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كلمـــة رئيــس التحريــــر

يزخر هذا العدد بالعديد من المقاالت ومراجعات الكتب. جذبت المجلة فـي عددها 
الثاني الباحثين من داخل المعهد وخارجه؛ فجاءت موضوعاتها متنوعة واشتملت 
إليها  تتطرق  قلما  وتاريخية. هناك موضوعات  وتربوية، وسياسية،  لغوية،  على مسائل: 
األبحاث العربية عامة، وعندنا فـي الداخل خاصة. فعدد ال بأس به من المقاالت أصيلة، ُبذل 
فـي إعدادها جهد طيب، وعالجت قضايا مجتمعية وتربوية لها صلة وثيقة بسياقنا المحلي، 

وعلى وجه الخصوص المسائل البداجوجية التي تعالجها كلياتنا.

للتنمية  وعونا  اللغوية  للتنمية  عُضدا  ُيْعلينا،  وصوًتا  ُيْحيينا  قلًما  المجلة  فـي  نرتأي 
العربية هي بحد ذاتها مسألة هامة: لغة وقومية  اللغة  المجتمعية. إن كتابة األبحاث فـي 
وعلما؛ حِريٌّ بنا وحقٌّ لها دوام المحافظة عليها ونصونها كما صانوها. وكتابة األبحاث 

بالعربية هي إشارة هامة على حيوية هذه اللغة، وقدرة أصحابها على إنتاج المعرفة بها. 

بضعة من األبحاث فـي هذا العدد لم تكتف بتصوير الواقع وتشخيصه، وإنما حاولت 
أن تقوم بتحليل الظواهر وتفكيكها؛ وبعض األبحاث قدمت توصيات عينية. هذا بعض من 

اإلسهام المتواضع الذي نقوم به فـي المجلة خدمة وارتباطا بمجتمعنا.

الكتابة العلمية ليست بالسهلة، وتحتاج إلى التمرن والممارسة. أخذنا على عاتقنا أن 
تكون المجلة منصة للباحثين الشباب وأّلا تكون منصة للنشر فقط، وإنما األخذ بأيديهم 
ودعمهم للقيام بكتابة أبحاث أكاديمية ونشرها، تساعدهم على شق طريقهم فـي منصات 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
أخرى. وهذا يتطلب الكثير من العناء والجهد من المحرر وهيئة التحرير، ونحن على أتم 

استعاداد  للقيام بهذا الدور. 

يشمل هذا العدد عددا من المقاالت والمراجعات فـي الكتب. يتناول مقال سلوى علينات، 
״انعكاس الصراعات السياسية والمجتمعية فـي أدب األطفال الفلسطيني )1987- 2000(״. 
ُيظِهر البحث انعكاس صراعات داخلية وخارجية فـي أدب األطفال: كالصراع بين األجيال، 
والصراع الطبقي، والجندري، والثقافـي - خاصة بين الفلسطينيين الذين ولدوا فـي البالد، 
وبين العائدين ِاثرَ اتقافـية أوسلو. إضافة إلى الصراع السياسي مع اآلخر اإلسرائيلي الذي 
المحاور  أوسلو صورة  فـي قصص  فـيها عنه، نجد  ُكتِب  التي  للفترة  تتغير صورته طبقا 
الفلسطيني فـي لقاءات حوار، بينما نجد اإلسرائيلي فـي قصص  الذي يلتقيه  اإلسرائيلي 
االنتفاضة  يتمثل فـي كل عنف يشاهده الطفل حوله، من اقتحام للبيوت وهدمها وإطالق 
نار واعتقاالت وغيرها. ويلفت البحث النظر: بالرغم من النقد الذاتي فـي أدب االطفال إال 
إنه يبقى دون عرض لبديل واضح حول المستقبل، وربما يعكس هذا أيضا مأزق الرؤية 

السياسية الفلسطينية فـي تلك السنوات.

تتناول عايدة نصرالله فـي مقالها ״تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة والمكان فـي 
التقنيات لستِّ  متنوعة  فنية  نماذج  وذلك من خالل  المعاصر״،  النسوي  الفلسطيني  الفن 
بشارة  رنا  المقال:  فـي  ترتيبهن  حسب  وهن  الجيل،  فـي  متقاربات  معاصرات،  فنانات 
)ترشيحا 1971(، أحالم شبلي )عرب الشبلي 1970(، إيمان أبو حميد )عكا 1976(، رائدة 
سعادة )أم الفحم 1977(، أنيسة أشقر )منطقة بربور ،عكا 1979(، وحنان أبو حسين )أم 
الفحم 1971(. معظمهن تعلمن فـي مؤسسات فنية إسرائيلية، وتأثرن بمدارس فنية غربية 
أكسبتهن تقنيات حديثة، وظفنها فـي أعمالهن اعتمادا على مرجعيتهن الفلسطينية. ويعرض 
األمكنة  بعض  أعاله.  المذكورات  الفنانات  ألعمال  الفلسطينية  األمكنة  من  نماذج  المقال 
الفلسطينية بعد تهجير أهلها، ويعاد استحضارها عن طريق  الخريطة  غابت وُمِحيَت من 

.)Performance Art( وعن طريق الفن األدائي ،)Installation( الصورة، األعمال الموضعية

أما مهند مصطفى فـيتطرق إلى إستراتيجية التفاوض اإلسرائيلية فترة حكومة نتنياهو. 
يهدف  مقاله إلى تحليل إستراتيجية التفاوض اإلسرائيلية بواسطة األطر النظرية المتعلقة 
فـي  الفلسطينية  اإلسرائيلية  المفاوضات  تجربة  على  التركيز  مع  والتسوية،  بالمصالحة 
اإلسرائيلية.  الحكومة  رئاسة  لمنصب  نتنياهو  استالم  منذ  أي  األخيرة،  الثالث  السنوات 
منها  المعتدلة  السياسية  الصراعات  لحل  نظريين  بإطارين  النظرية  األدبيات  تزودنا 
بينهما.  مصالحة  هو  والثاني  الصراع،  طرفـي  بين  سياسية  تسوية  هو  األول  والمركبة. 
يدعي هذا المقال أن الرؤية اإلسرائيلية لحل الصراع تحاول الدمج بين اإلطارين النظريين، 
باقتراح تسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين، مقابل الحصول على مصالحة منهم. وقد 
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أطلق مهند مصطفى على هذه السياسة اسم ״اعتراف بدون مصالحة״. ينطلق هذا االدعاء 
من القول أن استعداد أحد طرفـي الصراع التصالح مع الطرف اآلخر يقابل بمصالحة من 
ذاك الطرف، وأن إصرار أحد طرفـي الصراع تقديم تسوية والحصول على مصالحة يتعلق 

بعالقات القوة بين الطرفـين. 

يتناول مقال خالد أبو عصبّة ومحمّد أبو نصرة استخداَم أبناِء الّشبيبةِ العرب اإلنترنت 
فـي منطقة المثلث. يهدف هذا البحُث إلى وصف ميزات استخدام اإلنترنت لدى الّشباب 
وْء على هذا الموضوع، استخدمت طريقَة  العرب من الجنسين. لهذا الغرض وإللقاء الضَّ
البحث الكمّي لَجْمع المعلومات. َشَمل البحُث 320 طالبًا من الّصفوف الّتاسعة حّتى الّصفوف 
الحاديَة عْشرَة، من بلداٍت مختلفةٍ فـي منطقة المثّلث. أشارت الّنتائُج المركزّيُة للبحث إلى 
وبأّنهم يستخدمونه ألغراٍض مختلفة  العرب،  الّطالب  ل جزءًا من حياة  ُيشكِّ اإلنترنت  أّن 
المعطياُت  وُتبيُِّن  كما  م.  الّتعلُّ االلكترونّي،  البريد  الّدردشة،  معلومات،  عن:  البحث  مثل 
استخدامهم  أثناءَ  مكَثٍف  بشكٍل  أبناءهم  ومراقبتهم  العربيِّ  المجتمع  فـي  األهالي  متابَعَة 
لإلنترنت،وعلى األخّص بكّل ما يتعّلق باإلبحار واستخدام البنات له. إّن إقباَل أبناِء الّشبيبة 
القيود  من  نسبيًّا  ُتحرّرهم  بيئًة  اعتباره  األول،   إلى سببين:  يرجع  اإلنترنت  على  العرب 
ح وأثناء اإلبحار؛ والثاني، الّنقص فـي األنشطة  االجتماعيّة، ومن مراقبة الوالِدين عند الّتصفُّ

الّترفـيهيّة واالُطر غير الرّسميّة فـي البلدات العربيّة.

وظاهرة  المتفوقين  مسار  من  عربيات  خرّيجات  إلى  فـيتطرق  يحيى  حاج  قصّي  أما 
البحث لألسباب والعوامل  الثاني.  يتعرض  الّلقب  لنيل شهادة  الجامعية  الدراسة  متابعة 
التي دفعت بالكثير من خرّيجات مسار المتفوقين فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية فـي 
بيت بيرل، لاللتحاق بالدراسات العليا فـي الجامعات اإلسرائيلية. تهدف هذه المقالة إلى 
عرض األسباب والحوافز الرئيسية فـي اختيار التخصص للدراسات العليا )M.A(. كذلك 
أثناء  الخرّيجات  هؤالء  تواجه  التي  والمصاعب  التحديات  عرض  إلى  المقالة  هذه  تطمح 
الدراسة للقب الثاني. هؤالء الخرّيجات نجحن فـي ״اختراق السقف الزجاجي״، ُيماِرْسَن 
التطور  له مسبقا، طموح  يكن مخططا  لم  ربما  تحقيق طموح  وتمّكّن من  التدريس،  مهنة 
الدراسة  نتائج  وتشير  المتفوقين.  مسار  فـي  األول  بالّلقب  يكتفـين  ولم  والمهني،  الذاتي 
بأن الطموح والتقدم المهني واألكاديمي إلى جانب التفوق فـي مجال التدريس يعتبران من 
العوامل األساسية لطالبات متفوقات اخترن مهنة التدريس فـي مسار المتفوقين. باإلضافة 
بل  والتميز،  التفوق  هذا  عن  كتعبير  األول  بالّلقب  الخرّيجات  هؤالء  تكتف  لم  ذلك،  إلى 
واصلن الدراسة الجامعية لنيل الّلقب الثاني كترجمة لهذا الطموح ولهذا التفوق الذي يعتبر 
مكسبا قوّيا للمدرسة العربية وللمؤسسات األكاديمية األخرى باستيعابها معلمات متميزات 

وصاحبات ألقاب جامعية عليا.

كلمة رئيس التحرير
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
المعلمين״  لتأهيل  ״كلية  فـي  رابعة  سنة  طالبات  مواقف  حسنين  سهيل  مقال  يتناول 
نحو أنماط اتصالهن البين شخصية. تهدف الدراسة إلى فحص مدى تأثير تطبيق برنامج 
لمساق االتصال البين شخصي وفاعليته على متغيرات ذاتية لدى طالبات يتعلمن فـي كلية 
لتأهيل المعلمين. ُتوّفر هذه الدراسة معطيات وصفـية عن ماهية أنماط االتصال المتوفرة 
لدى الطالبات. يتكون مجتمع الدراسة من 132 طالبة، موّزعة بالتساوي على التخصصات: 
الرياضيات واللغة االنجليزية والتربية الخاصة – 44 طالبة من كل تخصص. كان اختيار 
رابعة  سنة  طالبات  أغلبية  الفحص  يشمل  حيث  ״الصف״،  أساس  على  الدراسة  وحدات 
التي  االستمارة  هي  الدراسة  هذه  فـي  المستخدمة  األساسية  األداة  التخصص.  لنفس 
عبّأْتها  الطالبات أنفسهن. تتكون هذه االستمارة من عشرين متغيرا، وهي تنقسم لجزأين: 
معلومات أولية، ومعلومات عن أنماط اتصال الطالبة. تظهر هذه النتائج أن رؤية الطالبات 
ألنماط اتصالهن الذاتية واالجتماعية لم تتغير بشكل جوهري، بالمقارنة بين فترتين: ما 
قبل عملية تعلمهن مساق سنوي لالتصال الشخصي، وما بعدها. وتتوصل الدراسة إلى 
وتشير  المركز״.  فـي  ״األنا  االتصال  نمط  هو  بروزا  األكثر  االتصال  نمط  أن  االستنتاج 
النتائج إلى وجود عناصر مهددة تعرقل االتصال الفعال، إضافة إلى وجود فارق جوهري 
بين الرؤية الذاتية للموجود وبين الرؤية الذاتية المنشودة، وفروق جوهرية بين مواقفهن 
بمواقفهن  مقارنة  شخصي״  البين  ״االتصال   مساق  فـي  مشاركتهن  بعد  االتصال  نحو 
القبلية، مما يعكس الشعور بإمكانية التحسين فـي جودة االتصال الذاتي والبين شخصي.  

تتبّع موسى إغبارية فـي مقاله ״اْلُمراِهق وَطوْر المراهقة: التطوّر اللغوي واالصطالحي״  
تطوّر المفردتين: المراهق والمراهقة - على وجه الخصوص، وما له عالقة بهما – على وجه 
العموم، منذ الجاهلية إلى عصرنا هذا، معتمدا على المعاجم العربية والمصادر اإلسالمية 
ومراجعها - قديما وحديثا، ثم استعمالهما االصطالحي فـي الحقول العلمية ذات الصلة، 
المقال  كاتب  انتهج  وقد  الحاضر.  العصر  فـي  الناس  ألسنة  على  لهما  الداللي  والشيوع 
طريقة البحث الفـيلولوجي – التاريخي، وهي المناسبة لمثل هذه الدراسة، والمالئمة لتحقيق 

الهدف. 

القصة  األم  قراءة  حسونة-عرفات  صفـية  تبحث  العدد  هذا  من  الثامن  المقال  فـي 
وتأثيرها على تحصيل الطفل فـي صّفي البستان واألول. يتم التركيز على ثالثة متغيرات: 
الوضع االجتماعي – االقتصادي، والبيئة الَتَنوُِّرّية، ووساطة األم عند قراءة القصة وتأثيرها 
على مستوى التنور اللغوي عند الطفل. نتائج هذا البحث دلت على أن المستوى التنوري 
فـي البيئية البيتية ساهم المساهمة الكبرى فـي تطور التنور اللغوي عند الطفل فـي ّصّفي 
اللغوي  التنور  فـي تطور  االقتصادي  االجتماعي -  الوضع  البستان واألول. كما وساهم 
عند الطفل فـي الّصّفين المذكورين. قراءة األم القصَة للطفل العربي ال تساهم فـي تطوير 
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مستوى التنور اللغوي عند الطفل فـي البستان والصف األول؛ ولكن عند إجراء التحليل 
التراجعي الهرمي تبين أن وساطة األم وطدت العالقة بين المستوى التنوري فـي البيئية 

البيتية وبين الثروة اللغوية فـي اللغة المكتوبة لدى الطفل.

العدد  هذا  فـي  واألخير  التاسع  المقال  فـي  محاجنة  وسامي  محاجنة  إبراهيم  يتناول 
انفراد مربي الصفوف العرب فـي اتخاذ القرارات الخاصة بالطالب متجاوزين األهل. يناقش 
المقال دور المربي العربي أمام طالب فـي ضائقة مقابل دوره التقليدي فـي رعاية عملية 
التدريس. مفاد المقال فحص: إذا ما كان المربي العربي فـي إسرائيل، بسبب نوعية التنشئة 
واإلعداد المهني الذي تلقاه فـي كليات التربية، يرى بدوره مد يد العون لطالب فـي ضائقة 
أو إيصال األمر إلى أهله للمتابعة. وُيرّكز المقال فـي اإلطار النظري على: وظائف المربي 
وأدواره، مالءمة عملية إعداده بما يتناسب مع خصوصية المجتمع العربي فـي إسرائيل، 
وإسقاطات هذا اإلعداد على مدى تمكن المربي من التعاطي مع طالب فـي ضائقة بمفرده أو 
بمشاركة الطاقم المهني المساند فـي المدرسة أو حتى بمساعدة ذوي االختصاص خارج 

إطار المدرسة.

وفـيما يتعلق بمراجعات الكتب الصادرة حديثا، فجاءت متنوعة وفـي مجاالت مختلفة: 
الدين  خيري  نادر  مجموعة  مناع  عادل  راجع  ولغوية.  وتاريخية،  وتربوية،  سياسية، 
مناع  عادل  كتاب  محسن يوسف  وراجع  البريد.  طوابع  فـي  فلسطين  تاريخ  الجبين:  أبو 
1948 ونتائجها.  والنكبة: سرديتان حول حرب  العملة: االستقالل  وموطي جوالني وجها 
وقام إبراهيم محاجنة بمراجعة كتاب: أشعر وحيًدا فـي هذه القصة: مواجهة الشباب فـي 
إسرائيل لظروف ضاغطة وأزمات، تأليف: حنا عيزر، إسحاق جيالت، وراحيل سجي. وقام 

محمد أمارة بقراءة نقدية لكتاب ياسر سليمان: اللغة العربية، والذات، والهوية.

هذا  فـي  المقاالت  راجعوا  الذين  المحّكمين  إلى جميع  الجزيل  بالشكر  أتقّدم  وأخيرًا، 
القيّم،  العدد، من داخل الكليّة وخارجها، وإلى الهيئة االستشارية على دعمها األكاديمّي 

وأخص بالشكر أعضاء هيئة التحريرالذين بذلوا جهدا كبيرا وقدموا يد العون للمجلة.   

كلمة رئيس التحرير

sample2012final.indd   11 8/30/12   10:07 AM



sample2012final.indd   12 8/30/12   10:07 AM



13

طفولـــة فـــي صــــراع: 

انعكاس الصراعات السياسية 
واملجتمعية فـي 

أدب األطفال الفلسطيني 
)2000- 1987(

ص  ملخَّ
كانت بداية إنتاج أدب أطفال فـي فلسطين أوائل القرن العشرين المصاحب لتطور 
وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة تدفعه أفكار قومية عربية لمربين فلسطينيين 
ليتم نشرها بواسطة قصص األطفال لجيل األبناء. شهد هذا اإلنتاج تطورا ملحوظا إبان 
دولة  إقامة  إلى  أدت  التي   1948 تقريبا مع حرب  فقد مالمحه  أنه  إال  البريطاني،  االنتداب 
إسرائيل، وتشتت الفلسطينيين فـي البالد العربية والعالم. وعاد أدب األطفال الفلسطيني 
بأفكار  أخرى  مرة  مدفوعا  الماضي،  القرن  من  السبعينات  فـي  جديد  من  النهوض  إلى 
قومية دعا إليها الكّتاب العرب فـي مؤتمراتهم بهدف خلق جيل عربي متعاطف مع األطفال 
الغربية وقطاع  الضفة  فـي  الماضية  والتسعينات  الثمانينات  الفلسطينيين. وشهدت حقبة 
المهمَّش فـي صفحات  الفلسطيني  أدب األطفال  أن  إنتاجات مختلفة لألطفال. ويبدو  غزة 
لها من جهة  لتحوالت سياسية من جهة، وحامال  نتاجا  والفلسطينية كان  العربية  األدب 

أخرى. 

بين  كالصراع  األطفال:  أدب  فـي  وخارجية  داخلية  صراعات  انعكاس  البحث  ُيظِهر 
األجيال، والصراع الطبقي، والجندري، والثقافـي - خاصة بين الفلسطينيين الذين ولدوا 
اآلخر  مع  السياسي  الصراع  إلى  إضافة  أوسلو.  اتقافـية  ِاثرَ  العائدين  وبين  البالد،  فـي 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
اإلسرائيلي الذي تتغير صورته طبقا للفترة التي ُكتِب فـيها عنه، نجد فـي قصص أوسلو 
صورة المحاور اإلسرائيلي الذي يلتقيه الفلسطيني فـي لقاءات حوار، بينما نجد اإلسرائيلي 
فـي قصص االنتفاضة  يتمثل فـي كل عنف يشاهده الطفل حوله، من اقتحام للبيوت وهدمها 

وإطالق نار واعتقاالت وغيرها.

ويلفت البحث النظر: بالرغم من النقد الذاتي فـي أدب االطفال إال إنه يبقى دون عرض 
لبديل واضح حول المستقبل، وربما يعكس هذا أيضا مأزق الرؤية السياسية الفلسطينية 

فـي تلك السنوات.

مقـدمــة
يمكننا رؤية أدب األطفال بشكل خاص، واألدب بشكل عام، على أنه مرآة تعكس الواقع 
المعاش. إضافة إلى ذلك فإن أدب األطفال هو أيضا وسيلة تربوية لنقل القيم والمبادئ 
الثقافة  لحمل  فقط  ليس  منه وسيلة  وهذه خاصية تجعل  إلى جيل،  االجتماعية من جيل 
وحماية الشعوب من االندثار، بل يعتبر أيضا حيّزا للتعبير عّما يجول فـي ذهن األدباء، 
نوع  األطفال حيّزا من  أدب  وبهذا يشّكل  انتقاد لسيرورة مجتمعاتهم1.  األدب، من  كّتاب 
للسلطة،  مباشر  بشكل  ليس خاضعا  أنه  وبما  الجماعي.  والهّم  القيم  فهو حامل  خاص، 
مواقفهم  التعبير عن  األدباء من خاللها  يستطيع  الحرية  من  نوع  فـيه  يشّكل حيّزا  فربما 

النقدية للمجتمع والسلطة.

وفـي ظل الصراع العربي اإلسرائيلي، فأدب األطفال ليس بمعزل عن الصراع، بل وأكثر 
من ذلك، حيث يمكننا اعتباره حيّزا سياسيا، تتصارع فـيه قوى ومواقف سياسية واجتماعية 

على الصعيد الفلسطيني- اإلسرائيلي، وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي أيضا2.

الصراع  فـي ظل  الفلسطيني  األطفال  أدب  دْور  نقاش حول  فـي ذروة  البحث  يقع هذا 
المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين. وفـي السنوات األخيرة، طرح هذا النقاش فـي مؤتمرات 
أدب األطفال الفلسطيني التي ُعقدت عام 2005 فـي رام الله، وقد حضرها كّتاب وباحثون 
ومهتمون بمستقبل أدب األطفال الفلسطيني. ومن األسئلة التي طرحت: هل أدب األطفال 
يجب أن يكون بمنأى عن الصراع؟ ماذا يجب أن نكتب لألطفال؟ كيف على  أدب األطفال 
المحلي فـي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أن يواجه أو يحتوي العولمة والحداثة وقيم 

الديمواقراطية وحقوق اإلنسان وغيرها؟ 

العبرية، بتوجيه من  المقال هو ملخص رسالة ماجستير من قسم دراسات الشرق األوسط -الجامعة   1
بروفـيسور إيلي بوديه، رئيس قسم دراسات الشرق أوسطية فـي الجامعة العبرية فـي القدس ود. ياعيل 

دار، محاضرة فـي قسم األدب العبري فـي جامعة تل أبيب. 
وما إصرار إسرائيل على مراقبة ما ينشر وتغييره فـي كتب التدريس الفلسطينية فـي مناطق السلطة الوطنية   2

الفلسطينية إال أحد األمثلة البارزة على أن ما يكتب للصغار هو مجال من مجاالت الصراع السياسي.
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عبّر أغلبية القائمين على أدب األطفال و كتاب قابلُتهم، عن رغبتهم بأن  يعكس أدب 
األطفال  طفولة بريئة ال الصراع القومي. 

