعف أمام التحديات التي تواجهه في الكليات العبرية.

* شعور بالغربة والتمييز
وعرضت د. ماري توتري استطالًعا أجرته بني طالب كلية أورانيم، 
توصل إلى نتائج مشابهة من حيث الشعور بالغربة. إذ تبنّي أن 
غالبية الطالب العرب ال يستعينون باخلدمات التي تقدمها الكلية 

لهم، وب���داًل م��ن ذل��ك يتوجهون إل��ى األق���ارب واألص��دق��اء أو طالب 
عرب ذوي خبرة من الكلية. وأشار العديد من الطالب إلى أنهم ال 
يعلمون بوجود خدمات مثل املنح ودروس مساعدة وغيرها. كما 
الشعور  إل��ى جانب  العبرية،  اللغة  %55 منهم صعوبة مع  يجد 
بوجود سلوك عنصري من قبل الطالب اليهود. كما يشعر غالبية 
الطالب العرب بالتمييز ضدهم في الكلية. ومع هذا فإنهم يشعرون 
بأنهم اندمجوا في الكلية. وتفّسر د. توتري هذا التناقض على أنهم 

ذّوتوا تدني وضعهم في الكلية.
ومن اخلطوات التي اتخذتها كلية أورانيم من أجل حتسني أوضاع 
الطالب العرب فيها مثال: تعيني موظفة عربية في املكتبة، وعاملة 
في  الطالب  في جلنة  ممثلة عربية  إل��ى  اجتماعية عربية،  إضافة 

الكلية.

* %73 يغشون في االمتحانات
واستعرضت د. أورلي سيلع بحًثا أجرته مع د. نير رسيسي حول 
موضوع النزاهة األكادميية بني الطالب العرب في الكلية، تبنّي منه 
أن الشعور بالغربة والضغط االجتماعي من قبل األهل للنجاح بأي 
ثمن، كانا من العوامل األساسية التي ساهمت في تفشي ظاهرة 
ال��غ��ش ف��ي االم��ت��ح��ان��ات وال��وظ��ائ��ف ب��ني ال��ط��الب ال��ع��رب ف��ي كليات 

إعداد املعلمني.
وأشارت د. سيلع إلى أن الكثيرين طلبوا منها عدم اخلوض في هذا 
املوضوع احلساس. لكنها أرادت كشف األسباب التي تؤدي ب�73% 
من مجمل الطالب العرب إلى التورط في عدم النزاهة األكادميية، 

مقارنة مع %26 من الطالب اليهود.

ب��اول ود. رون��ي رينغولند من��وذًج��ا للحوار بني  وعرضت د. ايالنه 
م��واد يحضرها ط��الب عرب  أب��رز توصياته: تعليم  الثقافات، من 
املواطنة  ف��ي  م��واد  وتعليم  للحوار،  فتح مجال  بهدف  مًعا  وي��ه��ود 

والتسامح وغيرها.

* "قّررُت أن أصبح معلمة!"
وأثارت جتربة الطالبة تسنيم طيبي من مسار املتفوقني في املعهد 
فقد  ال��ط��ال��ب��ات.  تعاطف جمهور  ال��ع��رب،  املعلمني  إلع���داد  العربي 
التحقت تسنيم بكلية بيت بيرل مضطرة ال مختارة، بسبب ضغط 
األه��ل واألق���ارب. ولكنها اكتشفت ضمن دراستها ما لم تتوقعه، 
من حيث النشاطات املنهجية والالمنهجية ومن حيث روح اإلرادة 

والعزمية لدى زميالتها والدعم النفسي املتبادل.
وقالت تسنيم: "قررت القيام بأجرأ وأقوى خطوة في سنوات عمري 
ال�23. أوقفت زمني، تأملت جيًدا وبتعّمق كبير ما كان وما أنا عليه 
اليوم. م��اذا أري��د وم��اذا أردت ... وق��ررت.. نعم ق��ررت! ق��ررت أن 
أصبح معلمة! قررت أن أحمل رسالة هذه املهنة الرفيعة.. واليوم، 
وبعد مرور عام ونصف، أنا أمامكم ، طالبة في السنة الثانية في 
تخّصص العلوم مرحلة فوق االبتدائية في مسار املتفوقني، هذا 

خياري ... وهذا ما أريد".
العربي  املعهد  الطالبة آالء حاج يحيى من  وفي مداخلتها حتدثت 
إلع�����داد امل��ع��ل��م��ني ال���ع���رب، ع���ن ال��ص��دم��ة احل��ض��اري��ة ال��ت��ي تصيب 
الطالب العربي في بداية دراسته في كلية عبرية، بني احلاجة إلى 
االن��دم��اج م��ن جهة واحل��ف��اظ على الهوية م��ن جهة ثانية. وحتدثت 
آالء عن املشاكل التي تواجه الطالب ومنها مسألة املواصالت من 

وإلى الكليات، حيث أّن غالبية املصروفات تكون على املواصالت 
التعليم. كما أن الطالب ال يحصلون على منح  ب��دال من أقساط 

تساعدهم في دراستهم.

* اخلروج من الدائرة.. والتغيير
وكان د. عادل مناع، رئيس مركز أبحاث اللغة والتربية والثقافة 
االفتتاحية عن أهمية  العربي، قد حت��دث في اجللسة  املجتمع  في 
إثراء النقاش العام حول قضايا التعليم والتعلم في املجتمع العربي 
قائال: "علينا أن نتوقف عن التفكير داخل الدائرة التي ُوضعت لنا. 
فاألسوأ هو أن ت��ذّوت أقلية مضطهدة مثلنا الوضع ال��ذي فرضه 
احلكم املضطهد". وأكد د. مناع أن دور القيادة التربوية يكمن في 
قيادة الباحثني والطالب للخروج من دائرة التفكير الضيق واحملدود، 

"ألننا إن لم نفعل ذلك بأنفسنا فلن يساعدنا أحد".
وحتدث د. يوسف جبارين، مدير عام مركز دراس��ات، عن أهمية 
األبحاث والدراسات املهنية في التغيير املجتمعي، وعن دور مركز 
دراسات كبيت أكادميي للحوار واملناقشة وللتطوير في قضايا مثل 
التعليم، مكانة اللغة العربية، احلكم احمللي، وإجراء دراسات مقارنة 

مع دول وأقليات أخرى في العالم.
وفي اجللسة التلخيصية لليوم الدراسي، أكد د. أمين اغبارية أّن 
على الباحث أن يكون مؤثًرا في املجتمع أيًضا، وليس أن يعرض 
املشاكل بل أن يسهم في طرح احللول لها. وأضاف: "حتاول بعض 
الكليات إجراء تغييرات ولكنها رمزية فقط بدون أن تغّير مبناها 
وسياستها االقتصادية والثقافية. لقد حان الوقت لنضال من أجل 

تغيير جوهري في هذه الكليات".

الطالب العرب في كليات إعداد المعلمين: 

الشعور  األهل،  ضغوطات  بين 
الثقة  تدني  والتمييز،  باالغتراب 

بالنفس واللجوء إلى الغش

26%
م��ن��ه��ن اخ��ت��رن 
التعليم عن رغبة 
يردن  ال  ولكنهن 

االستمرار فيه