ويناقض البحث الحالي توقعات المهتمين وآمالهم بأدب األطفال، ويعكس صورا من 
صراعات داخلية وخارجية فـي المجتمع الفلسطيني، عبّر عنها الكّتاب بشكل واع أو  بدون 
وعي منهم. واألكثر من ذلك، وجدنا أّن أدب األطفال يتغير وفق القيم واألفكار التي ماج 
األولى  االنتفاضة  فترة  هما:  مختلفتين،  سياسيتين  فترتين  فـي  الفلسطيني  المجتمع  بها 
)1987-1994( التي ُتعتبر فترة صراع عنيف بين الطرفـين، حيث استعمل اإلسرائيلي القوة 

فترة  ُتعتبر  التي   )2000-1994( أوسلو  وفترة  الفلسطينية؛  االنتفاضة  وجه  فـي  العسكرية 
هدوء نسبي، لجأ خاللها الطرفان إلى التفاوض، نتج عنها إعادة بعض األراضي الفلسطينية 

للفلسطينين. 

من أبرز األسئلة التي يتناولها هذا البحث: ما هي الصراعات التي عكسها أدب األطفال 
الفلسطيني فـي مناطق السلطة الفلسطينية منذ االنتفاضة األولى حتى أوسلو؟ هل هناك 
السياسية  للتغييرات  األطفال  أدب  استجاب  هل  آخر:  وبمعنى  الفترتين؟  بين  اختالفات 
القيم  هي  وما  أوسلو؟  فترة  إلى  األولى  االنتفاضة  من  االنتقال  رافقت  التي  واالجتماعية 

واألفكار التي أراد األدباء الفلسطينيون نقلها للجيل الشاّب؟ 

لإلجابة عن هذه األسئلة وما يتفرع منها من أسئلة فرعية واحتماالت، عمدنا إلى أسلوب 
الفلسطيني،  البحث الكيفـي، من حيث إجراء المقابالت مع كّتاب ومهتمين بأدب األطفال 
إضافة إلى استقصاء قصص األطفال التي صدرت فـي الضفة الغربية بين السنوات 1987 
- 2000، كتبها كّتاب فلسطينيون مقيمون فـي المناطق المحتلة عام 1967. لم تكن قصص 

األطفال التي تناولها البحث الراهن ضمن المناهج التعليمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
على افتراض أن فـيها مساحة من حرية التعبير، ولكون األدباء أنفسهم يعيشون الصراع 
المباشر مع االحتالل اإلسرائيلي. بحثنا عن قصص تعالج الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي 
بشكل ظاهر وغير ظاهر، مباشر وغير مباشر، من أجل الكشف عن طريقة عرض الصراع 

فـي هذه القصص.

ولم نستطع بطبيعة الحال الحصول على قصص أطفال من قطاع غزة، المعزول عن 
الضفة الغربية منذ اتفاقية أوسلو عام 1994، ولكننا نفترض أّن مجموعة القصص التي تّم 
العثور عليها إّنما تعكس الوضع فـي المنطقتين، وخاصة أننا لم نجد قصصا ذات توجه 
إسالمي محض فـي الفترات المذكورة، وإن كنا قد وجدنا فـي فترة االنتفاضة الثانية بروز 
أن  الذي يستحق دراسة خاصة، حيث يمكن أيضا  أدب األطفال اإلسالمي فـي فلسطين 

نقارن نتائجه مع البحث الحالي.

طفــولــة فـي صـــراع
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فـي إطار البحث الميداني بين السنوات 2006-2008، تّم إيجاد 29 قصة أطفال تستوفـي 
العيِّنة التي أردنا بحثها، 25 قصة منها كتبت خالل االنتفاضة األولى، و 4 كتبت خالل فترة 
األمل:  جيل  فهي:  عام  بشكل  الدراسة  تناولتها  التي  القصصية  المجموعات  أما  أوسلو. 
حمدان  وكف   ،)1991( حنظلة  وحكايات    ،)1989( االنتفاضة  واقع  من  لألطفال  قصص 
)1987(، ودولة للصغار )1989(، والمخاض )1989(؛ كلها أنتجت خالل االنتفاضة األولى. 

أما القصص التي أنتجت خالل فترة أوسلو فهي: موسيقى األرغفة )1998(، وقالت مريم.. 
قال الفتى )1996(، وزمن الغياب )1998(، وقصة الحاجز التي أعيدت طباعتها للمرة الثانية 

عام 1994.

لقصص  أرشيف  األن  حتى  يوجد  ال  أنه  حيث  ما،  نوعا  عسيرة  البحث  عملية  كانت 
التي  الجمعيات  بعض  ومن  الكّتاب  مكتبات  من  القصص  وجمعت  الفلسطينية،  األطفال 
عنيت بأدب األطفال مثل: مؤسسة تامر، ومؤسسة دياكونيا السويدية، ومؤسسة الطفولة 

المبكرة، ومؤسسة أوغاريت. 

تعكس عملية البحث عن القصص األزمَة التي يعانيها أدب األطفال فـي مناطق السلطة 
الفلسطينية من حيث شّح الموارد، وشح األبحاث التي تعالج قضايا أدب األطفال؛ ويصّح 
القول عن عدم وجود األبحاث التي تناولت أدب األطفال الفلسطيني فـي الفترة المذكورة. 
وكان هذا أيضا أحد الدوافع المركزية لالنطالق بالبحث لسّد فجوة زمانية ومكانية فـي بحث 

مضامين أدب األطفال الفلسطيني فـي القرن العشرين.  

المركزية؛  الشخصيات  األول،  مستويات:  ثالثة  على  اعتمد  فقد  القصص  تحليل  أما 
والثاني، الحيّز الذي عرضت فـيه القصة وهنا تّم التمييز بين الحيّز العام والحيّز الخاص؛ 
إيصالها  الكّتاب  أراد  التي  المباشرة  وغير  المباشرة  والرسائل  بالقيم  يتعلق  والثالث، 

لجمهورهم.

الفلسطيني- اإلسرائيلي  انطلقنا منها أن الصراع  التي  المركزية  البحث  كانت فرضية 
وكون  األساس،  هذا  على  البداية  من  اختيرت  كونها  القصص،  فـي  بارزا  مكانا  سيحتل 
األنا  عالقة  فحص  يعنينا  وكان  المعاش،  الفلسطيني  الواقع  من  يتجزأ  ال  جزء  الصراع 

الفلسطيني باآلخر اإلسرائيلي فـي هذه القصص.
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أدب فــي ضائقــة
أدب األطفال الفلسطيني فـي مائة عام

بدأ تطوّر أدب األطفال الفلسطيني متأخرا - إلى حّد ما - مقارنة بالعالم العربي. بدأ هذا 
التطور مع بداية االنتداب البريطاني لفلسطين، بعد نهاية الحرب العالمية االولى عام 1917. 
تشير المصادر إلى أن انتشار المدارس والمطابع، من جهة، والوعي القومي والوطني لدى 
شخصيات تربوية، مثل خليل السكاكيني وغيره من المربين الفلسطينيين، من جهة أخرى 
وانتشرت  1983(3. كما  )ياغي  المطبوعة  األطفال  فـي نشر قصص  الكبير  األثر  لهما  كان 
خالل سنوات االنتداب البريطاني النشرات اإلذاعية المختلفة التي جمعت ما بين قصص 
األطفال والقيم الوطنية. ويمكن اعتبار الكتابة لألطفال ردَّ فعل األدباء والمربين للذود عن 

الهوية الفلسطينية، خاصة فـي مواجهة خطر الحركة الصهيونية )مروة 2005(4.

تبين من تحليل مضامين أدب األطفال فـي فترة االنتداب على أنه قد شّكل وسيلة لتعزيز 
ذات صبغة سياسية  القصص  كانت  الفترة، حيث  تلك  فـي  الفلسطيني  للمجتمع  االنتماء 

وقومية )أبو بكر 1989(5.  

كانت نكبة عام 1948، نكبة لألدب الفلسطيني بشكل عام، وألدب األطفال بشكل خاص، 
حيث تفرق األدباء فـي الشتات الفلسطيني، وقّل إنتاج أدب األطفال فـي داخل اسرائيل.

أما فـي الضفة والقطاع فقد صدرت بعض القصص، منها: للكاتب راضي عبد الهادي بين 
السنوات )1950-1953( وهي سمة الشجاعة، وفارس غرناطة وكوكو البطل حيث صدرت 
فـي القدس.  كتب عبد الرؤوف المصري قصتين، هما: رغيف يتكلم واألم الطموحة. وفـي 
سنوات الستينيات، ُكتبت بعض القصص منها: الملك سيف بن ذي يزن للكاتب توفـيق أبو 
الصياد والديك، لكن السلطة اإلسرائيلية  سعود. وفـي إسرائيل، كتب توفـيق زياد قصة 

منعتها من النشر.

العودة  أدبيا، بهدف  أدبي عاّم من أجل إحياء فلسطين  النكبة، كان هناك توّجه  بعد 
إليها يوما ما، وَدَفع هذا الحنين بعض الكّتاب الفلسطينيين فـي المنفى إلى توثيق الحياة 

المختلفة،  المدن  فـي  فلسطينية  50 جريدة  نشرت حوالي   1922-1904 األعوام  بين  المثال  على سبيل   3
إضافة إلى تأسيس المطابع التي نشرت فـي البداية الكتب الدينية والكتب الدراسية )ياغي 1983(. 

كان إسعاف النشاشيبي من القدس أول من كتب أشعارا لألطفال مثل: قصائد عربية و البستان اللتين   4
الداخل   الرحمن  وعبد  الرحمان  وفود  المسرحيات  برزت  الفلسطيني  المسرح  وفـي   .1927 عام  ظهرتا 
للكاتب محمود دروزة عام 1924. وقبل عام 1948 أصدرت 15 مجلة لألطفال والفتيان منها: مجلة السمير 

التي صدرت فـي حيفا عام 1940، وغيرها.
ان  لها  وتبين   ،1948 نكبة  بعد  إسرائيل  فـي  القصص  أيضا مضامين  بكر  أبو  خولة  الباحثة  فحصت   5
االراضي  أصحاب  والفقراء،  االغنياء  بين  الطبقي  بالتضاد  تتعلق  مضامين  أيضا  شملت  القصص 

والفالحين وغيرها من الطبقات االجتماعية واالقتصادية فـي تلك الفترة.

طفــولــة فـي صـــراع
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الفلسطينية قبل النكبة وبعدها. ومن األمثلة على ذلك: نشر فايز الغول أحد مفتشي وزارة 
وقامت  الفلسطينية،  الشعبية  الحكايا  من  مجلدين   1966-1965 عام  الفلسطينية  التربية 
الكاتبة الفلسطينية روضة فرخ الهدهد بعد ذلك عام 1986 بتحويلها إلى مجموعة قصص 
بعنوان: حكايا الغول. محاولة أخرى لتوثيق التاريخ، قام بها رشاد أبو شاور الذي أّلف 
أرض العسل، وإبراهيم عبد الله إبراهيم كتب مجموعة قصص عن تاريخ فلسطين باسم 

آللئ كنعان )الشعبي 2002(.

يمكن اعتبار سنوات السبعينات من القرن العشرين نقطة االنطالق الفعلية ألدب األطفال، 
من خالل مؤتمرات األدباء العرب، وخاصة مؤتمر عام 1975 الذي نادى بضرورة تطوير 
أدب األطفال الفلسطيني ونقله لألطفال العرب كسبًا للتعاطف مع القضية الفلسطينية. وكان 
يعالج قضايا  أدب  إنتاج  أثر على دعم   1973 بيروت عام  فـي  العربي  الفتى  دار  لتأسيس 
 ،1979 عام  وفـي  العربي.  العالم  ألطفال  األساس  فـي  موجهة  والعدل،  واألخالق  الحرية 
تأسست جمعية النورس فـي بيروت لتعريف األطفال العرب بقضية االحتالل اإلسرائيلي 

لفلسطين. 

فـي  األطفال  أدب  تخص  مؤسسات  لعدة  تأسيس  فترة  الثمانينات  سنوات  وكانت 
المناطق المحتلة عام 1967، حيث تأسست كل من: مؤسسة تامر فـي رام الله عام 1989، 
إبداعات األطفال.  الكتابة لألطفال، وترجمة قصص األطفال، ونشر  وهي متخصصة فـي 
األطفال  تربية  فـي  1980 متخصصا  القدس عام  فـي  المبكرة  الطفولة  كما وتأسس مركز 

وعالجهم نفسيا، وله عدة إصدارات لألطفال. 

يتضح من تحليل قصص األطفال فـي الفترة الممتّدة بين 1975 - 1984 تركيز الكّتاب 
على تصوير المعاناة واأللم الفلسطيني فـي المنفى ومخيمات الالجئين، إضافة إلى حب 
األرض واالستعداد للتضحية من أجلها، وحب الوطن والرغبة فـي العودة إليه. وبالمقابل، 
عرضت الصهيونية كثقافة غريبة عن فلسطين، تدعو إلى العنف وتتكبر على غير اليهود. 
َهَدَف هذا النوع من الكتابة إلى تحفـيز األجيال الشابة إلى العمل من أجل تغيير واقعهم 

)أحمد 1989(. 

األطفال  أدب  فـي  تجسدت  قد  بالحرية  والمطالبة  المقاومة  رسالة  أن  نجد  هنا،  ومن 
حتى قبل سنوات االنتفاضة األولى عام 1987. وقد زادت االنتفاضة تجسيد زخم المعاناة 

الفلسطينية، خاصة فـي مخيمات الشتات من خالل قصص األطفال )ناصر 1982(. 

وخالل سنوات التسعينات نشطت جمعيات حقوق اإلنسان فـي مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية، خاصة بعد إتفاقية أوسلو عام 1994. وقد أصدر قسم الطفولة التابع لوزارة 
عالم الطفولة. كما وتأسست أيضا جمعية  التربية الفلسطينية عدة نشرات لألطفال منها 
أوغاريت عام 1997 فـي رام الله، وهي تعتني بالقصص األجنبية المترجمة. عكست قصص 
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األطفال فـي فترة أوسلو أوضاعا سياسية واجتماعية، أهمها بناء الدولة الفلسطينية العتيدة 
ثم أدخلت موضوعات جديدة ألدب األطفال، منها: حقوق اإلنسان والديمقراطية والجندر 
والحوار مع اإلسرائيلي. تشير األبحاث إلى أن القومية والوطنية كانت صبغة أدب األطفال 
الداخل  فـي  األماكن  كافة  وفـي  البريطاني،  االنتداب  سنوات  فـي  بدايته  منذ  الفلسطيني 

والشتات )ناصر، 1989; الشعبي، 2002;  مروة، 2006(.

ومع بداية االنتفاضة الثانية فـي األلفـية الثالثة بدأت تظهر قصص أطفال ذات توجهات 
الفكر  ويستمد  السابقة.  السنوات  اإلنتاج خالل  غائبة عن ساحة  كانت  إسالمية- وطنية، 
القومي  الفكر  مع  يشّكل  مما  المحلي،  التاريخ  من  كبير  بشكل  وجوده  اإلسالمي  الديني 
بَيْن للهوية الفلسطينية للجيل الشاّب. إن هذه المركبات ليست ثابتة وهي فـي مراحل  ُمرَكِّ

تغيير مستمرة )شيرنسكي، 2008(.

أدب علــى الهامـــش
لسنوات  الفلسطيني  األطفال  أدب  لنا ظاهرة هامشية  تتضح  التاريخي،  السرد  من خالل 

طويلة، فـي اإلنتاج القصصي أو البحث األكاديمي. 

يقول محمود شقير أحد الكّتاب الفلسطينيين من القدس رائد قصص األطفال منذ عام 
اإلسرائيلي  الحصار  هو  الهامشية  تلك  فـي  السبب  أن  معه  أجريناها  مقابلة  فـي   ،1975

للثقافة على المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1997، حيث ُمنَِع الفلسطينيون من استيراد 
الكتب أو تسويق اإلنتاج المحلي ونشره فـي العالم العربي، مّما أّدى إلى انقطاع بين الكّتاب 
ونظرائهم فـي الدول العربية دام سنوات طويلة، تاركا أثرا على اإلنتاج األدبي والمعرفـي 

بشكل عام وعلى أدب األطفال بشكل خاص6.

ويشير شقير إلى أن أدب األطفال يعاني من نقص فـي الموارد، حيث ال يوجد دورات 
تدريبية لتأهيل كّتاب قصص األطفال؛ كما أن الكّتاب المعروفـين ال يكتبون لألطفال حيث 
من الصعب بيع كتبهم، نظرا لألوضاع االقتصادية المتردية. إضافة إلى أن تكلفة تصميم 
االطفال  كتب  من  الكثير  وهذا سبب إلصدار  جدا،  مكلفة  جيدة  بصورة  وطباعته  الكتاب 

بصورة رديئة ال تشجع على قراءتها. 

سبب آخر لهامشية أدب األطفال، يعود إلى نسبة القراءة المنخفضة وخاصة لدى الجيل 
الشاب بسبب مناهج التعليم فـي المدارس التي ال تشجع على القراءة واإلبداع، إنما تعتمد 
على التلقين. هذا ما استنتجه الكاتب محمد جبر عضو االتحاد العام لألدباء الفلسطينيين7. 

6   مقابلة مع الكاتب محمود شقير فـي القدس، 11.9.2007.
مع  مقارنا  بحثا  تستدعي  الفلسطينية  الدراسية  المناهج  مضامين  حول  جبر  محمود  الكاتب  مالحظة   7
نتائج بحثنا هذا، حيث نفترض وجود اختالف فـي الطرح السياسي واالجتماعي بين مناهج التدريس 

طفــولــة فـي صـــراع

sample2012final.indd   19 8/30/12   10:07 AM



20

2 0 1 2 العدد الثاني،  
ويضيف جبر فـي لقاء معه، أن نتاج الكتب السنوي يصل إلى 40 كتابا فقط، شامال كتب 

األطفال، كما أن النسخ المطبوعة تصل فـي أقصاها إلى حوالي 40 ألف نسخة8. 

األطفال  قصص  مضامين  مالئمة  عدم  إلى  يعود  األطفال،  أدب  النتشار  آخر  عائق 
الفقدان واأللم والحسرة، هذا باإلضافة إلى انتهاج  لواقعهم وتعبيرهم عّما يشعرونه من 
له  الحديثة، مما  التربية  الكتابة بدال من استعمال أساليب  أسلوب الوصاية والنصح فـي 

األثر الكبير فـي إبعاد األطفال عن قراءة القصص )الشعبي، 2002(.

لقاء  ففـي  ملحوظ.  تطور  فـي  الفلسطيني  األطفال  أدب  أن  يجد  من  هناك  وبالمقابل، 
مع السيد وليد أبو بكر، مدير مؤسسة أوغاريت ألدب االطفال فـي رام الله )تقوم بترجمة 
كّتاب  عدد  أن  إلى  يشير  المدارس(،  على  مجاني  بشكل  وتوزعها  عالمية  أطفال  قصص 

قصص األطفال يزداد مع الوقت، مع أّن بعضهم تنقصه خبرة الكتابة9. 

فـي إصدار قصص  المالحظ حصول تقدم  أنه من  إال  الموارد،  الرغم من شح  وعلى 
مجلة  ومنها:  األخيرة؛  السنوات  فـي   - اإلنترنت  مواقع  على  خاصة  ونشرها،  األطفال 
بالحصول  اإلنتاج  ويتعلق  وغيرها.  الفاتح، ومجلة وعد، ومجلة طموح، ومجلة زيزفونة 
على تمويل خارجي أو حزبي- داخلي. وفـي كلتا الحالتين، كان للجانب المموّل تأثير على 

أدب األطفال. 

منذ  الفلسطينيين  للكّتاب  العام  االتحاد  أن  نجد  الداخلي،  الفلسطيني  الصعيد  على 
تأسيسه فـي 1980 حتى إغالقه عام 2006، له دور مركزي فـي إنتاج قصص األطفال، خاصة 
فترة االنتفاضة األولى. كما وتبين من بحث قارن بين البرنامج التربوي لمنظمة التحرير 
للسلطة  تربوي  برنامج  وبين   ،1975 سنة  بيروت  فـي  العربي  الفتى  دار  فـي  الفلسطينية 
والعلمانية  القومية  السياسية  األيديولجية  خدما  البرنامجين  أن   ،1995 عام  الفلسطينية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أّثرت على المؤسسات التي وضعت هذه البرامج )أسعد 

   .)2006

الفلسطينية وبين قصص األطفال التي تنتج من خالل المؤسسات األهلية أو من خالل الكّتاب أنفسهم، 
ولكن هذا األمر بحاجة إلى دراسة.

مقابلة مع الكاتب محمود جبر، رام الله، 1.9.2007  8
مقابلة مع السيد محمود أبو بكر، رام الله، 1.9.2007.  9
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التمويـل األجنبــي 
وتأثيره على مضامين أدب األطفال

العاملين فـي أدب األطفال عن وجود موقفـين أساسيين من  المقابالت مع بعض  كشفت 
التمويل األجنبي، أحدهما يرفض التمويل األجنبي مطلقا ويعتبره مصدرا لخلق أدب أطفال 
مجّند لمصالح خارجية، ُتْعنى بحقوق اإلنسان والديمقراطية وقصص خيالية ال عالقة لها 
بواقع األطفال الفلسطينيين وخارجة عن سياقه. ويؤكد أصحاب هذا الموقف على أن أدب 
األطفال فـي هذه الحالة لن يكون إال بوقا، وسيشعر األطفال باإلحباط. ومن األمثلة على 
تدخل الجهات الممولة فـي مضمون إحدى قصص األطفال، ما رواه أحد الكتاب فـي لقاء 
الجيش اإلسرائيلي، وذلك حتى  بنيران  ُقتل  قد  أن األب  فـي أحد قصصه  أّنه كتب  معه، 
يتناول موضوع الفقدان فـي القصة، فما كان من الجهة المموِّلة إال أن ضغطت على المؤلف 

ليصبح األب قتيال نتيجة حادث سير!

ويعاني أدب األطفال الفلسطيني من نقص فـي الموارد الذي يجعل من التمويل الخارجي 
أمرا ال بد منه. ففـي مدينة رام الله مكتبة لألطفال فـي مبنى مكتبة بلدية البيرة، تقدم خدماتها 
ألطفال المدينة، بينما فـي المدن األخرى واألرياف بالكاد توجد مكتبات لألطفال. ويقول د. 
محمود العطشان مدير المكتبة: ״إن السياسة تفرض ذاتها حتى فـي مشاريع تمويل الكتب، 
حيث طلبت إحدى منظمات التمويل توقيعنا على وثيقة عدم دعم اإلرهاب للحصول على 

التمويل، فما كان منا إال رفضنا ذلك باعتباره فرض أجندة سياسية على المكتبة״10.

يرى ذوو التوجه اإلسالمي ألدب األطفال أن سياسات التمويل األجنبية تستبعدهم عن 
الدعم، وهذا يبرز جانبا ثقافـيا للصراع، حيث ال يقبل الممولون األجانب بالتراث اإلسالمي 

كجزء من قصص األطفال11. 

أما الموقف اآلخر من التمويل، فـيعتبره فـي مكانه، ويرى أنه ال بد من إبعاد األطفال 
الفلسطينيين عن أجواء الصراع وأن عليهم أْن يعيشوا طفولتهم، وال بد لهم من الحصول 

على قيم حداثية وغربية من خالل أدب االطفال.

الفلسطيني المعاش  الواقع  الفلسطيني ال تتخطى  وبهذا نجد أن صناعة أدب األطفال 
وهي أيضا مجال للنقاش فـي قضايا تخص هوية المجتمع وعالقة أطيافه السياسية بعضها 

ببعض وعالقته أيضا بالدول األجنبية. 

يعكس عرض األبحاث والمواقف أصواتا مختلفة فـي المجتمع الفلسطيني فـي كيفـية 

مقابلة مع محمود العطشان، رام الله،  21.7.2008  10
مقابلة مع الكاتب محمود الهودلي، رئيس مؤسسة بيت المقدس، رام الله، 14.8.2007.  11

طفــولــة فـي صـــراع
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
رؤيتها الحالية والمستقبلية ألدب األطفال: من ناحية سياسية تبرز أصوات بين القطبين 
القومي العلماني والديني اإلسالمي، وأصوات تدعو إلى ترك الصراع مع اإلسرائيلي خارج 
صفحات أدب األطفال، بينما تؤكد أصوات أخرى على ضرورة وجوده من أجل مقاومة 
االحتالل وتعزيز الهوية. وتنادي أصوات أخرى بالقيم اإلنسانية والعولمة وحقوق اإلنسان 
فـيما تجدها أصوات أخرى تهديدا على شخصية الطفل التي ستذوب فـي العولمة وتفقد 

اتصالها بماضيها وقيمها العربية واإلسالمية12. 

البحث الحالي يلقي أضواءً على صراعات أخرى فـي المجتمع الفلسطيني داخل قصص 
األطفال فـي فترتي االنتفاضة األولى وأوسلو.

أكثـر مـن صــراع
يشير البحث الحالي إلى أن الصراع مع اآلخر اإلسرائيلي قد احتل جزءا هاما من قصص 
األطفال، إال أن هناك آخر فلسطينيا: هو المرأة، والكبير فـي السن، والغني/الفقير، وغيرهم 

ممن يمثلون أقطابا لصراعات أخرى داخل المجتمع الفلسطيني. 

وأوسلو صراع  األولى  االنتفاضة  فترتي  فـي  تجسدت  التي  الصراعات  أبرز  من  كان 
األجيال، والصراع الثقافـي )بين مواليد الضفة والعائدين إليها وخاصة بعد اتفاقية أوسلو(، 

والصراع الطبقي )أبناء المخيمات والقرى وبين أصحاب األراضي وأغنياء السلطة(13. 

ويتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل قصد الكّتاب الفلسطينيون أن يعرضوا الصراعات 
الداخلية الفلسطينية لألطفال؟ وخاصة فترة االنتفاضة األولى، كونها مرحلة صراع عنيف 
مع اآلخر اإلسرائيلي؟ من الصعب علينا أن نحكم على النوايا. و يمكننا القول أن الصراعات 
كلها  انعكست فـي القصص مع اختالفات تتناسب والمرحلة السياسية التي كتبت خاللها.

سنعرض من خالل المقال الحالي أبرز الصراعات وهي الصراع مع اآلخر اإلسرائيلي 
وصراع األجيال ثم  بعض األمثلة من القصص لتجسيدها14. 

ومن الجدير ذكره، أننا ال نتناول قصص األطفال من الناحية األدبية، إنما ننظر إليها 
كنصوص تعكس الواقع السياسي واالجتماعي فـي الدرجة األولى. ولذلك سيجد القارئ 
أن تحليلنا مقتصر على جوانب جزئية من القصص، وخاصة تلك الحوارات والمواقف التي 
تعبّر عن الصراعات الموجودة، وال نتناول القصص فـي مجملها إال إذا كانت تخدم أهداف 

البحث.

تعكس مؤتمرات أدب األطفال فـي رام الله بين السنوات 2004 – 2008 هذه النقاشات.  12
ظهر الصراع الجندري بين الرجال والنساء بشكل غير مباشر وخاصة فـي قصص فترة أوسلو.  13

بالنسبة للصراع الطبقي، الثقافـي والجندري فهناك بعض األمثلة المشار إليها فـي المقال، إال أنها مع   14
ذلك تستدعي مقاال آخر مفصال.
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لقد الحظنا أن طرح الصراع مع اإلسرائيلي كان مباشرا، ورمزيا أحيانا ؛ ولكن طرْح 
الصراع مع اآلخر الفلسطيني لم يكن مباشرا فـي أغلب األوقات، وكانت هناك محاوالت 
لتشويشه فـي بعض األحيان، خاصة عند الحديث عن الفلسطيني العائد من المنفى فـي 

أعقاب اتفاقية أوسلو. 

انعكـاس الصـراع القومـي فـي القصـص

خالل سنوات االنتفاضة األولى، ُعرّف الصراع االسرائيلي- الفلسطيني على أنه صراع بقاء 
بالنسبة للفلسطينيين. ففـي عام 1992، فـي مؤتمر ألدب األطفال العربي فـي عمان، طرحت 
الكاتبة روضة فرخ الهدهد، فـي مقالها ״االنتفاضة فـي أدب األطفال״ الصراع بين ״نحن״ 
الذي يشمل األمة العربية كافة والشعب الفلسطيني خاصة، وبين ״هم״ أي إسرائيل )فرخ 

الهدهد، 1992(. 

الثقافـي، خاصة  المنحى  الوقت اتخذ مناحي أخرى جديدة؛ ومنها  ولكن الصراع مع 
فترة أوسلو التي وّقع فـيها الجانبان على اتفاقية إلنهاء صراع المائة عام بالطرق السلمية. 
َطرحت مجلة األشبال الصادرة عن حركة فتح فـي عددها الصادر عام 2000 ، فكرَة وجوب 

التعامل مع الصراع الثقافـي بين الطرفـين )روحي، 2000(.

صراع عنيف فـي قصص االنتفاضة األولى
على ضوء ذلك، لم يكن غريبا أن ينعكس الصراع العربي اإلسرائيلي فـي قصص األطفال 
التي تناولت موضوع الصراع مع اإلسرائيلي فترة االنتفاضة األولى الذي يظهر فـي جميع 

القصص بشكل واضح، وفـي سياق يتسم بالعنف. 

ولكن عدد القصص - القليل نسبيا - الذي تناول هذا الموضوع فـي سنوات االنتفاضة 
األولى كان غريبا بعض الشيء، ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى قلة الموارد فـي إصدار قصص 
األطفال، حيث أن معظم المؤسسات الفلسطينية كانت فـي حالة طوارئ، وشغلتها تأثيرات 
االنتفاضة على الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي. كما أن معظم كّتاب القصص 
البالغين ُشغلوا فـي الكتابة للكبار، باعتبار أنهم ذوو قدرة على اتخاذ القرارات، أما األطفال 

فهم ينتمون إلى الهامش فـي المجتمع الفلسطيني وخاصة فترات الصراع مع اآلخر15. 

اعتداء إسرائيلي على الحّيز الفلسطيني الخاص والعام 
أنه جندي على حاجز  األولى، عرضت شخصية اإلسرائيلي على  االنتفاضة  فـي قصص 

ورجل حرب معتٍد سّجان محقق أو مستوطن يستولي على األرض ويهدم البيت. 

الكّتاب  اهتمام  نجد  حيث  تستمر،  لم  والعنيف  المباشر  الصراع  فترة  فـي  األطفال  إهمال  واقع  ولكن   15
والبالغين باألطفال فـي االنتفاضة الثانية التي بدأت عام 2000، حيث أصدرت عشرات القصص وكان 

معظمها من إبداع األطفال أنفسهم، إضافة إلى المجالت والقصص المترجمة وغيرها.

طفــولــة فـي صـــراع
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أبرزت القصص حالة االعتداء التي يمارسها اإلسرائيلي على حيّز الطفل الخاص والعام. 
ففـي الحيّز الخاص، حيث بيت الطفل الذي يعيش فـيه مع عائلته وشارعه الذي يلعب فـيه 
مع أصحابه، نجد أن هذا االعتداء يؤدي إلى تشويش مسار حياة الطفل حتى يجعله يبحث 

عن أجوبة لهذا االعتداء. 

فـي هذا السياق، تبرز عالقات القوة بين طرفـي الصراع. تظهر هذه االعتداءات بصورة 
السلحوت.  جميل  المقدسي  للكاتب   )1989 )عام  المخاض  قصص  مجموعة  فـي  جليّة 
اقتحام جنود إسرائيليين بيت عائلة  المثال، يصف سلحوت  أمونة على سبيل  فـي قصة 

فلسطينية ليال16. 

بطلة القصة طفلة عمرها عشرة أشهر واسمها أمونة، لها مواصفات إيجابية، هي جميلة 
وذكية. وبالمقابل يعرض الشكل الخارجي للجنود الذين اقتحموا البيت، ويصفهم بالذئاب. 
يرمز الكاتب بهذا الوصف إلى عالقات القوة غير المتكافئة، بين القوة اإلسرائيلية والضحية 

الفلسطينية:

وإذا بأربعة من ذوي املالبس الخرضاء والخوذ التي تتوسطها نجمة سداسية يتمنطقون 
ببنادقهم وعرشات قنابل الغاز، يدخلون البيت بعنف ورشاسة كام الذئاب عندما تدخل 

حضرية الغنم )ص.15(

أعماقها  إلى  يدخل  بل  اإلسرائيلية  للشخصيات  الخارجي  بالوصف  يكتفـي سلحوت  وال 
وتفاصيل هويتها وانتماءاتها:

بداية  فـي  شابا  أحدهم  كان  حني  فـي  الشباب  عن  بحثا  ويزمجرون  يرصخون  أخذوا 
العرشينات من عمره، قوي البنية، أسمر البرشة، رشقي املالمح، يتكلم العربية بركاكة، أخذ 

فـي تحطيم زجاج املنزل وأثاثه )ص.16( 

اعتقال  الخاصة، وهو  الطفل  تصف القصص مظهرا آخر لالعتداء اإلسرائيلي على حياة 
تنهض   ،1989 عام  أيوب  عايدة  للكاتبة  نورة  قصة  ففـي  وعائلته.  بيته  عن  وإبعاده  األب 
الطفلة نورة من نومها لتكتشف اختفاء والدها من البيت، فتسأل أمها، إال أن األم ال تجيبها 

وهي تفكر:
كيف لطفلة فـي الثالثة من عمرها أن تدرك معنى االعتقال؟ وخاصة وأن االنتفاضة فـي 
شهرها الثاين، ومل يكن األطفال قد تعّودوا عىل إدراك املعاين الجديدة التي صاحبتها: مثل 
هذه  أن  رغم  االستشهاد..  العظام..  تكسري  اإلبعاد..  البيوت..  هدم  السجن..  االعتقال.. 
األمور كثريا ما كانت تحصل فـي ظل االحتالل... إال أن األطفال الصغار مل يفهموها جّيدا 

قبل االنتفاضة التي جعلت كل طفل يعيش شيئا منها أو كلها )ص. 19-18(.

ولد جميل سلحوت فـي جبل المبكر فـي القدس عام 1949. وحصل على اللقب األول فـي اللغة العربية من   16
جامعة بيروت. عمل مدرسا للغة العربية فـي مدرسة الرشيدية فـي القدس فـي األعوام  1977-1990. كتب 
عدة أبحاث عن األدب منها: صور من األدب الفلسطيني فـي عام 1982، مضامين اجتماعية فـي الحكاية 

الشعبية عام 1983 وغيرها.

״

״

״
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ومع الوقت، تذّوت الطفلة معنى السجن عند زيارتها ألبيها وعندما تراه مقيّدا فـي معتقل 
المسكوبية فـي القدس. وترفض الطفلة أن ترى أباها بالقيود، ألنه فـي نظرها رمز للقوة، 

وتفّضل سجن الرملة على معتقل المسكوبية ألنه يتيح مجاال أكبر للقاء الطفلة بأبيها.

وتقوم الكاتبة عايدة أيوب بكشف معاناة الفقدان التي تعيشها الطفلة لغياب أبيها من 
البيت، حيث ُتسجن مشاعر الطفلة مع سجن أبيها، وتفّضل السكوت عنها حتى ال تثقل 

كاهل والديها. 

كبت  فـي  يرى  الذي  العام  المجتمعي  الموقف  مع  تتفق  الكاتبة  أن  القصة  من  ويبدو 
مشاعر األطفال حيال ما يعانونه أمرا طبيعيا، يبرز أنهم قد انتقلوا من الطفولة إلى البلوغ.

وفـي نهاية القصة، تبدأ الطفلة برمي الحجارة مع بقية األطفال على دوريات الشرطة 
وتعبّر  الحجارة״،  ״أطفال  إلى  تنضم  وبهذا  غضبها،  عن  تنفـيس  كوسيلة  السجن  خارج 
الكاتبة بهذه التسمية عن العائلة الكبيرة، وهي الشعب الذي يضم أطفاال يعانون من نفس 

الظروف.

وتظهر صور أخرى للفقدان،  مثل قصة رفح للكاتبة عايدة أيوب. ينتقم الطفل صالح 
فـي مكان  تّم حرقه مع مجموعة عمال  أبيب، حيث  تل  فـي  قتله مستوطنون  الذي  لوالده 

صورة من قصة أمونة تعرض اللقاء 
المباشر بين الجندي والطفلة التي 
يبدو عليها الخوف وتتمسك بأمها 

بحثا عن األمان. أما الجندي فـيحمل 
البندقية وترمز نجمة داوود إلى 

هويته اإلسرائيلية، بينما تظهر 
عالمات إطالق رصاص على النافذة 

لتوحي بالعنف الذي يكتنف هذا 
المشهد.

طفــولــة فـي صـــراع

sample2012final.indd   25 8/30/12   10:07 AM



26

2 0 1 2 العدد الثاني،  
سكناهم. يقرر الطفل الغاضب االنتقام من الجنود، وتصف أيوب شعوره بقولها:

سيحرق املحتلني بنفس النريان التي أحرقوا بها أباه.. سيحرقهم بحجارة أرضه املقدسة.. 
سيحّول أرضه إىل جحيم تحت أقدامهم.. ولن يستغرب أحد كيف تحّول صالح.. الطفل 
ضحية  راح  الذي  الحبيب  ألبيه  صالح  سينتقم  وأخرى..  ليله  بني  رجال  ليصبح  الصغري 
تعرف  ال  سوداء  فحمة  اىل  قلوبهم  حّول  الذي  األعمى  والتعصب  البغيضة..  العنرصية 

الحب وال تؤمن به )ص.33-34(. 

بينما  للعنصرية،  القصة كإنسان معطاء محب وضحية  فـي  الفلسطيني  تظهر صورة 
صورة اإلسرائيلي فهي سلبية عنصرية ومتطرفة.

وفـي نهاية القصة، تربط أيوب بين الواقع المرّ وبين المثالية التي تتجسد فـي الجنة، 
حيث تصبح الجنة بديال عن الواقع: ״لعلك سعيد يا أبي ربما هناك فـي جنتك״ )ص. 36(.

وهناك قصص أطفال رّكزت على وصف تهديد اإلسرائيلي للحيّز العام الذي يوجد فـيه 
الالجئين  الكاتبة بوصف مخيم  تبدأ  أيوب،  للكاتبة عايدة  لعبة الحجر  ففـي قصة  الطفل. 
منع  ويعلنون  المخيم  يقتحمون  الذين  الجنود  أيوب  وتصف  الفقر،  من  أهله  يعاني  حيث 

التجول بقولها:

يفهمهم..  فال  يتكلمون  يعرفهم..  ال  أناس  هم  الشارع؟  فـي  ميشون  غرباء  أناس  هناك 
ليته يلبس مثلها.. صار يحلم مثلها.. هم  يلبسون مالبس متشابهة.. وتعجبه مالبسهم.. 
أيضا يحملون أشياء غريبة عجيبة.. يحملون أشياء طويلة.. يعلقونها عىل أكتافهم.. ويرى 
أشياء ملتفة حول خصورهم.. عيل ابن الخامسة ال يفهم شيئا.. ولكنه يحّس أن وجودهم 

هو الذي منع أوالد املخيم من اللعب فـي الشارع )ص. 39(.

تتوقف الكاتبة عند وصف الشكل الخارجي للجنود، بينما ترّكز على تأثير اقتحامهم للمخيم 
على األطفال الذين يخافون للوهلة األولى ويشعرون أنهم مهددون من هؤالء الغرباء. علي 
الغرباء، يريد أن يكون مثلهم حيث يعجبه  بالتعاطف مع  البداية  القصة، يشعر فـي  بطل 
بيته  اقتحموا  أن  بعد  وخاصة  القوي،  بحضورهم  يشعر  عندما  ولكنه  ولغتهم.  لباسهم 

واعتقلوا أخاه، يقرر أن يقاومهم. الحوار بين علي وأمه يبرز لنا جزءا من الصراع:

- سأل أمه بعد أن رأى الجنود يرضبون محمدا صديقه ابن الخمس سنوات:

- من هؤالء الغرباء يا أمي؟ إنهم ال يشبهون أهل املخيم؟

- إنهم جيش إرسائييل يا عيل

- طبعا عيل مل يفهم..

- هل يحبوننا يا أمي؟

״

״
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- هم ال يحبوننا يا عيل

- ملاذا جاؤا إذن؟

- ألنهم ال يحبوننا

- عيل مل يفهم ولكنه بقي مرصا عىل الفهم.

- وما هذا الذي يحملونه يا أمي؟

- إنه الرشاش.. إنهم يطخون به األوالد الذين يلعبون فـي الشارع.

- وأين نلعب إذن؟

- فـي البيت.. )ص. 40(

إسرائيلي آخر فـي البيت

إضافة إلى الصورة السلبية اإلسرائيلية وارتباطها بالعنف، حاول الكاتب جميل السلحوت 
أن يعرض فـي بعض قصصه نموذجا آخر لإلسرائيلي الذي يدعو إلى السالم. ففـي قصة 
جيش االحتالل عام 1989، يستغرب الطفل لؤي من وجود إسرائيليين فـي بيته ال يرتدون 
بزات عسكرية ״أناس يتصرفون كبقية البشر، يجالسونهم، يحاورونهم ويستمعون إليهم״. 

فـيسأل أباه:

- هل يتظاهر اليهود فـي إرسائيل؟

- نعم

- وهل تتدخل الرشطة والجيش فـي املظاهرات؟

- نعم الرشطة تتدخل

- ويطلقون عليهم الغازات السامة والرصاص القاتل كام يفعلون بنا؟

- ال

- إذا ملاذا يقتلوننا؟

- ألنهم جيش احتالل وغرباء عنا.

- وملاذا ال يوجد لنا جيش يحمينا من الغرباء؟

- دعك من هذه األمور يا ولدي فام زلت صغريا.

- سكت لؤي وبقي يفكر طيلة ليله كيف سيصبح جنديا يدافع عن أبناء شعبه الصغار 
)ص. 40(

من خالل الحوار يشرح األب البنه أن جيش االحتالل والمتظاهرين اليهود ليسوا فـي جهة 
هويات  مقابل  للفلسطينيين  متماسكة  هوية  وجود  القصة  تعكس  عام،  وبشكل  واحدة. 
متعددة للشخصية اإلسرائيلية. يرمز سلحوت إلى أن المتظاهرين اليهود يجدون معاملة 
عليهم  يطلق  فال  اإلسرائيلية،  األمن  قوات  من  الفلسطينيين،  عن  متساوية(  )غير  مختلفة 

الرصاص أو الغازات السامة كما يفعل بالفلسطينيين. 

״
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
أما فـي قصة جندي المستقبل  للكاتب جميل السلحوت، يتحاور قيس ابن الرابعة مع 

أبيه فـيسأله:

- هل للجنود أبناء؟

- نعم.

- وهل يطلقون النار عىل أبنائهم؟

- كال.

- إذا يحبون أبناءهم

- نعم.

- وملاذا يقتلوننا؟

- ألنهم محتلون، ونحن ال توجد لنا دولة تحمينا

- ومتى تكون لنا دولة تحمينا؟

- قريبا جدا.

- هل باستطاعتي أن أكون جنديا فلسطينيا ألحمي دولتي وشعبي؟

- بالتأكيد.

- لكنني لن أقتل النساء والرضع والشيوخ. )ص. 33( 

فـي هذه القصة، تظهر مالمح إضافـية لإلسرائيلي حيث يمكن أن يكون والدا يحب أطفاله 
وال يطلق النار عليهم. وفـي الحوار، يشرح األب البنه أسباب الصراع التي تتمثل فـي سببين: 
أولهما ״إنهم محتلون״ وثانيهما: ״ال توجد لنا دولة تحمينا״. ففـي هذا السياق، اإلسرائيلي 

مسئول عن الصراع والفلسطيني ضحية بال حماية فـي وجه المحتل اإلسرائيلي.

أما فـي قصة فهمي ويائير للكاتب جميل سلحوت، فـيعكس الحوار بين شاب فلسطيني 
وآخر إسرائيلي موقف كل منهما تجاه االحتالل، حيث سأل فهمي يائير:

- متى ستذهب للجيش يا يائري؟

- بعد سنة

- وإذا ما رفضت هل يسجنونك؟

- نعم.. ولكني أود أن أوضح لك بأين اذهب للجيش ليس خوفا من السجن بل ألنني أعترب 
الجيش مبثابة الدرع الذي يحمي الوطن ويحافظ عىل أمنه.

فـي  رأيتني  ما  إذا  النار  عيّل  ستطلق  هل  السالح،  وتحمل  للجيش،  ستذهب  عندما   -
مظاهرة؟

سكت يائري وتابع فهمي:

- مثلام تفخر أنت بدولتك وتوافق عىل الخدمة العسكرية فـي جيشك، هل تعطيني نفس 
الحق بأن أتظاهر حتى تقام دولتي وأصبح جنديا فـيها؟

- بالطبع لكم الحق فـي إقامة دولة مستقلة، ولكني ال أوافق عىل طريقتكم فـي استعامل 

״
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العنف وإلقاء الحجارة عىل الجنود.

عىل  السامة  والقنابل  الرصاص  إطالق  تسمي  وماذا  عنفا؟  الحجارة  إلقاء  تعترب  وهل   -
األطفال والنساء والشيوخ وداخل البيوت؟

-هنا تدخل أبو يائري قائال: »يا أوالد هذا الكالم كبري عليكم، أتركوه ملن هو أكرب منكم« 
وأضاف مخاطبا الكبار: »ما ذنب هؤالء األوالد ال حديث لهم إال عن القتل والجيش بدال 

من أن يلعبوا ويرقصوا ويفرحوا..« 

قال أبو فهمي: »الخزي والعار ملن اغتصب الفرحة من عيون األطفال« )ص. 24(

على  واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الطرفـين:  كال  يصله  الذي  المغلق  النفق  الحوار  يعكس 
مستوى الجيل الشاب وعلى مستوى اآلباء. تعرض القصة موقف الطرفـين، لكنها - بشكل 

رمزي - تصف االحتالل باغتصاب حق الفلسطينيين فـي الحياة.

غربة الفلسطيني فـي الحّيز اإلسرائيلي

فـي قصة قصي يزرع طفال فـي القدس، للكاتبة سامية الخليلي عام 1987، تبرز هوية قصي 
الالجئ الفلسطيني الذي يعود إلى القدس سائحا، لكنه ُيفاجأ باالحتالل يغيّر مالمح مدينة 
القدس التي يبحث فـيها الالجئ عن هويته وماضيه وتاريخه، فالبلدة القديمة لم تعد تالئم 

ذاكرته، حيث رأى فـيها مدينة مزيفة:

من أين أتوا بهذه األعمدة والفوانيس املصطنعة؟ وملن هذه املكتبات األوروبية؟ وهذا 

املعرض للفراء؟ كيف انقلبت هذه السوق؟ أي تاريخ نقشوه عىل الحجر؟ )ص. 15( 

تجاه  السلبي  شعوره  وصف  عند  تتوقف  ال  الكاتبة  لكن  قصي،  غربة  القصة  تصف 
الكراهية  بنظرات  تقذفه  بالشر،  تشع  عيون  أصحاب  ״بأنهم  الذين وصفهم  اإلسرائيليين 
وترطن بكلمات ال يفهمها״ )ص. 10-11(، بل تتعداها إلى توظيف قدرته إلنجاب طفل من 
أجل أن يبقى فـي القدس، وفـي هذا رسالة بأن األجيال الفلسطينية القادمة لها دور فـي حل 

الصراع17.

ُتَعّد قصة اللجوء من أهم مركبات الصراع مع اآلخر، حيث تعكس الصراع بين الماضي 
 ،1989 للكاتب سمير رنتيسي عام  حلم ال ينطفئ،  القاسي. ففـي قصة  المثالي والحاضر 

تحلم األم بالعودة إلى قرية بيت دارس التي أقيمت مكانها مستوطنة إسرائيلية وتقول: 

الكّتاب  اتحاد  فـي  إدارية  لجنة  عضو  وهي  وشاعرة،  كاتبة   .1963 عام  مواليد  من  الخليلي  سامية   17
الفلسطينيين وتقّدم برنامجا فـي إذاعة فلسطين فـي رام الله.

طفــولــة فـي صـــراع
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
هنا أرضك يا باسل.. حيث يعيش اآلن اليهود.. أتوا من كل البقاع فـي األرض واستقروا 

هنا.. فـي بيت دارس.. وبدال من بيت دارس.. أم البلدان املجاورة، أصبحوا اآلن يسمونها 

»موشاف جفعايت« .. أنظر يا حبيبي.. انظر لألبنية الحديثة!! أترى!! فـيالت.. فـيالت يا 

روحي!! كلها بنوها عىل أنقاض حارة اليازوري.. وعىل أنقاض األرايض املحروقة فـي بيت 

دارس.. هذي أرضك يا باسل.. رفح ما هي إلك.. فـي املخيم عشنا الجئني.. متعبني.. وسط 

املياه األسنة.. وسط القاذورات لكن هنا يا حبيبي.. هنا حيث قبور أجدادك... يعني يا 

حبيبي سيدك تراباته هان.. فـي هاألرض.. وأنت ميا الزم ترجعها.. املخيم بس مؤقت.. 

هاألكم سنة.. بعدين انتوا كلكم برتجعوا هان.. عىل بيت دارس.. عىل أرضكم يا حبيبي.. 

أرضكم.. آه ميا.. اليل أخذوها منكم )ص. 22-21(.

كما يبدو من مناجاة األم البنها أن الذاكرة تربط بالمكان، فهي تميّز بين المخيم المؤقت 
الذي يعيشونه حاليا وبين القرية التي ماضيها ومستقبلها مستمران ويرتبطان بالسعادة 

المرجوّة.

فـي قصص األطفال، تشكل الجنة بديال عن الواقع األليم الذي يعيشه الفلسطينيون، 
وهو نوع من التعويض المستقبلي عّما ُفقد فـي الماضي أو ُيْفقد فـي الحاضر. وعلى سبيل 
المثال، فـي قصة حلم ال ينطفئ وقصة رفح، تتحول مفاهيم دينية مثل: الجنة أو الشهيد 
إلى عقيدة وطنية-قومية، حيث تصبح الشهادة والموت تضحية فـي سبيل الوطن ومن أجل 
الكرامة واستعادة المفقود، وفـي هذا تحويل للعقيدة الدينية إلى عقيدة قومية تشّكل إطارا 

الحتواء الصراع العربي- اإلسرائيلي باعتباره صراعا قوميا وليس دينيا.

قصص األطفال فـي االنتفاضة األولى تعرض رسالة مباشرة لألطفال، أال وهي مقاومة 
االحتالل؛ بينما فـي فترة أوسلو فإنها تعرض واقعا مركبا، وال توجد هناك رسالة واضحة 
حول مقاومة االحتالل أو االستمرار فـي التفاوض مع الطرف اإلسرائيلي من أجل الوصول 

إلى حل سلمي.

صراع مركب فـي قصص فترة أوسلو

ركزت قصص االنتفاضة األولى على شخصية المحتل اإلسرائيلي، بينما قصص أوسلو 
فـيه، خاصة بين  الموجود  الداخلي  أكثر وتعرض االختالف  الفلسطيني  تتناول شخصية 
الفلسطينيين المحليين وبين العائدين فـي أعقاب اتفاقية أوسلو. وعلى سبيل المثال، فـي 
قصة موسيقى األرغفة، للكاتب علي الخليلي عام 1998، تظهر النزعة الفردية فـي العائلة 
الفلسطينية بدال من التكافل المطلق، فاألب مشغول بالواقع الجديد، األم تريد أن تحرر وأن 
تجد وظيفة من أجل رفع مكانتها، والطفل يريد أن يقّلد الثقافة الغربية وأن يتعلم الموسيقى 
التي تنهال عليه من كل جانب، أما االبنة فطالبة جامعية تعتقل على الحدود، ومن خالل 
اتفاقية  لنتائج  الشاب  الجيل  انتقادات فلسطينية، خاصة من  القصة  االعتقال تعكس  هذا 
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أوسلو18.
تعكس القصة حالة الضياع وعدم اليقين التي يعيشها الفلسطينيون فـي تلك الفترة، 

حيث يتفكك الكل الفلسطيني، وكل يبحث عن هويته الفردية ونمائه االقتصادي.

يَظهر االحتالل فـي بداية القصة بأنه مهزوم حين خرج من مناطق السلطة الفلسطينية، 
بالرغم  أنه مازال يتحكم بالواقع الفلسطيني. بينما، يعتبر الفلسطينيون المفاوضات وسيلة 
الجندي  صورة  تظهر  القصة،  وفـي  اإلسرائيلي.  للجانب  رأيه  عن  الفلسطيني  يعبّر  حتى 
الفلسطيني بشكل مخالف لصورة اإلسرائيلي، حيث أن الجندي الفلسطيني يخدم الوطن 

ويظهر كشخصية قوية ومحببة لألطفال.

وزوجته،  نفسه،  من  حوله:  يدور  ما  كل  من  األب  بمفاجأة  قصته  الخليلي  ويلخص 
وأوالده، ومجتمعه.

 انعكاس الصراع الحضاري فـي قصص األطفال

فـي قصة قالت مريم قال الفتى للكاتب محمود شقير من عام 1996، يظهر الصراع على أنه 
صراع  بين حضارتين شرقية وغربية، الحدود فـيها غير واضحة. ففـي لقاء مباشر بين 
شباب فلسطينيين وإسرائيليين، يحاور كنعاُن الفلسطينيُّ العائُد من الشتات دافـيَد الشاب 
اإلسرائيلي مظهرا له أنه يعرف أرضه ويتمسك بها وإن لم يولد فـيها. وفـي موقف آخر، فإن 
كنعان المتأثر بالثقافة الغربية والمتفق معها، يجد نفسه فـيها مع اإلسرائيلي. وذلك فـي 
زيارة للفرقة الفلسطينية إلى تل ابيب حيث سبحت الفتيات اإلسرائيليات بال خجل، بينما 
رفضت الفتيات الفلسطينيات السباحة تبعا للتقاليد. وأبرز الكاتب معارضة كنعان لتصرف 
الفتيات الفلسطينيات، ووصف موقف مريم بطلة القصة التي سبحت فـي البحر  بطريقة 

إيجابية - على الرغم من المعارضة التي تلقتها 19. 

اقتالع  تحاول  إسرائيلية  جرافة  أمام  مظاهرة  فـي  الطرفان  يلتقي  القصة،  نهاية  وفـي 
األشجار. فما كان من كنعان إال أن مّزق صور دافـيد ورسائله التي أرسلها له، رافضا أن 

يكون على عالقة مع شاّب أبوه ضابط فـي الجيش اإلسرائيلي يهّدد أمن الفلسطينيين.

العربية فـي   إدارة أعمال من الجامعة  1943. خريج  الكاتب والشاعر علي الخليلي فـي نابلس عام  ولد   18
بيروت فـي عام 1966. يعمل اليوم مديرا عاما للمراكز الثقافـية فـي وزارة الثقافة الفلسطينية. كتب أغاني 

االطفال فـي فلسطين فـي عام 1979 وعايش تلين له الصخوروغيرها.
ولد الكاتب محمود شقير فـي جبل المكبر فـي القدس عام 1941. خريج قسم الفلسفة وعلم االجتماع من   19
جامعة دمشق عام 1965. أعتقل بين السنوات 1969-1974 على يد قوات األمن اإلسرائيلية، ونفـي خارج 
البالد فـي عام 1975. شغل منصب رئيس اتحاد الكّتاب فـي منفاه فـي األردن، ويشغل اليوم مديرا لقسم 
األدب فـي وزارة الثقافة الفلسطينية. كان شقير من أوائل الكّتاب الفلسطينيين اللذين كتبوا لألطفال منذ 
منتصف السبعينيّات حيث كتب: خبز لالخرين عام 1975،الولد الفلسطيني عام 1977، الجندي واللعبة 

عام 1981 وغيرها.
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نجد فـي قصص فترة أوسلو تغيرا فـي الشخصية الفلسطينية. بطل أوسلو لم يعد طفال 
من مخيمات الالجئين أو طفال من أطفال الحجارة، بل هو ابن المدينة، عائد من الشتات 
الفلسطيني، يمثل قدوة بالنسبة للفلسطينيين المحليين، يعرف خريطة الوطن من حكايات 
الفلسطيني والدولة  المدني  األجداد، يبّشر بقيم ثقافـية ديمقراطية من أجل بناء المجتمع 
العتيدة على أسس حداثية، أساسها حرية الفرد واالبتعاد عن العادات والتقاليد، إضافة إلى 

الدعوة لتحرير النساء من قيود الوصاية العائلية والمجتمعية.

االنتماء  بين  داخلي،  فلسطيني  ثقافـي  صراع  عن  الحديث  يمكننا  السياق،  هذا  وفـي 
العائدون  بها  جاء  التي  الغربية  الحضارة  عادات  تلك  وبين  المحلية،  والتقاليد  للعادات 

الفلسطينيون فـي أعقاب اتفاقية أوسلو.

قد أدى اختالف االنتماءات إلى تعزيز األفكار المسبقة السلبية التي يحملها كل طرف 
عن الطرف اآلخر، حيث رأى المحليون العائدين كمجموعة غريبّة العادات، وأنها جاءت 
لتسيطر على المجتمع. وفـي المقابل، رأى العائدون المحليّين بأنهم تقليديون ذوو انتماءات 

قبلية غير تقدمية20.

ولكن كيف تعاملت قصص األطفال التي أنتجت فترة أوسلو مع هذا الشرخ الفلسطيني 
الداخلي؟ لقد حاولت هذه القصص أن تتغاضى عن الخالف وأن تخلق قاسما مشتركا بين 
جميع الفلسطينيين، وبهذا كان أدب األطفال وسيلة تربوية من أجل تعزيز الصورة الذاتية 

الفلسطينية وتقديمها بشكل إيجابي لألطفال. ولكن فـي أي قالب عرضت هذه الصورة؟ 

نجد أنه فـي قصة قالت مريم .. قال الفتى للكاتب محمود شقير، وقصة موسيقى األرغفة 
قصة  ففـي  مختلفة.  بطرق  الفلسطيني  العائد  شخصية  عرض  تّم  الخليلي،  علي  للكاتب 
موسيقى األرغفة، تحدث الخليلي بشكل غير مباشر عن ״الحسد״ الذي ُيضمره المحليون 
للعائدين بما حصلوا عليه من مناصب ووظائف فـي السلطة الوطنية الفلسطينية. وركزت 
القصة على سعي المحليين للتفاعل مع القيم الحديثة فـي المجتمع الفلسطيني الجديد الذي 
عدم  من  الرغم  على  الموسيقى  ابنه  يدرس  أن  يقبل  األب  القصة،  ففـي  العائدون.  يقوده 
قناعته بذلك. وتبحث األم واألخت عن وظيفة ״نظيفة״ لهما فـي مكاتب السلطة الفلسطينية، 
وقد فشلتا فـي الحصول عليها. ففـي هذه القصة تبرز قيم المجتمع الجديدة،  قيم مادية 

حتى أنها تصبح الجنة التي يستهدفها المؤمنون بأسلوب الحياة الحداثي. 

أما فـي قصة قالت مريم .. قال الفتى، يعكس محمود شقير فـي القصة غربة العائد من 
الشتات إلى وطنه، ويبدو ذلك جليّا من خالل عنوان القصة التي يظهر فـيها اسم مريم، 
تظهر صفاته  فتى،  بل هو  العائد،  اسم  يظهر  ال  بينما  المحليين،  الفلسطينيين  كونها من 

الدراسات  مجلة  فـي:  الفلسطيني،  الكيان  فـي  الدولة  وبناء  الهوية  تماري،  سليم  فـي  أنظر  لإلستزادة   20
الفلسطينية )32( )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997(.
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ومالمحه فـي القصة. 
والفتى كما يصفه شقير: شاب فـي مقتبل العمر، ناقد للعادات والتقاليد البالية، مهرّج 

فـي انتقاده للواقع، حيث يقول:

لو مل أكن عرثت عىل هذه الفرقة املرسحية لكنت انفجرت مثل مخزن للذخرية أتت عليه 
النريان. كنت أخلع فـي الكواليس مالبيس، وأرتدي بدال منها مالبس مهّرج، له الحق أن 
الهزل  من  غطاء  تحت  الجارح،  النقد  من  الكثري  فـيه  بكالم  املرسح،  يتفوه عىل خشبة 
والسخريات. كان دوري يتيح يل ان أرصخ كام أشتهي، وأن أضحك مثلام أريد، وكنت أخرج 
فـي بعض األحيان عن النص، فال يغضب مني املخرج، فأوزع الكثري من السخريات عىل 

أشخاص نعرفهم كلنا وعىل ظواهر غري مرضية يعاين منها الناس. )ص. 24(

كنعان هو مقاوم لالحتالل اإلسرائيلي، يعرف وطنه من حكايات جده، ولكنه يعيش الغربة 
أيضا، وخاصة عندما يعود إلى الوطن وال يتعرف عليه بسبب االستيطان اإلسرائيلي. وتميّز 
القصة بين غربيتين، حيث يعتبر الكاتب غربة العائد الفلسطيني طبيعية بسبب الشتات، 

بينما غربة اإلسرائيلي فهي أكثر سلبية، تعني عدم االنتماء إلى المكان. 

تتمحور القيم فـي القصة حول تطوير الشخصية الفردية كحرية الفكر والتعبير، وكذلك 
القيم العليا التي يمكن للمرء أن يموت فـي سبيلها. ففـي القصة تم قتل شخصية ״الكاتب 
المفّضل״ وتحولت بذلك إلى ضحية لعدم قدرة بعض التيارات فـي المجتمع على استيعاب 

فكر آخر.
كما يبدو من القصص، فإنها تعكس جزءا من الصراع الثقافـي الداخلي، ويحاول الكّتاب 
التي  األبحاث  فـي  جليا  تظهر  كما  الطرفـين،  بين  القوة  عالقات  بتمويه  الصراع  تشويش 
تناولت المجتمع الفلسطيني فـي مناطق السلطة الفلسطينية أعقاب اتفاقيات أوسلو. وتظهر 
المسبقة  األفكار  اختراق  أجل  من  وذلك  إيجابية،  القصص بصورة  فـي  العائد  شخصية 

السلبية فـي المجتمع حيالها.

  بين االنتفاضة األولى وأوسلو: 
بـــروز وضــمـــور الصـــــراع الطبــــقـــــي

ففـي مقدمة لمجموعة قصصية وهي  األولى،  االنتفاضة  قبل  الطبقي  بالصراع  الوعي  بدأ 
حكايات عّمار عام 1982 كتب علي الخليلي ما يلي:

بأطر  محارصة  العربية،  الكتابات  من  كغريها  لألطفال  الفلسطينية  الكتابة  بقيت  وقد 
وأمناط الرتاث التقليدي التي تراوح داخل حكايات املايض البعيد بأبطاله املثاليني وألغازه 
بد  املحتم، ال  التناقض  الرتاث، ضمن معادلة  الدينية واإلقطاعية. وإذا كان هذا  ورموزه 
أن يتضمن الرصاع، فـينفرز من خالله وعي إنساين لبطولة إنسانية شعبية تتجاوز بعض 

״

״
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أشكال الرش التقليدي، وبعض رموز اإلقطاع، إىل حالة من انتصار الخري املمثل بالطبقات 
الشعبية املسحوقة برموزها وأبطالها، فإن السيطرة الرجعية عىل توجيه هذا الرتاث برمته، 
الغيبية  بالخوارق  تتوجه إىل األطفال معينا طافحا  التي  قد جعلت من مجمل حكاياته 
الخ.. مام يساعد عىل قمع هؤالء األطفال مبكرا، وعىل  الخرافـية واألشباح..  والبطوالت 

توفـري العامل النفيس فـي إرهابهم فـي مرحلة الصبا )ص.8(

فقد عكست قصص  الخليلي،  الذين طرحهما  معا  والقومي  الطبقي  التحرر  فهم  بناء على 
المجتمع  فـي  المختلفة  الفئات  بين  الطبقي  الصراع  األولى  االنتفاضة  فترة  األطفال 
الفلسطيني، بسبب قرب هذه القصص من الواقع والتصاقها بهموم الفقراء والالجئين الذين 
لالحتالل  مقاومتها  عن  القصص  هذه  وعبّرت  االنتفاضة.  فـي  المساهمة  األغلبية  شّكلوا 

اإلسرائيلي، وكذلك أتْت ناقدة ورافضة للطبقية فـي المجتمع الفلسطيني.

إلى  وتحويلهم  الفقراء  مع  التعاطف  فـي  كان  االحتجاح،  هذا  على  األمثلة  أبرز  ومن 
أبطال يواجهون الفقر واالحتالل معا، وذلك بوصف حالة الحرمان التي يعيشونها، وكذلك 
باالنتقاد الالذع لألغنياء الذين يبخلون بأموالهم دون  مساهمة منهم فـي االنتفاضة. ففـي 
قصة قوار الريحان للكاتبة سامية الخليلي، يعمل األب طيلة النهار ُبغية إعانة األسرة دون 
أن يكفـي حاجاتهم، ال بيت للعائلة، وال مكان يلعب فـيه األطفال. وحين يسأل هيثم بطل 

ه عن سبب الفقر الذي يعانونه، تجيبه بقولها: القصة أمَّ

حني تكرب يا هيثم سأحدثك عن تركيبة املجتمع الذي نعيش فـيه! املهم أن تتعلم اآلن 
حب الوطن. )ص.32(

ويشتكي بطل القصة من أنه ال يمكنه أن يحب وطنه وأرضه دون أن يستمتع بهما ويتساءل:

ماذا أملك من هذا الوطن يك أحبه وأحافظ عليه؟ إننا ال منلك من ترابه سوى »قوار« من 
الريحان«. وتقول األم: تشبث برتاب هذا »القوار« إىل آخر نفس فـيك، وازرع فـيه كل 

حبك وأحالمك ومستقبلك.  )ص.33-32(

ذهاب  ظل  فـي  يملكوها  أن  للفقراء  يمكن  التي  الصغيرة  القطعة  إلى  الريحان  قوار  يرمز 
األرض التي تعبّر عن تعلقهم بها  وبالوطن.  ُيظِهر الحوار بين األم واالبن انتقادا مبطنا 

للفقر وتركيبة المجتمع الطبقية، ومع هذا  يتنازل عنه الفقراء من أجل الوطن.

تصنع قصص األطفال نوعا من البطولة ألطفال المخيمات تعوضهم عن فقرهم. ففـي 
قصة القبعة لجارنا الحرّاث للمؤلف سمير الرنتيسي عام 1991، تم وصف حياة الفقراء 
والدته  عند  سمي  رعد،  اسمه  شاب  القصة  بطل  ساخرة.  بصورة  العمل  عن  والعاطلين 
״سعيد״ ثم سّماه جده بهذا االسم – رعد - بسبب هرب أبيه المكتئب من البيت وصراخ 

رمز  هذا  وفـي  السادة״  ״خدمة  فـي  تعمل  أمه  الرعد.  صوت  يشبه  عال  بصوت  المولود 

״

״
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لإلسرائيليين، بينما تحوّل ابنها إلى شاب مدخن،  يجلس فـي القهاوي سكران عاطال عن 
العمل.

عاطلين  آخرين  رجاال  رعد  يجالس  حيث  الصباح،  ساعات  فـي  القصة  أحداث  تبدأ 
مثله عن العمل، يتحدثون عن السياسة والنساء الجميالت. وفجأة، تظهر دورية عسكرية 
فـيتراهن رعد مع أصحابه بقدرته على حرقها. وفعال، يتمّكن البطل من فعل ذلك، آخذا من 

الدورية قبعة يهديها لجاره الفالح، فـيعلن الجيش منع التجول.

تعكس هذه القصة أصواتا مختلفة مهّمشة داخل المجتمع الفلسطيني، وفـيها انتقاد الذع 
أيضا للعاطلين عن العمل الذين يقومون بأعمال ضد االحتالل كسبا للشرعية االجتماعية 
من  كنوع  العامل،  للحرّاث  ״الغنيمة״  ُتعطى  القصة  نهاية  فـي  و  لالحتالل.  لمقاومة  منها 

الجائزة التقديرية للفالحين العاملين.

األغنياء  لطبقة  مباشر  انتقاد  ففـيها  للرنتيسي،  اإلفرنجية  حنا  برنيطة  قصة  فـي  أما 
تظهر  القصة،  هذه  فـي   - أنه مسيحي  إلى  الرامز  باسمه   - الفلسطينيين. فشخصية حنا 
على أنها متلونة منقطعة عن المساهمة فـي االنتفاضة، ״يربط أوالده وبناته بالحبال خوفا 
دعم  فـي  حنا  يتردد  الفقراء،  نصرة  ويرفض  المظاهرات״  فـي  ومشاركتهم  من خروجهم 
شباب االنتفاضة بجرار الزيتون، وهو يخاف من الجنود اإلسرائيليين الذين جاءوا إلغالق 

معصرته فـيهادنهم حتى ُوِصف بيته بأنه ״محطة للجنود״. 

أما فـي حكايات األطفال والخواجا أبو كرش للكاتب علي الجريري عام 1991، فـيرمز 
لشبابها  يسمح  وال  االنتفاضة،  مع  يتعامل  أن  يريد  ال  غني،  رجل  إلى  الكرش  صاحب 
باالختباء فـي بيته، وهو ينّزل األعالم الفلسطينية ومستعد إلزالة الشعارات الوطنية حتى 
يرضى الجنود. يشبّه صاحب الكرش بالحمار الخائف من األطفال الذين يهّددونه بالكتابة 
على باب محله اسم منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا الوصف المستهزئ يعكس األفكار 

المقبولة اجتماعيا لمن يرفض المشاركة فـي االنتفاضة21.

تحاول قصص االنتفاضة أن تعوض عن الفقر المادي بالحديث عن الغنى  العاطفـي 
بصورة  الفقراء  المتعلمين  وتعرض  مباشر،  بشكل  التعليم  تشجع  فالقصص  والتعليمي. 
إيجابية حيث أنهم يرسمون ويكتبون مستقبال آخر أكثر تفاؤال، كما يظهر ذلك فـي قصتي 
الخليلي عام  المنسية لسامية  القرية  الجريري وفـي قصة  للكاتب علي  ألوان ودفتر رسم 
1991، حيث يعود المتعلمون إلى القرية المنسية لعمرانها ومواجهة سياسة االستيطان التي 

يدعمها فالح جاهل، يحلم بالثروة دون أن يعمل، ولكن ببيع أرضه لإلسرائيليين. وكتبت 

الله. يعمل حاليا فـي قسم الترجمة  1951 فـي قرية دير جرير بقضاء رام  ولد علي الجريري فـي عام   21
فـي وزارة الثقافة الفلسطينية. كتب أدب األطفال )1982(, أغان وأناشيد )1984(، أبجدية فرج الحافـي 

.)1989(
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الخليلي فـي نهاية القصة، مبينة أهمية العودة إلى القرية حتى ال تقع فـي يد المستوطنين 

اإلسرائيليين: 

كان األجنبي قد احكم حصاره لكل املرافق الحيوية للقرية، فأخذ الشباب املعلم يتصدى 
له، وأعلنوا أن القرية لن تكون منسية بعد اليوم )ص.22-21(.

يبدو من القصص أنها ال ترّكز على الصراع الطبقي فقط، لكنها تركزأيضا على االختالف 
بين الطبقات، وتدعو جليّا إلى مواجهته بالعلم والعمل.

بينما حفلت قصص االنتفاضة األولى كثيرا بالحديث عن الفروقات االقتصادية داخل 
والمترفـين  األغنياء  وبين  والالجئين  والفالحين  الفقراء  بين  وذلك  الفلسطيني،  المجتمع 
وأصحاب األراضي والعقارات. وعلى مستوى الصراع القومي مع اآلخر اإلسرائيلي، فقد 
وصف تعامل اإلسرائيليين مع الفلسطينيين على أنه تعامل األسياد مع العبيد. بينما حاولت 
الداخلي والخارجي.  المستويين  القفز عن هذا الصراع على  قصص األطفال فترة أوسلو 
طبقات  وجود  إلى  وإيحاءات  إشارات  هناك  كانت  الفلسطيني،  الداخلي  المستوى  فعلى 
مختلفة داخل المجتمع الفلسطيني، مثال فـي قصة موسيقى األرغفة لكن دون الدخول إلى 

عمق هذا الصراع. 

     انعكاس صراع األجيال فـي القصص
يظهر صراع األجيال فـي قصص األطفال فترتي االنتفاضة األولى وأوسلو بشكلين: واضح 
وخفـي. يمكن فهم انعكاس هذا الصراع على ضوء الواقع الفلسطيني منذ النكبة عام 1948، 
الدفاع عن  الشاب بسبب عدم قدرتهم  الجيل  فـي نظر  القديم  الجيل  اهتزت صورة  حيث 

الوطن وخروجهم منه. 

وفـي سنوات الستينات، تعاظم الشعور لدى جيل الثورة الذي أراد أن يعتمد على نفسه 
ال على الجيل القديم أو الدول العربية، وهذا ما أنتج سياسيا منظمة التحرير الفلسطينية عام 

1964 التي أخذت على عاتقها مهمة تحرير فلسطين )وفمان، 2003(.

كانت االنتفاضة األولى التي قادها الجيل الشاب بمثابة إعالن تمرد على جيلي النكبة 
عام 1948 والنكسة عام 1967 عاكسة تغييرات اجتماعية، حيث لعبت المجموعات المهّمشة 
- كالالجئين واألطفال والنساء - دورا مركزيا فـي االنتفاضة مما رفع من  فـي المجتمع 
مكانتها. رّكزت قصص األطفال -صاحبة هذا التوجه- على أن القيادة بيد الجيل الشاب 

وتمرده على سلطة الكبار وليس بيد الجيل القديم 

״
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القيادة للصغار 
فـي قصص االنتفاضة األولى

فـي مجموعة قصص دولة للصغار للكاتب سمير رنتيسي عام 1989، تحّدت القيادة الشابة 
لالنتفاضة القيادة التقليدية، حيث لم يعد األطفال يطلبون اإلذن من والديهم للمشاركة فـي 
من  مجموعة  يقود شاب  للصغار،  دولة  قصة  ففـي  بأنفسهم.  يقررون  هم  بل  االنتفاضة 
األطفال فـي المخيم حيث يصبح المخيم دولة بحد ذاتها، ال يسمح بدخولها الغرباء دون 

إذنه.

أما فـي قصة السلسلة للكاتبة سامية الخليلي عام 1987، فـيبرز االنتقاد الواضح للجيل 
أن  القرية خوفا  الجدار، تشّكل خطرا على  ثنايا  بين  أن تكمن  لألفعى  الذي سمح  القديم 
ُتهدم السلسلة التي تعب األجداد ببنائها. فما كان من األطفال إال أن أعلنوا هدم السلسلة، 
السلسلة  سنبني  ״  جديد  من  السلسلة  يبنون  ثم  األفعى  لطرد  أمهاتهم  بذلك  تساعدهم 

بحجارتنا وكما نريد لها أن تكون״ )ص. 85(.

يمكن أن نفهم القصة فـي السياق السياسي، حيث ترمز األفعى إلى االحتالل اإلسرائيلي، 
الجيل  يمثلون  الذين  األطفال  ويريد  األجداد،  رآه  كما  المجتمع  إلى  ترمز  السلسلة  بينما 
يرونها  التي  بالطريقة  المجتمع  يبنوا  حتى  الكبار  عادات  من  واالستقالل  الحريَة  الجديد 

مناسبة. 

فـي قصة السلسلة لم ينجح الجيل القديم بإقناع الجيل الشاب بموقفه من بقاء السلسلة 
كما هي؛ بينما فـي قصة األرض  للكاتبة سامية الخليلي عام 1987، فقد نجحت الجدة بإقناع 
أحفادها بحب األرض، وقد جاءوا من المدينة واستخفوا باألرض وبالقرية التي ال ألعاب 

فـيها أو تلفاز أو ثالجة. 

األطفال على حب  ُيربِّ  لم  الذي  النظام  هذا  المدينة،  فـي  التعليم  نظام  الجدة  انتقدت 
األرض واألجداد بل على الحياة المادية. فما كان منها إال أن أعطت كل واحد منهم قطعة 
أرض حتى يعتني بها، وبهذا عّلمتهم حبها ووصفتهم بـ ״حماة األرض ومستقبل القرية״ 

)ص. 65(. 

فـي هذه القصة رسالة واضحة للجيل الشاب بضرورة العودة إلى القرية وبنائها من 
جديد، وانتقاد المدينة وقيمها الحداثية التي تبعد الجيل الشاب عن جذوره.

بشكل عام، شخصية األب غير مركزية فـي قصص االنتفاضة األولى، فاألب إما شهيد 
القديم فهي تلعب أدوارا مركزية،  التي تمّثل الجيل  أو معتقل. أما شخصية الجد والجدة 

لكنها ال تستطيع أن تقدم دائما حلوال للجيل الشاب.
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يالحظ من قراءة القصص، أنه لم يتم التمرد على الشخصيات األبوية بشكل واضح، 
علي  للكاتب  اسمي  أعطيهم سوى  لن  قصة  ففـي  االحتالل.  قوة  أمام  بضعفها  قبولها  بل 
الجريري عام 1991، يعّلم الطفل أباه كيف يتصرف عند التحقيق معه، و أال يخبر المحققين 

اإلسرائيليين إال باسمه، وأال يقول كلمة واحدة عن نشطاء االنتفاضة. 

ففـي هذه القصة وقصص أخرى، ُتعطى مكانة القيادة للجيل الشاب، بينما ينتقد الجيل 
القديم بصورة غير مباشرة، فالصراع القومي هو المهم ولم يكن هناك من مجال لصراع 

معلن بين األبناء وآبائهم وأجدادهم.

صراع بين الحداثة والتقليد 
فـي قصص أوسلو

صراع األجيال أكثر بروزا فـي قصص األطفال فترة أوسلو، فالجيل الشاب يريد أن يرسم 
طريقه فـي ظل التغييرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية التي تجتاح وطنه. ويريد 
التمسك  القديم  الجيل  أبناء  يريد  بينما  والحداثية،  الغربية  القيم  تبني  الجيل  هذا  أبناء 
العادات  بين  الصراع  يبرز  األرغفة  موسيقى  قصة  ففـي  الفلسطينية.  والتقاليد  بالعادات 
والتقاليد وبين الحداثة، حيث يجّسد هذا الصراع الفروقات بين الجيلين. فبطل القصة يريد 
أن يلبس اللباس األمريكي وان يرقص رقصات أمريكية وأن يعيش بأسلوب الحياة األمريكي 

وال يعنيه كثيرا موقف أبيه السياسي من أمريكا وموقفها تجاه القضية الفلسطينية. 

تعكس الصورة الضجة 
والحيرة التي يعانيها أفراد 
العائلة الفلسطينية فـي 
زمن أوسلو كما تظهر فـي 
قصة موسيقى األرغفة
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تصف القصة الضجة الثقافـية التي يعانيها أفراد العائلة الفلسطينية نتيجة تغيّر القيم 
الحرية  قيم  والتركيز على  العولمة  ثقافة  إلى  االنتماء  فـي  الشاب  الجيل  والمفاهيم ورغبة 
الفردية. يقف األب الذي يمّثل السلطة فـي العائلة، عاجزا ومحتارا أمام هذا التغيير، وفـي 

هذا إيحاء إلى قبول الجيل القديم بالتغيير الحاصل وعدم مقاومته له.

أما فـي قصة قالت مريم.. قال الفتى فإن صراع األجيال يأخذ طابعا آخر، وهو الصراع 
الجندري، فـي سبيل تحرير المرأة من التقاليد التي تعيق تقدمها. فـي القصة، مريم مراهقة 
وصاية  ترفض  أنها  كما  مسرحية،  فعاليات  فـي  وتشترك  الجنسين  بين  المساواة  تريد 
أخيها على تصرفاتها. ينجح األخ فـي إقناع العائلة بأن تترك أخته المسرح، بينما تحاول 
منال إقناع أبيها بإرجاعها إليه. أّم مريم تحاول إقناع المراهقة بالعدول عن فكرتها بالعودة 

إلى المسرح: 

نصحتني أمي قائلة: يا ابنتي، ال تعاندي من هم أقوى منك، وعليك أن تتنازيل عن قناعاتك 
أخلق  وال  قانعة،  البيت  هذا  فـي  أعيش  أنا،  يل  أنظري  وقالت:  األحيان.  من  كثري  فـي 
الحال  فـي  أفلح  فلم  أغري موقفها،  أن  أمي، حاولت  لحالة  تأملت  يومها،  املتاعب ألحد. 

)ص. 48(.

فـي هذا الموقف، يبرز صراع األجيال، حيث تمّثل األم الجيل القديم الذي ال يعترف 
بحرية المرأة فـي التعبير عن ذاتها بواسطة المسرح، وبين الجيل الشاب -  ممّثال بمريم - 
الذي يطالب بتغيير موقع المرأة فـي المجتمع. كما أن هذا الموقف يعكس الصراع بين حرية 

الفرد الختيار ما يراه مناسبا وبين ما يفرضه عليه المجتمع.

هوة بين الذاكرة والواقع

تتجسد صورة أخرى لصراع األجيال فـي الفجوة بين الواقع والذاكرة. يمّثل الجيُل الشابُّ 
المفقود.  الوطن  وإلى  الماضي  إلى  بالحنين  الذاكرة، خاصة  القديم  الجيُل  ويمثل  الواقع، 
فـي قصة زمن الغياب للكاتب زكي العيلة عام 1988، يعيش الشاب وأبوه عالمين مختلفـين 
مفصولين نوعا ما عن بعضهما البعض. األب الجئ فـي أحد مخيمات غزة، يهّمه أن يحفظ 
״يبنة״  ابنه ذاكرة الحرب واللجوء. يستعمل األب لغة الحنين الشاعرية فـي وصف قريته 
التي سقطت عام 1948. أما االبن فـيشغل باله واقعه المر فـي المخيم، وينتقد األمم المتحدة 

التي ال تكترث ألوضاع الالجئين الفلسطينيين22. 

ولد الكاتب زكي العيلة لعائلة الجئة من قرية لبنه عام 1951 وتوفـي نتيجة لمرض عام 2008. عاش مع   22
 1984 العربية من جامعة غزة عام  اللغة  أسرته فـي مخيم الجئين فـي غزة. حصل على لقب أول فـي 
وايضا للقب ثان فـي األدب فـي جامعة الخليل عام 1995. عضو إداري فـي اتحاد الكّتاب الفلسطينيين 
بين السنوات 1995- 1998. بدأ يكتب منذ سنوات السبعينيّات، من بين كتاباته: حيطان من دم فـي عام 

1989، عشق فـي زمن االسماء المشبوهة عام 1991، عندما أعود منتحرا عام 1991 وغيرها.

״
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فـي أحد المواقف بين األب وابنه، يروي األب قصة الحرب وكيف اضطر للخروج من 

القرية حامالمشاعره تجاهها، قائال:

الساحة  املاء،  بركة  التل،  قمة  بالحجر،  املعقودة  الحيطان  يبنا،  البلد  دار  الحدود،  وراء 
إىل  املوصلة  الحجرية  الدرجات  بالبالط،  املفروشة  األرض  املنزل،  تتوسط  التي  الساموية 
ثالث غرف مسقوفة الخشب وجريد النخل، من رشفاتها ميكنك أن تتذوق رائحة البحر 

)ص.19(.

يعّلق الشاب على قصة أبيه قائال:

املقبورة هناك،  الذراع  البلد ال يقطعه سوى سعال متصل. عساكر اإلنجليز،  حديثه عن 
الربتقال.  برائحة  مغسولة  الوجه  رائقة  عروس  ويبنا  مصطفى،  الهجرة،  الطخ،  اليهود، 

)ص.31(

نجد أن االبن يكتفـي باإلصغاء والكلمات تنقش فـي أعماقه، وفكره مشغول فـي سلوى، 
فتاة أحالمه التي يجد فـي التفكير بها خالصا من هم روايات أبيه عن ״سنة الكسرة״ والتي 

يقصد بها عام 1948:

سلوى، أيتها النسمة التي تيضء وحشة الليل. مّدي أصابعك يك تعيدي إىل النفس دفأها. 
أنيابا صفراء، زرقاء، سامء متفحمة تضيع فـي  الدنيا ظالما يابسا، قروحا،  بعادك يجعل 

دخانها العصافـري، بدايات الحكايات وخواتيمها تتوه وتتعرث بدونك )ص.36(

نجد فـي صراع األجيال تحديا كبيرا ألدب األطفال، كونه وسيلة تربوية لنقل مبادئ الجيل 
القديم وقيمه إلى الجيل الشاب.  يظهر من القصص اختيار المؤلفـين نقل صورة مركبّة 
األولى  االنتفاضة  فترتي  الكّتاب  تبدو رسالة  المستقبل.  الشاب وتحميله مسؤولية  للجيل 
تغيير  أجل  الكبار من  التمرد على سلطة  بالذات، هي  الصراع  بهذا  يتعلق  فـيما  وأوسلو، 
المجتمع، وعدم العودة إلى أخطاء الجيل القديم. تصوّر قصص األطفال فـي الفترتين جيال 

شابا يقود المجتمع، فـينقاد إليه الكبار ويقبلون بهذا التغيير. 

״

״

״
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ثالثة رسوم من قصة زمن الغياب تعكس الفجوة 
بين األجيال. الصورة الوسطى تعرض األب وابنه، 
فـي الصورة اليمنى يفكر الشاب المراهق بابنة خالته، 

بينما الصورة اليسرى فتعرض مقطعا من ذاكرة األب 
لقريته يبنه التي هجرها.
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   خالصـة

تعكس قصص االطفال التي تناولها البحث، بين السنوات 1987 - 2000 تحوالت سياسية 
فـيها  وتبرز   ،1967 عام  المحتلة  المناطق  فـي  الفلسطيني  المجتمع  يعيشها  واجتماعية، 
صراعات خارجية وداخلية كالصراع بين األجيال، والصراع الطبقي والثقافـي، خاصة بين 

الفلسطينيين الذين ولدوا فـي البالد وبين العائدين بعد توقيع اتقافـية أوسلو. 

أما الصراعات الخارجية فتمثلت فـي الصراع القومي مع اآلخر اإلسرائيلي، حيث تتغير 
التي كتب فـيها عنه، ففـي قصص االنتفاضة األولى فإن اإلسرائيلي  صورته طبقا للفترة 
يتمثل فـي كل عنف يشاهده الطفل حوله من اقتحام للبيوت وهدمها وإطالق نار واعتقاالت 
وغيرها. أما فـي قصص األطفال فـي فترة أوسلو فهناك صورة المحاور اإلسرائيلي الذي 

يلتقيه الفلسطيني فـي لقاءات حوار وليس على الحاجز فقط.

ويلفت البحث النظر: بالرغم من النقد الذاتي فـي أدب االطفال إال إنه يبقى دون عرض 
لبديل واضح حول المستقبل، وربما يعكس هذا أيضا مأزق الرؤية السياسية الفلسطينية 

فـي تلك السنوات.

لقد عرض كّتاب القصص، أمام قرائهم الشباب عالما مليئا بالصراعات على المستوى 
الداخلي والخارجي، وليس هذا األمر بالمفهوم ضمنا فـي قصص األطفال، حيث يحاول 
وبهذه  المستقبل.  وعن  الواقع  عن  إيجابية  أكثر  صورة  الشاب  للجيل  ينقل  أن  المجتمع 
الطريقة عبّر الكّتاب فـي أثناءهذه القصص عن انتقادهم للواقع وأملهم فـي أن يحّسن الجيل 

الشاب الواقع من خالل مبادرتهم. 

تعكس الصراعات فـي قصص األطفال تغييرات دائمة فـي تعريف الهوية الفلسطينية 
إلى  إلى هويات فردية تسعى  الحاضر، وانتقالها من هوية جماعية منصهرة  فـي العصر 
إيجاد قواسم مشتركة بين أفرادها. الصراع القومي مع اآلخر اإلسرائيلي يعزز الجوانب 

الجماعية فـي هذه الهوية ولكنه ال يلغي السعي نحو التميّز الفردي.

تكمن مساهمة البحث فـي أنه يتناول جوانب من أدب االطفال التي لم يتم بحثها سابقا 
ال من الناحية الزمنية وال من ناحية المضامين، ويسعى بذلك الى بناء لبنة صغيرة على 
طريق كتابة سردية ألدب األطفال، ليس فـي المناطق المحتلة عام 1967 فقط، بل أيضا فـي 
إسرائيل والشتات، حيث يتلون أدب األطفال ويعكس اإلطار االجتماعي والسياسي الذي 
ينمو فـيه. يستدعي البحث دراسة أدب األطفال فـي فترات أخرى من أجل تكوين رؤية أكثر 

تفصيال لماهية أدب األطفال ودوره فـي بناء الجيل الجديد.
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        سيرة ذاتية مختصرة
سلوى علينات، طالبة للقب الثالث فـي دراسات اإلسالم والشرق أوسط 
فـي جامعة بن غوريون فـي النقب. حاصلة على اللقب األول فـي اإلعالم 
العبرية  الجامعة  من  األوسط  الشرق  دراسات  فـي  ثان  ولقب  والتربية 
فـي القدس. عملت فـي تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي فـي الصحافة 
المكتوبة. تعمل حاليا فـي مركز أبحاث اللغة، المجتمع والثقافة العربية 

فـي الكلية األكاديمية بيت بيرل.
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“

تأثيث الهوية والذاكرة 
بواسطة اللغة واملكان 

فـي الفن الفلسطيني 
النسوي املعاصر

ص  ملخَّ
يتناول المقال موضوع تأثيث1 الهوية والذاكرة بواسطة اللغة والمكان، وذلك من 
خالل نماذج فنية متنوعة التقنيات لسّت فنانات معاصرات، متقاربات فـي الجيل، 
وهن حسب ترتيبهن فـي المقال: رنا بشارة )ترشيحا 1971( أحالم شبلي )عرب الشبلي 
)منطقة  أنيسة أشقر   )1977 الفحم  )أم  رائدة سعادة   )1976 )عكا  أبو حميد  إيمان   )1970

فـي مؤسسات  تعلمن  1971(. معظمهن  الفحم  )أم  أبو حسين  1979( وحنان  ،عكا  بربور 
فنية إسرائيلية، وتأثرن بمدارس فنية غربية أكسبتهن تقنيات حديثة، وظفنها فـي أعمالهن 

اعتمادا على مرجعيتهن الفلسطينية.

سيعرض المقال نماذج من األمكنة الفلسطينية ألعمال الفنانات المذكورات أعاله. بعض 
األمكنة غابت وُمِحيَت من الخريطة الفلسطينية بعد تهجير أهلها، ويعاد استحضارها عن 
 Performance( وعن طريق الفن األدائي ،)Installation( طريق الصورة، األعمال الموضعية

أو  باألغراض،  تأثيثه  يتم  الذي  الفراغ  أن  رأيت  وقد  الفارغ،  البيت  يخص  لما  عادة  تقال  تأثيث  كلمة   1
المرموزات المختلفة التي سأتطرق لها الحقا، هي عبارة عن تأثيث ينطبع بطابع تأثيث الفراغ وله ارتباط  
الذاكرة خزانا يحمل مرموزات هذا الوطن. فمن الطبيعي ان ما  وثيق بالبيت الكبير - الوطن. واعتبار 
المقال. ونجد ارتباط  الذاكرة، وهو ما يرتبط وعنوان هذا  الفراغ ينطبق على تأثيث  ينطبق على تأثيث 
الذاكرة على نحو دائم  البيت والمكان والذاكرة جليا فـي ادعاء نظام مارديني بقوله “ال بد أن تحتفـي 
بتشّكلها الفردي وهي تستعيد عالقتها مع المكان عبر استعادة حوادث آفلة. الذاكرة استعادة حاضر 
مضمر، فنحن ال نتذكر إال ما هو حاضر فـي بيت الماضي. ما يتسلل خارج هذا البيت يذوب وينتهي فـي 
نهر الزمان العظيم وما يبقى دائمًا فـي حيّز الذاكرة وطوع يدها “ مقتبس فـي )مرديني 2009، ص، 20(.
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Art(. استحضار األمكنة يحمل معنى التخليد وكنوع من ذاكرة المستقبل. هذا التخليد يظهر 

فـي األعمال التي سيتم استعراضها بواسطة عنونة األعمال بأسماء أماكن فلسطينية، أو 
بكتابة أسماء لعوائل سكنت تلك األماكن وُشردت وبعضها توفـي وغاب عن الذاكرة، أو من 

خالل الذاكرة الشفوية التي اختزنتها الفنانات والمصاغة كمرجعية لبعض األعمال.

كلمات مفتاحيه: لغة، مكان، هوية، ذاكرة. 

   1.  مقدمــة
اللغة والمكان، هما عنصران أساسيان فـي تعريف الهوية الشخصية )الذاتية( ثم بلورتها. 
فاللغة تمنح صفات خاصة للذات  )Deaux, 1992(. وتعتبر ״كأداة تواصل مع اآلخرين ״ 
)Amara & Mar‘i, 2002, p. iv.(. وتكتسب اللغة العربية أهمية خاصة لدى الفنانات اللواتي 

اللغة  بين  ما  الصراعي  الموقع  منطلق  من  القوة،  أوجه  أحد  كونها  إسرائيل،  فـي  يعشن 
المهيمنة العبرية واللغة المهيمن عليها، اللغة العربية )أمارة ومرعي، 2008(. أما ״المكان״ 
ما  والحضارة،  التجارب  يتشاركون  الناس״  من  ״فئة  يحوي  حيز  وجود  فهو  كمصطلح 
تجاه  األلفة  بتكوين  بالهوية  المكان  يرتبط  كذلك   .)Relph, 1976( الوطن.  عليه  يصطلح 
األمكنة التي نسكنها )Altman & Low, 1992; Gifford,2002; Giuliani, 2003(. بهذه المفاهيم 

نبني فـي ذاكرتنا المتخيلة والواقعية ما نسميه وطنا. 

 Halaka,( حلقة  جون  يدعي  كما  بل  مطلق،  تعريف  فـي  تنحصر  ال  فهي  الهوية  أما 
 )2008

الوقت.  بذات  ولكنها وجود نفيس مركب يسكننا ونسكنه  أحاديا  ليست وجودا  الهوية 
داخل هذا الوجود هناك هويات متعددة متداخلة تتعايش عىل املستوى املريئ وغري املريئ 
التي تتصارع وتسري بشكل دائم. بعض هذه املستويات تتشكل بشكل إبداعي، وتدعم 
الواحد اآلخر، ولكن بعضها يوجد بشكل مضطهد مزدوج من التعايل، وإن الهوية الذاتية 
- إىل حد ما – هي الهوية القومية، والتي تتشكل عىل املستوى الشخيص املتوارث - عرب 

 )p.83( العائلة - والقوى الرتبوية والرغبات

اللواتي يعشن  الفنانات  ما على  إلى حد  ينطبق  للهوية  بالنسبة   )Halaka( يدعيه حلقه  ما 
فـي إسرائيل، من حيث تركيب تعريف الهوية وتعقيدها نظرا للواقع الصراعي الذي يعيشه 
مؤخرا  تطرق  وقد  ومختلفة.  متعددة  الهوية  فمسميات  ولهذا  إسرائيل.  فـي  الفلسطينيون 
أمارة ومرعي إلى تعدد السياقات بتعريف الهوية بشكل موسع واستنتجا بأن ״مسميات 
الهوية التي أطلقت على الفلسطينيين فـي إسرائيل، كانت نتاج تفكير تبادلي بين المؤسسة 
اإلسرائيلية وبين الفلسطينيين أنفسهم. وقد اختار كل طرف معايير خاصة فـيه فـي تحديد 

״
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الباحثان  2011، ص.59(. وعرض  )أمارة ومرعي  الهوية بما يتالءم مع روايته״  مسميات 
فـي  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  للسكان  الفلسطينية  الهوية  لتعريف  كثيرة  مسميات 

إسرائيل )ن.م. 81-59 (

إن استحضار المكان كتأثيث للذاكرة ليس بجديد عند األفراد، أو الجماعات بعد الشعور 
بالفقدان، وهو تعبير عن القلق من انمحاء الماضي ״قلق عام يصيب اإلنسان من الموت 
والنسيان، وعلى هذا حاول اإلنسان عبر السنين تخليد نفسه ليشعر بالحياة بعد موته. 
ولهذا نقوم بتصوير وتخليد أحباءنا لكي يبقون فـي الذاكرة״ )Benjamin, 2003, p. 47.( لكن 
عندما يكون الماضي حيا فـي الذاكرة وغائبا فـي الواقع فالهاجس يلح علينا فـي استرجاع 
الماضي وربطه مع الحاضر كنوع من التصالح مع الماضي من ناحية، وكباب جديد للتفكير 
المستقبلي من ناحية أخرى. بنفس المعنى حاول الفلسطينيون، وما زالوا، تأثيث الذاكرة 
 Sa`di, A &( الفلسطينية من الذاكرة الشفوية الذاتية، ومن جمع الصور القديمة لفلسطينيين

Abu –Loghud, 2007, Sa`di 2002( من جميع المناطق الفلسطينية.2 

هذه الذاكرة الماضية ُتستدعى عن طريق التخيل لتصقل من جديد، وإن لم تشبه الواقع. 
وفـي هذا السياق يدعي بيير نورا :

يتمثل الهدف األكرب ملكان فـي الذاكرة فـي وقف عجلة الزمن، لسد الطريق عىل وظيفة 
النسيان، ولخلق نظام من األشياء، ولتخليد املوت، وتحويل األشياء غري املادية إىل أشياء 
مادية ملموسة، يحدث ذلك كله للقبض عىل قليل من العالمات3 ومن الواضح أيضا أن 
أماكن فـي الذاكرة ُتخلق بسبب استعدادها القوي للتشويه واالندثار، وإمكانية التالعب 

)Nora,1989, p. 7( مبعانيها إىل ما النهاية، وبفضل التفرعات غري املتوقعة لتوالدها

أشياء  إلى  –كالذاكرة-  المادية  غير  األشياء  تحويل  فإن  أعاله،  نورا  إدعاء  على  استنادا 
مادية تتمثل فـي الفن الفلسطيني كتشكيل مادي، بدءا من التوثيق ألسماء فنانين بمبادرة 
إسماعيل شموط فـي كتابه الفن التشكيلي فـي فلسطين حيث كان من الطالئعيين، الذي جمع 
ووثق أسماء فنانين فلسطينيين منذ 1948 حتى سنوات الثمانينات )شموط 1989(. وكمال 
بالطة فـي كتابه استحضار المكان )2000(، وعز الدين مناصرة فـي الموسوعة الفلسطينية 

يرافقه  الفحم بمعرض  أم  قامت غاليريا  الفوتوغرافـية  المكان  ذاكرة  فـي تسجيل  القيمة  المبادرات  من   2
كتالوج يضم صورا من منطقة وادي عاره  المناطق، وكذا صور من أعراس مع تسجيل أسماء لمن عرفت 
التاريخ  المكان:  ذاكرة   .)2008( .وراز، ج. )محرران(  م،  أنظر: كبها،  المعلومات  لمزيد من  اسماءهم. 

المصور لوادي عاره 1903-2008، القدس، جمعية الصبار و صالة العرض أم الفحم.
يقصد بالعالمات أي أثر يدل على هوية، مكان، رموز طبيعية، مثل الكوفـية هي عالمة، الصبار عالمة،   3
اماكن مهجورة، صور فوتوغرافـية هي عالمات الخ. وهناك علم خاص بالعالمات يدعى سيميولوجيا 

)أوعلم السيميائيات(.

تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة واملكان 
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قدر  التوثيقي ألكبر  الجانب  أخذت  بمئات صفحاتها  الكتب  تلك  اسما.4   360 التي ضمت 
ممكن لفنانات وفنانين من فترات زمنية وبلدان مختلفة. وكانت إحدى التقنيات الستدعاء 
الذاكرة هي عنونة اللوحات بأسماء البلدان أو المعارك، أو اسماء أشخاص فلسطينيين، 
كما بدا عند شموط الذي سجل الذاكرة البصرية لفلسطين منذ 1950 حتى وفاته )2006(. 
وبرتقالها:  بزيتونها  فلسطين  طبيعة  وأتراحه،  بأفراحه  شعبه  تاريخ  بصريا  شموط  وثق 
من لوحاته مثال:  الشيخ حسين أبو ستيته )1950(، تل الزعتر )1976(، فـي القدس 1997، 
)1984( الخ.5 كذلك عرضت أعمال فلسطينية كثيرة منذ السبعينات إلى  البرتقال  عاشقو 
اليوم المكان الفلسطيني من خالل رموزه المجسدة فـي الحياة الفلسطينية كمجتمع فالحي. 
 Bardenstien,1998,( الهوية  لتأثيث  كأداة  الطبيعة  بمرموزات  أو   ،)Swedenberg 1990(
1999( فشملت أعمال فنية كثيرة مرموزات الطبيعة مثل أشجار الزيتون، العنب، الصبار، 

 ،1997 2000، نصرالله  )بالطة،  أبو شقرة وآخرون  أبو شقرة وعاصم  وليد  برز عند  كما 
נסראללה, 2003، نصرالله، Halaby 2000 ،2000(. باإلضافة العتماد البورتريه الشخصي 

للمرأة بزيها الفلسطيني كمشير للهوية، )Tamari and Penny Johnson 1995(، او استعمال 
التطريز الذي يعكس الطبيعة المجردة لفلسطين )נסראללה 2003( 

  2. اللغة والمكان 
فـي الفن الفلسطيني النسوي المعاصر: 

تأثيث الهوية والذاكرة

يتناول المقال الحالي موضوع تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة عنصري اللغة والمكان من 
خالل نماذج ألعمال الفنانات الفلسطينيات المعاصرات اللواتي يعشن فـي إسرائيل خالل 
النحت،  مثل  مختلفة  بتقنيات  المذكورات  الفنانات  تتعامل  األخيرة.  سنة  عشرة  الخمس 
التصوير، األعمال الموضعية )installation(  واألعمال األدائية  )Performance Art( الفنانات 
حسب ترتيبهن فـي المقال هن: رنا بشارة )ترشيحا 1971(، إيمان أبو حميد )عكا 1976(، 
رائدة سعادة )أم الفحم 1977(، أنيسة أشقر )حي بربور: عكا 1979(، وحنان أبو حسين 
أن  بإمكاننا  الذي  الجيل  وهو   ،1967 ال  بعد  ما  ولدن  الفنانات  جميع   .)1971 الفحم  )أم 
الهوية  لمعايشتهن  فباإلضافة  غيره؛  من  أكثر  الهوياتي  التخبط  واقع  عاش  بأنه  ندعي 
المركبة والتصارع الدائم مع الذات، ومع المجتمع، فقد تلقين الدراسة الفنية فـي مدارس 

التشكيلي  الفن  من  األولى  الطبعة  فـي  المناصرة  الدين  عز  قائمة   : قوائم  اربع  على  اعتمد  وقد  تدرج   4
الفلسطيني )1975(، قائمة إسماعيل شموط  فـي كتابه العام 1989 وقائمة محمد خير محظية )1997( فـي 

كتابه التشكيل الفلسطيني المعاصر، ثم قائمة كمال بالطة الصادرة )2000(. 
لإلطالع على مسيرة شموط اإلبداعية، أنظروا موقع الفنان اسماعيل شموط وزوجته تمام األكحل  5

http://tamamalakhal.com/exhibit.htm
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إسرائيلية )مثل بتسلئيل، همدرشاه –بيت بيرل، جامعة حيفا(،6 هذه المؤسسات اتخذت 

والرمزية  –العبثية7    )Dadaism( الدادائية  مدرسة  خاص  وبشكل  نموذجا  األمريكي  الفن 
)Conceptualism(8 وفن السبعينات والثمانينات وخاصة فن الجسد )Body Art( األمريكي 

الفنية وتسويقها وعرضها.  التي تتبنى نشر األعمال  القوى  واألوروبي. باإلضافة لمراكز 
وهي فـي غالبيتها مراكز ״اآلخر״ )اإلسرائيلية(، مثل المعارض التي تتبناها صاالت عرض 
تلك  كل  رغم  اليهود.  من  هم  المعارض  خازني  معظم  لكون  نظرا  إسرائيلية،  ومتاحف 
الفنية،  ووسائله  اآلخر  ثقافة  فهمن   - الدراسة  قيد   - الفنانات  فإن  والظروف،  المؤثرات 
ووظفنها لصالح المرجعية الفلسطينية، واستطعن اختراق ما يطلق عليه ״ثقافة المهمش״ 

)Hooks, 2000( وفرض وجودهن الفني على الخارطة الفنية المحلية والعالمية. 

سيتم عرض األعمال التي أتطرق إليها عبر نماذج تشكيلية، تعرض تنوع تقني حسب 
التقسيم اآلتي:

أعمال موضعية وتتمثل فـي أعمال الفنانة رنا بشارة.. 1
فوتوغرافـيا وتتمثل فـي أعمال أحالم شبلي.. 2
رائدة . 3 للفنانة  نماذج  خالل  من  وتتمثل   )performance Art( برفورمنس  أعمال 

سعادة، إيمان أبو حميد، أنيسة أشقر وحنان أبو حسين. 

رنا بشارة تلقت تعليمها للقب األول فـي الدراسات النسائية والفلسفة فـي جامعة حيفا، وأكملت اللقب   6
الثاني MFA فـي الفنون فـي كلية سافانا )Savannah College of Art and Design(. فـي الواليات المتحدة.. 
إيمان أبو حميد تعلمت فـي كلية الفنون فـي موشاف رجبا، قرب نهاريا وأكملت لقبها الثاني فـي جامعة 

جون موريس )John Moors University( فـي ليفربول.
الحرب  أثر مخلفات  األولى على  العالمية  الحرب  فنية وأدبية تأسست بعد  الدادائية )Dadaism( حركة   7
زيوريخ  من  الدادائية  الحركة  انطلقت  األشياء.  بعبثية  اعتقدوا  الذين  والكتاب  الفنانين  على  اثرت  التي 
فـي ألمانيا، باريس فـي فرنسا، ثم تمت هجرة الكثير من الفنانين واألدباء إلى نيويورك بحثا عن حرية 
كان  نيويورك.  فـي  أوجها  الدادائية  بلغت  الحرب.  خلفتها  التي  المزرية  األوضاع  من  وهربا  التعبير، 
على رأس الحركة مارسيل دوشامب Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray وآخرون. اعتقدت 
الحركة الدادائية الفنية بخلخلة قوانين الفن التي كانت متبعة حتى ذلك الوقت، وبأنه ال يوجد قانون فـي 
الفن. وبذلك فتحت اآلفاق أمام جميع التيارات الفنية التي جاءت بعدها فـي الجرأة على اقتحام أساليب لم 
تكن متبعة ورغم مرور ما يقارب قرن على الفن الدادائي إال أن تأثيره ما زال حتى اليوم، وخاصة أعمال 
دوشامب التي اثرت على الفنانة رائدة سعادة بشكل خاص فـي أعمال ال تظهر فـي هذا المقال. حول تأثير 

دوشامب على الفن الحديث انظروا:
W. Benjamin )2003(. “Extracts from The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction“. in 

The Photography Reader. Ed. Liz Wells.)pp. 41-52(. London: Rutledge. 
وهو اتجاه فني يضع الفكرة )المفهوم( فـي المركز، والمادة وتخطيط العمل كله يدور فـي خدمة فكرة   8

العمل. عن تعريف المصطلح والفنانين المشهورين الذين اتبعوا الفن المفاهيمي انظروا:
Meyer, U. )1972(, ed., Conceptual Art, New York: Dutton 

تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة واملكان 
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 )Installations( 2.1 أعمال موضعية  
الفنانة رنا بشارة

الفنانة رنا بشارة )ترشيحا 1970(، فنانة متعددة التقنيات تعتمد على تقنية العمل الموضعي 
)installation( بشكل خاص رغم انشغالها أيضا بأعمال أدائية )Performance Art( ولكني 

سأركز على أعمالها الموضعية كونها الغالبة فـي أعمالها. تستعمل بشارُة الصباَر9 كمادة 
الشكوالطة،  مثل  والذوبان،  لالنكسار  قابلة  هشة  لمواد  باإلضافة  أعمالها،  فـي  مسيطرة 
الثبات والزوال،  المواد قابلة لتفسيرات متناقضة بين  الزجاج، مواد توابل مطبخيه، هذه 
الفلسطينية10،  الحلو والشائك، فمثال صبار رنا بشارة الجاف منه، واألخضر بمرجعيته 
التي  المهمة  النباتات  كأحد  الصبار  ويعتبر  االندثار.  معاندا  األرض  فـي  للرسوخ  يرمز 
باردينستين  بمصطلح  يسمى  ما  الفلسطينيين.  لدى  جمعية  ذاكرة  تأسيس  فـي  وظفت 
النباتية  القيمة  مقابلة  يحاول  باردينستين  بأن  علما   – النباتية״  ״بالهوية   )Bardenstein(

لصنع  وسيلة  كانت  النباتات  بأن  يعترف  أنه  إال  –الصهيونية-  باإلسرائيلية  الفلسطينية 
.)Bardenstein, 1999, p.1( ذاكرة جمعية

بالصبار بأشكال سريالية ورمزية أحيانا، وأحيانا أخرى بشكل واقعي  بشارة تلعب 
 )Installation( حتى يختلط الواقع بالخيال، كاختالط الذاكرة بالواقع. ففـي عمل موضعي
بعنوان صرخة وادي النسناس )1997(،11 تعلق بشارة ألواح الصبار األخضر على بقايا 
جدران عتيقة ومهدمة لبيت من البيوت التي ُهجر أصحابها من حيفا؛ بهذه الطريقة تحيي 
 Halaby, 2000,( للمستقبل  كذاكرة  األخضر،  الصبار  طريق  عن  المهجور  المكان  بشارة 
داخل  فـي  الخضراء  الصبار  ألواح  نرى   ،)1989( لفلسطين  هدية  عمل  فـي  كذلك   .)p.60

لكي  المخلالت  ُتحفظ  كما  الصبار  تحفظ  الفنانة  وكأن  اإلغالق،  محكم  زجاجي  مرطبان 
تحافظ عليه من الخراب.12 أما الصبار الجاف الذي تنشره فـي عمل موضعي بعنوان من 
يشتري خارطة الطريق للسالم )2005(13 فهو مكوّن من عشرات من ورق الصبار الجاف، 
الفضاء  فـي  محلقة  ״أشباًحا  وكأنها  السقف  من  تنزل  ستائر  شكل  على  الفنانة  تخيطها 

شقرة  أبو  عاصم   .)1961--1990 الفحم   )أم  شقرة  أبو  عاصم  الفنان  من  مستوحى  الصبار  موتيف   9
استعمل الصبار كموتيف رئيسي فـي أعماله. للمزيد أنظر: الين غنتون )محرر( )1994(، كتالوج عاصم 
ابو شقرة، تل أبيب: متحف تل أبيب، ونصرالله، ع. )1999(. البورتريه الذاتي والجماعي . أم الفحم: 

غاليريا أم الفحم، نصرالله، ع )2000( حياة أبو شقرة، تسفـيون: كفار سابا. 
جدير بالذكر أن اللصبار استغل كرمز صهيوني  للصباريم צברים كإحالة لليهود األصليين.   10

الصورة موجودة على الرابط:   11
http://virtualgallery.birzeit.edu/community_artist_of_the_month?mart_id=94627

12  الصورة موجودة على الرابط:
http://virtualgallery.birzeit.edu/community_artist_of_the_month?mart_id=94627

13  الصورة موجودة على الرابط:
http://virtualgallery.birzeit.edu/community_artist_of_the_month?mart_id=94627
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وهذه األشباح -ألواح الصبر- تشير إلى القرى الفلسطينية التي احتلت وَطرَدت يُد االحتالل 
اإلسرائيلي سكانها سنة 1948״ )Halka, 2008, p.95(. فـي هذه األعمال التي تطرقنا إليها 
أعمال  على  يطغى  الذي  المسرحي  البناء  الصبار على شكل  أوراق  تتموضع  اآلن،  حتى 
بشارة الميناميليستية )Minimalistic(14 والتعبيرية على حد سواء. التعليق هو داللة مبطنة 
على عدم الثبات؛ فتلك المخلوقات العبثية المعلقة، ال هي بالمغادرة، والهي بالثابتة على 
األرض، كحال الفلسطيني الذي ال يشعر بالثبات فـي وطنه. تعرض بشارة فكرة مشابهة 
فـي عملها الموضعي المعنون حاضر غائب )2007( الذي عرض فـي صالة عرض البلدية 
العمل تكتب بشارة بخط يدها وبلون أزرق، أسماء عائالت ترشيحا  فـي طمرة، فـي هذا 
الذين هجروا وتشتتوا فـي أماكن مختلفة من العالم، على ألواح الصبر. ومن أسماء العوائل 
التي  تظهر فـي هذا العمل: ״القاضي״ ״أبو حسان״، ״دباجة״، ״أبو هاشم״، فراج״، عكاشة״، 
وغيرها. الكلمات المعلقة المشيرة للعائالت هي كحال تلك العائالت التي شردت، لكنها ما 
زالت معلقة فـي الذاكرة. وهكذا يكف الصبار عن داللته الشيئية المحيلة إلى نبات جاف 
أو مجرد غرض- شيء، وتنتفـي الشيئية عن ألواح الصبار ״حين ُتمنح أنسنة لألشياء غير 

)Fried, 1998, p. 157( اإلنسانية مثل الجمادات״

تكتب بشارة  تم هدمها،  قرية ومدينة   512 لـ  بعنوان: تخليدا  آخر  فـي عمل موضعي 
بالشوكوالطة الُمرَّة على كتاب شكلت صفحاته من الزجاج. فـي كل صفحة ُسجلت أسماء 
وبصعوبة  ضبابية،  األسماء  تبدو  بحيث   2000  -1948 سنة  من  أهلها  شرد  التي  القرى 
نرى األسماء التي تنعكس من خالل الصفحات الشفافة، وبهذا تختلط األماكن واألسماء 
سطح  على  بصعوبة  نقرأها  تدميرها،  تم  التي  القرى  أسماء  بعض  البعض.  ببعضها 
إلخ15.  الطنطورة  الدمايرة،  الشوف،  أم  خبيزة،  ״الصفصاف،  مثل:  الزجاجية  الصفحات 

)انظر مقطع من العمل صورة رقم 1(.

هذه التقنية تستدعي المشاهد لالقتراب بحذر ليُقلِب صفحات الكتاب الجارح الدال على 
الغياب الجارح والمؤلم. وبهذه الطريقة  يتم تفاُعل المشاهد مع العمل بشكل يجعله جزءًا ال 

يتجزأ من العمل الذي ينقل له الشعور باأللم لهذا الغياب. 

بعنوان:  ميناميلستي  موضعي  عمل  فـي  قوي  بشكل  المكان  مع  الكلمة  ترابط  يظهر 
خبز وقهوة، وهو عبارة عن رغيف خبز. (صورة رقم 2) فـي هذا العمل كتبت بشارة كلمة 
״البروة״ بلون أسود بارز على رغيف الخبز الملون بالقهوة، وبهذا فقد منحت الفنانة إشارات 
مباشرة لقصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش ״أمي״ وتستعمل بشارة  الخبز والقهوة 

الميناميلستية: Minimalism هو اتجاه فـي الفن يعرض الفنان عمله بأقل ما يمكن من المعطيات سواء   14
كانت مواد أو رموز. 

انظروا صورة للعمل على الرابط:  15
http://virtualgallery.birzeit.edu/community_artist_of_the_month?mart_id=94627
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كمواد تحمل اإلشارة لكلمات تسكن القصيدة مثل ״أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي״16، وأما 
كلمة״البروة״ هي إشارة لقرية الشاعر. وبهذا فالفنانة ال توثق تداعيات القصيدة فقط، وإنما 
تشير إلى أصل الشاعر الذي يعود إلى قرية البروة التي ُمِحيَت من الخريطة الفلسطينية. 
فـي هذا العمل، تستفـيد الفنانة من كونها امرأة، إذ تستعمل مواد يتم صنعها فـي المطبخ 
فالشاعر  معا.  والقرية  والشعر  الشاعر  على  البصري، شاهدا  الفن  منصة  على  لتعرضه 
اآلن غائب والقرية غائبة إال أنهما وجدا لهما مكاًنا فـي الذاكرة البصرية. هكذا تقوم اللغة 
المكتوبة، سواء بعنونة األعمال أو بإدخالها الكلمات المكتوبة لألعمال نفسها، باإلشارة 
ألسماء عائالت وقرى، بمهمة استحضار ألماكن وأحداث ماضية، ويقوم النبات والمواد 

كإشارات مكانية لشعب فلسطين.

كونها  المعارض،  فـي  الثابتة  صنميتها17  عن  تخرج  بشارة،  عند  الموضعية  األعمال 
ترتبط بشكل العرض ومكانه )Suderburg, 2000(. فالصبار عند بشارة تارة يتموضع على 
األرض، وتارة معلق فـي الهواء، واألمر ينطبق على الكلمات التي نراها بشكل مشابه أللواح 

16  درويش، م. )1988(. “أمي” داخل  ديوان محمود درويش. )ص 99-98( عكا: دار السوار. 
17  صنمية: )Fetish( وهو مصطلح يستعمل كدال على األعمال الفنية التي ال تتحرك مثل األعمال الموضعية 

والصور الفوتوغرافـية. وتكتسب المعنى من خالل التفسير. لمعلومات أكثر أنظر: 
.October 34: 81–90 ״.Photography and Fetish״ .)Metz, C. 1985(

صورة رقم 1. تخليدا  لـ 512 قرية ومدينة تم هدمها حتى 2000
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الصبار، تارة نراها معلقة، وتارة تظهر ضبابية من وراء األلواح الزجاجية كذخائر غالية 
512 قرية ومدينة تم هدمها، بحيث تمتزج بساطة  الثمن كما يظهر فـي عملها:  تخليدا لـ 
األدوات الفنية والمادة  مع عمق الفكرة وقيمتها لترتفع بها إلى مستوى الشيء الذي نجله؛ 
فاألعمال الموضعية بطبيعتها تجمع ما بين الفن الراقي والفن ״ألعادي״ وهو ما يصطلح 
عليه: ״Law Art״. فما يميز العمل الموضعي أنه يتيح إمكانية االشتغال بمواد فنية )كاأللوان 
وغيرها من المواد الفنية المقننة( مع مواد عادية –وحتى أشياء مهملة- وإكسابها معنى 
المواد يمنح  التناقض فـي معنى  إن   .)Krauss, 2000, p. 6. p. 33. p. 56( .ذو قيمة عالية
معنى التناقض على مستوى اإلعمال نفسها كما ظهر عند بشارة. التناقض بين الصالبة 
والشفافـية، هو نفس التناقض الذي يجمع األلم واألمل، ألم شعب هجر، لكنه ما زال يصبو 

لإلبداع وتخليد األيدي الفاعلة.

صورة رقم 2. خبز وقهوة 2009

تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة واملكان 

sample2012final.indd   57 8/30/12   10:07 AM



58

2 0 1 2 العدد الثاني،  

  2.2  فوتوغرافـيا 
أحالم شبلي

عنونة األعمال تلعب دورا مهما فـي أعمال فنانة فلسطينية أخرى بتقنية فنية مختلفة وهي 
لحياة  تفصيليا  سجال  سنجد  اليوم  إلى   1999 منذ  معارضها  جمعنا  فلو  الفوتوغرافـيا. 
1999-2009 مثل:  سفر  الفلسطينيين اليومية. ويظهر ذلك فـي مشروعها التصويري من 
لجبل الطابور )1998(، وادي صليب فـي تسعة أبواب، )1996-1998(  نهر غير مقطع، حيفا 
)1996(، سباق الخيل فـي أريحا )1997(، غير معترف بها- قرية عرب النعيم )2000-1999(، 

خمس مشاهد من عكا )2002(، الجليل، المأساة، وادي الحليصة: حيفا، )2006(، الوادي 
عرب الشبلي )2009-2008(. 

شبلي كفنانة تصوير، استغلت الصورة باعتبارها حاملة لمعنى التخليد واالستذكار. 
وبتعبير سوزان سونتاج ״الصورة تمكننا من الشعور بأن العالم ملكنا أكثر مما هو عليه 

 )Sontag 1977, p,24(  فـي الواقع״

وقرى  مدنا  اليومية،  الفلسطينية  الحياة  التصويرية  مشاريعها  فـي  شبلي  سجلت 
فـي  أهلها  نسيها  قد  أغراض  المهملة،  البيوت  فـي  الصفـيح  وأطفالها،  نساءها  بأحيائها، 
كتب:  تسعة  ففـي سلسلة  حيثياته.  بكل  الماضي  كاميرا شبلي  استنطقت  التشريد.  وهلة 
تسعة أبواب من وادي الصليب )1998-1996( وّثقت الفنانة المكان وعالقته مع الزمن من 
أوقات  فـي  المكان بشكل متكرر  التقطت عدستها  الزمن، حيث  فـي  خالل سفر شخصي 
آيلة للسقوط، أمكنة فارغة من أناسها، لعبة مهملة بين الركام،  مختلفة، منها نرى بيوتا 
آثار خزانة مهدمة، كرسي مهترئة تركن فـي الزاوية، طابعة قديمة، إناء قد لفه الغبار، بقايا 
للوحة جميلة  ما يحمله من عتق وحزن وذكريات  بكل  العطب  أحاله  قماش مهمل، جدار 

بفضل عين المصورة الماهرة. 

لم تهمل كاميرا شبلي فتحات أبواب مظلمة يكتنفها الغموض، صورة شخصية تطل من 
الخارج للداخل، محبة لالستطالع، ال نعرف من هي الشخصية التي قد تمثل عين الفنانة.18  
ولكنها تجسد الولوج فـي العالم الداخلي الغامض لنقله للخارج، ما يتماثل ودور الكاميرا- 

الصورة.

الصور لهذا المعرض موجودة على موقع الفنانة. عند فتح الرابط هناك خانة على اليسار لكل معرض.   18
فـي تلك الخانة مكتوب؛ previous – Next، لكي تتمكنوا من رؤية جميع الصور التابعة لنفس المعرض، 
الرابط  انظروا  شبلي.  بمعارض  الخاصة  الروابط  باقي  على  ينطبق  وهذا   ،next على  الضغط  عليكم 

 http://www.ahlamshibli.com/Work/wadi.htm  :الخاص بتسعة ابواب لوادي الصليب
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1948، وسكنه مهاجرون جدد من شمال  ر سكانه منه  سنة  وادي الصليب الذي ُهجِّ
أفريقيا فـي ظروف مريعة، ما لبثوا أن أخلوه بعد حادثة انفجار فـي 8 حزيران 1958. تعيد 
)بن  التي تركت هي فلسطينية  األغراض  أن  التهجير ألصولها. وتصر على  شبلي حكاية 
تسفـي، 1999، ص 36 (. بكل ما تحمله صور وادي الصليب من مشاهد قاسية؛ فإن الفنانة 
تحافظ على جمالية الصورة، حيث تحرص الفنانة على موضعة الصورة وتقسيمها بشكل 
مدروس، وتتقن اللعب بالظل والضوء لصالح الصورة. ورغم أن شبلي بنظر جون بيرجر 
)John Berger( ״هي فنانة اإلخفاء״ )Berger, 2003( نظرا لكثير من الصور التي ال نرى فـيها 

سوى ظالل أو إخفاء لما هو فـي الداخل، إال أن اإلخفاء يلعب دورا إلثارة المشاهد وحثه 
على المعرفة. وكما تصرح الفنانة شبلي فـي هذا السياق:

إن الحطام واآلثار املرتوكة بالنسبة يل هي شواهد عىل حدث حميمي؛ فقد القيت الضوء 
البرصية  الرؤية  فـي حقل  املركز وفرضت وجودها  فـي  عىل مساحات مظلمة وضعتها 
)النظر(. هذه الصور، هي مبثابة إيقاظ للذاكرة، وترتكز عىل املكان ورائحته. هذه الصور 
ل، اغراض تعاد صياغتها من خالل العالقة ما بني  تختزن فـيها حب، ملسات، شعر كان ُجدِّ

الواقع والخيال )شبيل 1999( 

فالغياب يصبح ناطقا من خالل األغراض المنسية فـي وادي الصليب، تخرج الذاكرة من 
السبات. األمر نفسه يندرج فـي معرضها بعنوان: غير معترف به-قرية عرب النعيم.19 نرى 
ركام  على  نساء  الساحات،  فـي  يلعبون  أطفال  المهملة، صور  النعيم  عرب  لقرية  صوًرا 
الحجارة يمارسن حياتهن اليومية، يخبزن، غسيل منشور على حبال، جدران وبيوت من 
الصفـيح. فـي إحدى الصور، نرى غرفة من الداخل، نستطيع أن نستشف ضيق الغرفة من 
ركام األثاث. أثاث مركون على جدران من الصفـيح، تلفزيون، صور معلقة، وفراش ملون 
فـي زاوية من زوايا الغرفة، هناك رجل مضطجع على األرض، مالمحه مغيبة فـي الظل. 

صورة تعبر عن وضع مشحون بالبؤس. 

أما فـي معرض غوطر )Goter 2002- 2003( وهي كلمة غير عربية بل مختزلة من الكلمة 
البدوي  يطلب  حينما  وتستعمل  النقب،  فـي  شائعة  كلمة  ״غوطر״   )Go There( اإلنكليزية 
من آخر أن يذهب إلى مكان ما فـيقول له ״غوطر״ بمعنى اذهب. هذه الكلمة سمعها البدو 
ولعل  الماضي،  القرن  1917- 1948 من  البالد سنوات  الذين حكموا  اإلنجليز  الجنود  من 
 Ulrich( هذا التعبير هو من آثار تاريخ السيطرة والرقابة والتهجير الذي تعرض له األهالي

 )Loock, 200320, Sara Khinski 2006: P. 406

لرؤية صور معرض شبلي بعنوان غير معترف بها- قرية عرب النعيم ، انظرا الرابط التالي:  19
http://www.ahlamshibli.com/Work/unrecognised.htm

20  ال توجد إشارة للصفحة ألن المقال موجود على الرابط:
http://www.ahlamshibli.com/texts/goter.htm

״
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تلتقط شبلي الصور خالل زياراتها المتعاقبة ما بين تشرين األول 2002 تشرين الثاني 
2003، ألماكن مختلفة فـي النقب، وتبين هذه الصور مناظر لمجموعات من القرى، مناطق 

مأهولة، مناظر داخلية وخارجية، مقابر، أماكن األحياء واألموات. مناظر ألطفال فـي طريق 
عودتهم من المدارس فـي طرق غير معبدة21. فـي غوطر نرى التناقض ما بين الخارج من 
بيوت الصفـيح، والعالقة الحميمة لعوائل تعيش داخل بيوتها المزينة رغم الظروف المزرية. 
على هذا فإن تصوير  شبلي ״ يقف على الحد ما بين الجمالي والسياسي، بين الواضح 

  )Demos, 2008. p.123( والضبابي، التوثيقي والناراتيفـي״

هؤالء البدو وسكان المناطق غير المعترف بها22 التي أرادت لهم السياسة الصهيونية 
 )Goergo Agambin, 1989( بتعبير جورجيو أغامبين )Bare Life( أن يكونوا ذوي حياة عارية
الذي يعني مجرد الوجود البيولوجي للجسد، ُيقصد بهم أناس مخلوقون لكي يعيشوا مثلهم 
لكن  الذاتية.  يعيشون بخصائصهم  كأناس  وليس  أي مخلوقات حية،  أو  الحيوانات  مثل 
شبلي تنزع هؤالء الناس من حياتهم العارية )وإن كانت حياتهم بائسة( لتكون لهم صوتا 
من خالل الصور؛ فتخرجهم من الصمت ليشهدوا على بؤس السياسة الصهيونية، وليس 
هذا  فقط، بل تعيد هذه األماكن والناس للذاكرة وتنبه ״اآلخر״ – اليهودي - وتضعه فـي 
بارت  روالن  بمصطلح  يسمى  ما  تتعدى  شبلي  عند  فالصور  نفسه.23  مع  محرج  موقف 
بالمشاهد مشاعر سريعة  تثير  التي  به الصورة  الستوديوم״  )Studium(  وهو ما يقصد 
بتعبير ״جميل أو غير جميل لتعبر بالمشاهد لوضع يثيره حتى وخزه، والتسبب له بالصدمة 
״بانكتيوم״ )Panctum[ )Barthes, 1980, p 25[. إلدراكه مدى األلم الذي يسكن ما وراء هذه 

الصور؛ فالصور ال تعرض مشاهد عن الصحراء، أو القبائل من وجهة نظر كولونيالية: حين 
كان الغرب يرسم المشاهد الشرقية كمشاهد لشعوب ״متخلفة״ أو مثيرة، بل تحاول الفنانة 
وخز المشاهد إزاء نوع جديد من الكولونيالية اإلسرائيلية التي تسلب سكان القرى البدوية 
حرية القرار فـي العيش كما يشاءون. وحيث ال يمكن استعادة  الصورة باعتبارها تسجيل 
لحظّي- ماضّي ״لحظة موت״ )Barthes, 1981, p .79( فإنها ستعيش ب״التخليد والتفسير״ 

 .)Phelan, 1997, p.3(

http://www.ahlamshibli.com/Work/goter.htm انظروا مثال الرابط التالي: بما يخص معرض غوطر  21
معرفة تفاصيل عن خطة الهدم والتشريد لقرى النقب انظر:   22

Human Rights Watch. )2008( “Off the Map: Land and Housing Rights Violations in 
Israel’s Unrecognized Bedouin Villages” Human Rights Watch. March vol 20, 5 
(E), 1-123 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0308_1.pdf

ففـي معرض غوتر الذي عرض فـي تل ابيب لم يجرؤ مردخاي عومر خازن المعرض بإرفاق النص الذي   23
كتبه Ulrich Loock  للمعرض بحجة ان الفن يقول نفسه وال داعي للنص، وذلك خوفا من مواجهة ما 
فعله ساسته بالعرب الفلسطينيين.)أحالم شبلي مقتبسة فـي ) Khinski, 2006, p 406(.. كل صورة 
تتخذ معنى آخر فـي غياب المرجعية التاريخية، لهذا فإن صور شبلي بغياب  المرجعية التاريخية لهذه 

الصور ستبدو صورا مثيرة عن البدو المتخلف وليس نتاج اضطهاد وحرمان.
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تلعب العناوين عند شبلي دوًرا أساسيا؛ ألن الصور ال تشي بالموقع الواقعي للمكان، 
أو مشاهد  السفن،  أخذت مقاطع من  قد  فالفنانة  لميناء حيفا24،  الصور  فـي بعض  مثلما 
صغيرة من البحر، بحيث ال يمكن نسبها لمكان محدد لوال التسمية.  لهذا لعبت العناوين 
لقرى  العناوين  شبلي  تتخذ  هكذا  وتخليدها.  المناطق  معرفة  فـي  أساسيا  دورا  العربية 
الذاكرة. أمكنة تسجلها خوفا من ضياع تاريخها حتى وإن  فلسطين وأحيائها لتبقى فـي 
 ،)Boullata 2003( آلت إلى ضياع. وتجعل ״ما كان غير مرئي فـي الحيز اإلسرائيلي مرئيا״
الرؤية اإلسرائيلية بل والعالمية لتكون أعمالها جدلية فـي مواقع  وليس فقط على منصة 

الصراع أينما كانت.

 :)performance Art( 2.3  اللغة والمكان فـي البرفورمنس  
إيمان أبو حميد، رائدة سعادة، أنيسة أشقر وحنان أبو حسين

)الخارج  الفوتوغرافـيا  أعمال  على  الذاكرة  لتأثيث  كوسيطين   والمكان  اللغة  تقتصر  لم 
ذاتية(25 والنحت والرسم بل تعداه إلى فن جديد نسبيا وهو فن البرفورمنس آرت والفـيديو 
آرت.26 إن فن البرفورمنس آرت متعلق باألساس بظهور جسد الفنان فـي عمله الفني مما 
األداء  فنان  إن  والموضوع.  والذات  الشخصية(   الصورة  )فـي  والمنظور  الناظر  يجعله 
)برفورمنس( باستعماله ألدوات مولتيميدية- )وسائل متعددة: كالحركة، الصورة، موسيقى، 

أعمال موضعية الخ( يملك فضاء للتعبير أكثر فاعلية حيث بإمكانه إثارة مواضيع بشكل 
متداخل وأحيانا بشكل تمويهيي ما بين الواقع والمتخيل بحيث ُيَمِكن الفنان من استحضار 
المشاهد بما تم محوه وإعادة  أو تذكير  المتخيل  اليومي ونسجه مع  مواضيع من واقعه 
 Elwes, 1985, Synnott, 1993, Jones( بنائه كحلم مستقبلي وكنوع من التفريغ بذات الوقت

 )1998, 2002

سأبدأ هذا النوع من األعمال بالفنانة إيمان أبو حميد )عكا 1976( التي لم يلق عليها 
كاتالوج:  فـي  تسفـي  بن  طال  عنها  كتبتها  صغيرة  فقرة  عدا  األبحاث  فـي  كثيرا  الضوء 
بورتريه شخصي: الفن النسوي الفلسطيني )2001(. أبو حميد من أكثر الفنانات انشغاال 

http://www.ahlamshibli.com/Work/River.htm :الصور موجودة على الرابط  24
اعتمدت اإليضاح بمصطلح الخارج ذاتي، واقصد بها الصور التي ال يكون الفنان داخلها، ألن تصوير   25
االدائي  الفن  مجال  تدخل  آخر  لمصور  بآلة  تصوير  أو  الخاصة  بآلة تصويره  لشخصه سواء  الفنان 

)performance  Art  برفورمنس آرت(
كالفن  بداية مصطلحات عديدة  ُمنح  وقد  الجسد،  لفن  امتدادا  وكان  السبعينات  فـي  األدائي ظهر  الفن   26
الحي، الفن البيئي، حتى استقر المصطلح على “برفورمنس آرت” بالعربية هناك ترجمات عديدة مثل فن 
إنشائي، أو فن أدائي. وحيث ان الفن االنشائي يمكن نسبه لألعمال الموضعية فإن المصطلح العربي يثير 
البلبلة، لهذا آثرت استعمال المصطلح المتفق عليه عالميا. وحتى بالعبرية رغم ترجمته מופע – מיצג 

فكثيرا ما ُيستعمل المصطلح االنكليزي.

تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة واملكان 
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بالذاكرة واستحضارها من خالل ذكريات: طفولتها، بيتها، ألعابها صور اقاربها الخ. ففـي 
كوالجات27 من سنة 2000-2011، تستغل أبو حميد ألبوم صور عائلتها القديمة وصورها 
الشخصية القديمة والجديدة، وتعمل منها أعمال كوالج مشغولة بتقنيات مختلفة، كاأللوان، 
الكتابة، الكرتون، ومواد أخرى. تعبر الصور مسارا تركيبيا عن طريق القص واللصق ثم 
فـيها  تتكرر  ينتج عنه كوالجات  أخرى وبشكل مستمر مما  العملية مرة  وإعادة  تصوير، 
المرات، فـي كل مرة تكتسب نفس الصورة سياقات مختلفة. فـي  بعض الصور عشرات 
أحد األعمال األولى ألبو حميد: دون عنوان )2000( تظهر صورة أبو حميد وهي طفلة تلعب 
بساحة بيتها القديم فـي عكا القديمة، قبل أن ُيرحلوا منه وتشتريه شركة عميدار. فـي ساحة 
البيت، نرى ثيابا معلقة على حبال الغسيل. هذه الصور تخرج عن صنمتيها، لتعيد الطفلة 
من الماضي إلى حاضر ترسيخها فـي المكان المرتبط بذكريات الطفولة. استعادة الصورة 
التي قبعت فـي ألبومها كصورة بورتريه عادّي تمنح بعدا مع امتزاجها بالمكان، وهو عكا 

القديمة. هذه الصورة بالذات تتكرر فـي كوالجات عديدة للفنانة. 

إن سبب الشعور اإللحاحي ألبو حميد فـي اللجوء إلى صور العائلة كمرجعية ألعمالها 
الفنية هو تهجير العائلة فـي الـ 48 حين رحلت العائلة قسرا إلى لبنان. الوالد عبد الرحمن 
 1957 سنة  فـي  عكا  إلى   عاد  بعضهم  حابو.  آمون  وجدته  الفنانة،  والد  وهو  حميد  أبو 

فـي أعمال ابو حميد الكوالج يدخل فـي الفن األدائي كون الفنانة موجودة فـي كل تلك اإلعمال بصورتها   27
الشخصية.

صورة رقم 3. بدون عنوان  2006
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الجدة الكبيرة آمون حابو، جدة عبد الرحمن أبو حميد والد الفنانة، ، أما العم عبد الله فقد 
هاجر إلى كندا وهو مسكون بذكرياته وحنينه لعكا. تجمع أبو حميد بين الذاكرة الشفوية 
التي تحولها إلى ذاكرة مكتوبة، إذ تحكي الحكاية األساسية بأقوال مكتوبة بعضها شعرا، 
وبعضها نصا باللغة العامية وبلهجتها العكاوية. وقد رأيت أن أسجل أحد النصوص كجزء 

من هدف هذا المقال. تقول أبو حميد: 

ُبْقجة  لَْمَلَمْت  خافت  تيتا  تسقط.  او  االحمر  حدود  ِبْجتاحها  َعْم  مدينتي  ان  اعلنوا  ملَّا 
اواعي28 وريِحة البحر. بايدها التانية أوالدها وبابا. نعم رحلوا لبريوت أل أل. لجئوا بال 
عن  كتريي  اشياء  وَبتَزَكر  هناك  َبْعُدو  عمي  عنه.  ْكثريي  اشياء  بتزكر29  َبْعدو  عمي   .48
َمدينتو، عن مدينتي عكا. الشمس ْبُتغرب كل يوم وعمي ْبرِيَْجع كل يوم، برجع مع بقجة 
ة ِبرِْميها عىل الشط وِبنام. انا الغريبة مبدينتي، والغريبة برحييل الغربة من  وخيمة وَمَخدِّ
حافة العتبة لحافة العتبة عمي عبد الله مات، مات بكندا،عمي مات انا كنت ْمساْفري 
ملا عمي عبد الله كان بعكا، كان يلعب مع بابا طاولة زَِهْر. اْسِمْعْت إُنْن30 كانوا ُيُعُدوا31 
بالساعات من دون حيك.  لشو ِبُدْن بحكوا؟ ميكن كانوا يحكوا وما حدا ِبْسَمْعُهْن. حيك 
ما بني اخ واخو، اوقات كترية ما بِتْنَسَمْع، وبرصاحة َبْخَجْل اسال بابا شو كانوا ِيْحكوا وُهِن 
ساكتني إلنو هادا ِبخصوا، َبْس ُهوي واخو. هاي كانت اخر زيارة لعمي عبد الله لعكا كان 
مريض وْبَسِفرُْتو لكندا ِمرِْض اكرت، عمي عبد الله كتري تعب وفات بغيبوبة وسمعت إُنو 
ْب  كان ِيْحيِك عن عكا وََكأنو بعكا عمي مات ميكن وُهِوي َعْم مِبِش ْبَشواِرْع عكا او ِبَعشِّ
البيارة ميكن ِبِلْم املندلينا عند الربكة عمي عبد الله مات وقلبوا وروحوا ِبْقيوا بعكا״ )أبو 

حميد، 2011.2.2(.

صورة العم، والوالد، وأصدقاء غير معروفـين، تظهر فـي أعمال أبو حميد، بغير معزل عن 
صورها الشخصية وهي طفلة، وكذلك صورة شخصية لها وهي فـي الرابعة والعشرين، 
التقطها الفنان ستيف سبيال32 لها فـي عام 2000، نفس الصورة تلبس ثياب الجدة، ونفس 
الصورة تنسخ أكثر من مرة فـي وضعيات عديدة بحيث تمتزج مع خارطة فلسطين أحيانا، 
القديم فـي عكا. مثال فـي كوالج: بدون  البيت  العائلة وآثار  وأحيانا أخرى مع صور بقية 
عنوان )2006( على شكل ديبتيخ33 )diptych( (صورة رقم 3) تضع الفنانة فـي القسم العلوي 
من الجانب األيسر للكوالج، ورقة شهادة مدرسية ومكتوب عليها ״هذه شهادة للطالب عبد 
الرحمن أبو حميد، فـي الصف الثالث من مدرسة برج البراجنة 1949״، فـي الجانب األيسر 

تيتا معناها جدتي، أواعي باللهجة العامية تعني مالبس.  28
ِبْتَزَكر بلهجة الفنانة المحلية تعني يتذكر.  29

اسمعت انن- سمعت بأنهم.  30
يعدوا، يقعدون- يجلسون  31

لندن. فـي  ويعمل  يعيش   ،1975 القدس  فـي  ولد  فلسطيني،  ومصور  تشكيلي  فنان  هو  سابيال  ستيف   32
 )Boulatta 2004, p 77(

ديبتيخ : )diptych( هو عمل فني، رسم على ورق او قماش، خشب، او صورة، مقسمة لجزئين متساويين   33
فـي الحجم ولكنهما تابعان لنفس الموضوع. وترجمت بالقاموس للوح مزدوج.

״

تأثيث الهوية والذاكرة بواسطة اللغة واملكان 
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للشهادة المدرسية توقيع مدير المدرسة الذي ال يظهر بوضوح نتيجة لقدم الشهادة، تحت 
الشهادة تظهر نفس الصورة التي استعملتها الفنانة فـي عدة كوالجات، وهي صورة للطفلة 
باأللوان  رسم  وكذلك  القديم،  بيتها  ساحة  فـي  تلعب  وهي  سنوات  أربع  ابنة  حميد  أبو 
لخريطة ضبابية، وتصوير ملصق لمرطبان زجاجي بداخله بيضة كتب عليها 48. على يسار 
الصورة الكلية )الديبتيخ( تلصق الفنانة نسخا لنفس صورتها الموجودة على يمين الكوالج 

بشكل مكبر، بحيث تتساوى مع الجزء األيمن للديبتيخ.

والد أبو حميد يبلغ اليوم من العمر 76 عاما. الشهادة المدرسية لطفل هي شهادة على 
التهجير الذي حصل فـي سنة 1948. أما وجود رقم 48 على بيضة فـيحمل داللة مزدوجة، 
البيضة.  انكسار  التاريخ، كسهولة  الفلسطينيين منذ ذلك  ي  األولى تدل على تشظِّ الداللة 
طريق  عن  الفلسطيني  الشعب  وتوالد  اإلخصاب  على  البيضة  إشارة  هي  الثانية  والداللة 
اإلنجاب وحفظ الذاكرة من النسيان، ولهذا ״تختزن״ الفنانة  تلك البيضة داخل المرطبان 

لكي ال يذهب ذلك الرقم للغياب.

الكبيرة آمون حابو حيزا كبيرا فـي أعمال أبو حميد الموضعية، أعمال  تشغل الجدة 
الكوالج والبرفورمنس التي تتخذ عنوان آمون حابو. آمون حابو يتحول إلى مشروع  فني 
مستمر )2004-2011(34 يحكي قصة الجدة التي ُهجرت إلى مخيم البراجنة فـي لبنان سنة 
1948، وماتت فـي الشتات 1956، وقبل أن تموت الجدة أرسلت وصيتها تطالب فـيها األهل 

بلملمة عظامها ودفن رفاتها فـي عكا موطنها األصلي.

فـي عمل برفورمنس، عرض فـي حولون بعنوان: آمون حابو )2008(35 يدخل المشاهد 
صالة العرض فـيرى ثوبَا أبيض ُعلِّق على الحائط، وقد غطت الكلمات المكتوبة بخط يد 
الفنانة الثوب، الكلمات عبارة عن قصيدة كاملة للفنانة عن الموت والحياة36. وسط صالة 
العرض ُوِضع غطاء أبيض على األرض، وعلى الغطاء ُوضع لجن قديم مملوء بتراب مأخوذ 
البرفورمنس  يبدأ  بالماء.  مملوء  شفاف  زجاجي  إناء  ُوضع  اللجن  داخل  عكا،  تراب  من 
تدخل  أن  وقبل  يدها حجرًا.  فـي  وتحمل  القديمة،  الجدة  ثياب  تلبس  وهي  الفنانة  بظهور 
مكان العرض تبدأ بالدق على الحائط مرددة جملة ״تنفسي يا ذاكرتي المعتوهة״ )أبو حميد، 
ثالث  ״اللجن״  حول  الفنانة  تطوف  تام  وبصمت  العرض.  لمكان  الفنانة  تتجه  ثم   .)2008

ما زال المشروع بالنسبة إليمان ابو حميد مستمرا حتى اليوم.  34
المحسن  عبد  مؤسسة  قاعة  فـي  الفنانة  قدمته  مختلفة:  مناسبات  وفـي  مرات  عدة  ُعرض  حابو  آمون   35
القطان، ضمن فعاليات مهرجان ״سين״ لفن الفـيديو واألداء )2009( وفـي مسرح الالز فـي عكا، )2008( 

كذلك شارك العمل فـي مهرجان المسرح اآلخر فـي عكا وعرض فـي البوسطة )2010 (.
من الكلمات التي كتبت على الثوب األبيض )الكفن( “كيف أبني بيتًا من رمل وأسكن فـيه؟ أجلس على   36
بات  خال،  يا  غربتنا  مرارة  حلقي  فـي  سّدت  الحياة،  جيران  نحن  درويش  محمود  التاريخ..  خاصرة 
فرسانك من جوف خيمتنا النازفة فـي تاريخ اإلنسانية يا ابن آدم״ القصيدة الكاملة أرسلتها لي الفنانة 

بالبريد اإللكتروني بتاريخ 11/2/ 2011
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مرات، ثم تجلس وتخرج صورة جدتها القديمة من صدرها، وتدفنها فـي التراب. بعد ذلك 
تقوم بخلع مالبس الجدة، ثم تتوضأ بالماء وتكبر ״الله أكبر الله أكبر أشهد أن ال إله اال الله״. 

تقف بصمت، وينتهي البرفورمنس.37

إن دق الحائط بالحجر يحيل على جملة ״لماذا لم تدقوا الخزان؟ )كنفاني 1981، ص 
63(، وهنا يحمل الدَّق حّث الذاكرة بالحضور والتنفس. التنفس هو االنبثاق من الموت إلى 

رمزية  إشارة  فهي  الصورة  دفن  أما  االستيقاظ.  فـي  المعتوهة  الذاكرة  تلك  منح  الحياة، 
إلعادة الجدة لتقبر فـي بالدها. والتي تمثل حلم كثير من المهجرين الفلسطينيين بالعودة 

إلى وطنهم.

فـي هذا البرفورمنس تمزج الفنانة بين اللغة المكتوبة، القصيدة التي تعلقها أبو حميد 
على ثوب أبيض كرمز للكفن، وكذا بالنص الديني الذي يحيل على مرجعية طقسية دينية 

توظفها الفنانة كنص هوياتي وتراثي فـي طقس الموت. 

وفـي هذا السياق تصرح الفنانة أبو حميد بأن ״الجدة هي أنا، الشعور بالغربة والنفـي 
على  أشتغل  مرة  كل  ففـي  ولهذا،  ماتت،  التي  جدتي  فقط  يخص  وال  يخصني  أيضا  هو 
موضوع  آمون حابو،  اشعر جدتي تعود من خاللي ألمنحها صوتا تقول بواسطته رسالة 

جديدة״ )أبو حميد 2011(.38

فـي أعمال جديدة لم تعرضها الفنانة بعد،39 تسجل أبو حميد أسماء الذين ماتوا من 
عائلتها؛ فتذهب للمقبرة وتصور قبرا للحاجة ملكة سعيد أبو حميد، وهي ابنة الجدة الكبيرة 
وتترك حقيبتها  الصورة  فـي  الحاضر  الفنانة على ظلها  المقبرة تحافظ  فـي  آمون حابو. 
بين القبور. تطبع الفنانة الصورة أكثر من مرة ثم تقص الصور، وتلصقها من جديد، ثم 
)Reproduction of the reproduction(  تصورها ثانية، ما يسمى فـي لغة الفن ״نسخ النسخ״
الصور، هو شاهد  تلك  فـي  الفنانة  المرات. وجود  نفسها مكررة عشرات  الصورة  لتبدو 
واقعي لوجود مقبرة قد تزول كما زالت مقابر فلسطينية كثيرة بهدف محو معالم الشعب 
فأبو حميد  والموت،  الحياة  الذي يجمع  الميتافـيزيقي  الفنانة  لميل  باإلضافة  الفلسطيني. 
تقتفـي آثار الموتى الذين ذهبوا، كنوع من استحضارهم، وهو على المستوى الرمزي حث 
لتسجيل أسماء من ماتوا، وفـي جعبتهم قصص عن ماضيهم الفلسطيني. فـي هذه السلسلة 
التي تصور المقبرة، لم تكتب الفنانة  اللغة بخط يدها، ولكن اللغة مكتوبة على القبر، وُنِقلت 
المتداخلة وتاريخ  المرأة  القبر هناك إشارة لتاريخ موت  القبر للجدة ملكة. على  بتصوير 

تلك العائلة المشتتة. 

الصورة مأخوذة من العرض الذي كان فـي مسرح الالز.  37
باإلمكان رؤية عرض مختلف آلمون حابو، حيث تعلق الفنانة الكفن على كرسي فارغ. أنظر   38

http://www.alasl.net/print.php?ID=6355
األعمال ارسلت لي فـي البريد اإللكتروني بتتابع من 2011/2/20 -2011/2/26  39
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
جميع أعمال أبو حميد تتمحور حول عائلتها. وبشكل عام فإن صور أي عائلة )ألبوم 

العائلة( حسب ادعاء سوزان سونتاج:

تأيت الصورة يك تخلد، وتشهد -رمزيا-، عىل التواصل املعلق عىل الاليشء، وعىل قوة التشبث 
الفوتوغرافـية  الصور  تلك  اشباح،  بقايا  هي  فالصــور  املوسعة،  العائلة  لحياة  املرتاخية 
يتناول  اتجاه.  كل  فـي  انترشوا  الذين  العائلة  أقربــاء  حضــور  رمزي  بشكل  متثـــل 
ألبـــــوم الصور العائيل عادة العائلة املوسعة، وقد يكون هو نفســـه )ألبوم الصـــور( 

 )Sontag, 1977, p.8( فـي أحيـــان كثرية كــــل ما تبقى من تلك ألعائلـــة

قصة عائلة أبو حميد الصغيرة هي قصة شعب بأكمله، قصة شعب تجزأ ما بين الداخل 
والخارج، قصة النفـي الداخلي، نفـي داخل الوطن؛ فأبو حميد واعية بأن ما هو شخصي هو 

مطابق للحيز العام الفلسطيني. 

بعض  ״فإن   )Roselee( روزلي  تدعي  كما  آرت  البرفورمنس  فـي  متاح  هو  وكما  إًذا، 
الفنانين أنتجوا مواضيع من حياتهم الشخصية ووظفوها كمادة فـي سلسلة أعمال أدائية 

)Goldberg,1988, p.62( أفالم، فـيديو صوت ومونولوج״ )برفورمنس(

وكما وظفت أبو حميد صورتها الشخصية فـي أعمالها بالكوالجات المختلفة، فإن الفنانة 
رائدة سعادة )أم الفحم 1972( تتخذ من صورتها الشخصية مادة وموضوع ألعمالها. تقوم 
سعادة فـي سنة 2007 بأربعة أعمال فوتوغرافـية للبورتريه الشخصي الذي ״يشكل عالمة 
فـيها  مقلدة   )Maynard 2007, P. 111( أخرى״  عالمة  أية  قبل  الذات  عن  للتعبير  واضحة 
أعمال الماسترز، وهن على التوالي: من سيجعلني حقيقية؟ المعتمدة على رسم فـينوس لـ 
تيتيان )Titian( ، موناليزا بناء على رسم ليوناردو دي فنشي، ديانا بناء على رسم مارك 
تقوم   40.)Vermeer( فرمير  بناء على رسم  الحليب  وبائعة   ،  )Jean-Marc Nattier( نارتير 
سعادة بتصوير نفسها مكان تلك الموديالت الغربية، بحيث تكون هي ذاتها فـينوس، ديانا، 

الموناليزا، وبائعة الحليب. 

اسم  اليها تحت  المشار  المواقع  باإلمكان مشاهدتها عبر  الفنانة سعادة  قلدتها  التي  األعمال األصلية   40
اللوحات:

Titian. Venus of Urbino. Oil on canvas, 119 x 165 cm. Uffizi, Florence. 1538.
Vermeer. De Melkmeidc. Oil on canvas, 45.5 x 41 cm. The Rijksmuseum, Amsterdam. 

1658–1661.
Leonardo da Vinci. Mona Lisa. Oil on poplar, 77 x 53 cm. Musée du Louvre, Paris. 

1503–1506.
Jean-Marc Nattier. Marie Adelaide of France as Diana. Galleria degli Uffizi – Florence, 

Italy. 1745.

״
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فـي الصورة المعنونة  بــ ״من سيجعلني حقيقية״؟ التي تقلد فـيها فـينوس تيتيان من 
حيث شكل االضطجاع على الفراش وشكل وضع األيدي وشكل النظرة باتجاه المشاهد، 
 Korsmeyer,( الغرب״  فـي  قنن  كيفما  الجمالي  النموذج  ״فـينوس  ليست  فـينوسها  أن  إال 
أخبارا  لنا  تنقل  التي  الصحف  ولباسها مكون من  فلسطينية  فـينوس  فهي  p 28 ,2004(؛ 

״حملة  التالية:  سياسية واجتماعية عن فلسطين، مثال نرى عبر الصحف المقطعة الجمل 
لدعم الطلبة المحتاجين״، ״كلية العلوم والتكنولوجيا فـي خان يونس״، ״التماس العليا ضد 
تفوز  ״فلسطين  ״،  األهلية  المؤسسات  إدارة  حول  الله  رام  فـي  تدريبية  ״ورشة  معتقل״، 
المقررة  التحضيرات  ״مناقشة  للسينما״،  الدولي  القاهرة  مهرجان  فـي  الذهبية  بالجائزة 
لتوسيع القراءة الوطنية فـي طولكرم״ ״تصوير كافة أنواع المناسبات واألفراح ״بريستيج״، 
״األردن يضغط لمطالب״، ״شجب واستنكار ..״، ״نعي فاضل״، ״عاشق يهدد والد عشيقته״، 

״تنزيالت حقيقية״، ״استشهاد الشاب״ )صورة رقم 4(

وكفضاء  معركة  المرأة ساحة  بكون  توحي  الجرائد  المكتوبة عن طريق  األخبار  هذه 
استهالكي )Calak 2008(.، ولكن بنفس الوقت فإن الفنانة تجلس على بساط فلسطيني وفـي 
غرفة عادية مؤثثة بأثاث محلي فلسطيني، تختلف عن الرسم األصلي لفـينوس تيتيان التي 
 Bernheimer ,1989  p. 258; Al-Ghudhami,( تعرض المرأة ״عارية كموقع لشهوة الرجل״
p. 86 .2006(. سعادة تتمرد على ثيمة تقنين جسد المرأة كموقع للشهوة - من جهة، وتنفـي 

صورة رقم 4.  من سيجعلني حقيقية؟ 2007
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
المكان هو  - من جهة أخرى. وما يدل على  الفلسطيني  المكان األوروبي وتبدله بمكانها 
عالمات  على  اعتمادها  وكذا  الفلسطينية.  واألخبار  الصحف  على  المكتوبة  العربية  اللغة 
من التراث. وحسب تصريح الفنانة ״أنا أجلس فـي غرفة محلية مزينة باألثاث الفلسطيني، 
وهكذا أمنح العمل عالمات من مجتمعي وعالمي״ )سعادة أكتوبر 2007(. إن تصريح سعادة 

يرتبط باعتقاد فولتر بنجامين إذ يدعي:

إن تفرد أي عمل فني ال ينفصل عن كونه مدمجا تشكيل الرتاث. هذا الرتاث نفسه هو 
باألساس حي، وكذلك متغري بشكل متطرف. فقد يكون متثال أو نصب لفـينوس مثال يأيت 
فـي سياقات مختلفة عن سياقها اإلغريقي الذي حولها  كشء تبجييل عايل القيمة، عن 
نظرة الرهبان فـي القرون لوسطى الذين رأوا فـيها فال رش كإلهة. كال النموذجني مع ذلك 
يسعيان للتفرد وهنا تكمن خاصية نقل عمل من فرتة تاريخية إىل أخرى، بأن كل منوذج 

)Benjamin, 2003, p 45( ينقل تراث وحضارة ألفرتة

إلى سياق  الغربي  من سياقها  فـينوس  تنقل  عندما  فلسطينية  لفنانة  بالنسبة  األمر  هكذا 
فلسطيني مؤثث بأثاث فلسطيني وصحف فلسطينية؛ فهو إنتاج وخلخلة للنموذج الفـينوسي 
بتشكيل جديد. وقد تطرق بنجامين الستنساخ النماذج الفوتوغرافـية لتصوير أعمال معروفة 
مثل استنساخ الموناليزا، ولم ينف أنه حتى فـي نسخ النسخ41 هناك تفعيل لهذه الصور 

.)Benjamin 2003: 44( وكذلك هناك بعض من مرجعية الفنان الثقافـية

سعادة ال تنسخ الصور، وإنما تجسد بنفسها األعمال واضعة مرجعيتها الفلسطينية 
التي تتمثل بالمكان وبهويتها الذاتية كفلسطينية. تقوم سعادة بتصوير نفسها مكان تلك 
الموديالت الغربية، بحيث تكون هي ذاتها ديانا، والموناليزا فـي هذه األعمال. كل صورة 
فـي  فالموناليزا تصورها  فـي قرى فلسطينية قد هجرت.  من هذه الصور تأخذها سعادة 
قطعة بور من أرض أبو غوش، وصورة  ديانا تلتقطها فـي ״عين كارم״42  وصورة بائعة 

الحليب تصورها سعادة فـي مغارة مهدمة فـي قرية البرج. 

ومن هنا، يتأكد أن هندسة المكان فـي صور البورتريه عند سعادة، هو نقل المكان من 
األجواء األوروبية- الُحلمية كونها أجواء تخيلية لدى فنانين غربيين- إلى أمكنة فلسطينية 
تمأسس من  قد  ما  تتحدى  فلسطينية  كامرأة  الصورة.  بعد زمن  ما  إلى  وتوثيقها  واقعية 
الرفـيع״  والذوق  العبقري،  ״الجميل،  للفن  ونظرته  الغربي،  النقد  فـي  الذكوري  الفكر  قبل 

القصد بنسخ النسخ بهذا السياق مثل نسخ صورة عن األصل ثم نسخ الصورة المنسوخة، مثلما يحصل   41
فـي نسخ مئات النسخ عن صورة واحدة فـي عصر المطابع وماكينات التصوير.

عين كارم قرية فـي شرقي القدس. بعد تدمير قرية دير ياسين التي تبعد عنها  2 كيلومتر من الشمال.   42
القرية ابيدت جزئيا فـي أبريل 1948، بعد تهجير سكانها بتاريخ 10-11 حزيران وكذا بتاريخ 16-14 

Masalha 2009: 64, )2004( p 436  حزيران وبعد معاناة السكان من العطش والجوع أنظر
Benny, Morris. )2004(.The Birth of the Palestinian Refugee problem Revisited, Cambridge 

University Press. 

״
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بها.  خاصة  ثيمة  وتؤسس   )Korsmeyer, 2004 Also see Korsmeyer, 2002, p. 220(
فبإعادتها األعمال، هي سعت لعرض تفسيرها الخاص لما يسمى فن راٍق بقولها ״أنا أيضا 
ألعماله،  وملكيته  الفنان  سلطة  مسألة  يثير  سعادة   تصريح  ماستر״،  أكون  أن  أستطيع 
والعالقة بين الماضي والحاضر وبهذا فهي تفسر الماضي بمرجعيتها التربوية والمكانية 
وتربط المكان فـي زمن آخر، فتتعدى األعمال الفنية مسألة الخلود أو توقف الزمن. إن إعادة 
الذاكرة من الماضي وإنتاجها من جديد عبر الحاضر يحيل على تفسير كاجا سيلفرمان 
)Kaja  Silverman( بإحالته لفـيلم وثائقي من إخراج  كريس ماركر )Chris Marker( بعنوان: 

ينقل  للماضي قد  ״التذكر بشكل كامل  إذ يدعي سيلفرمان   43)Sans Soleil( ״سان سولي 

نفس الحضارة، ولكن التذكر ألشياء جزئية من الماضي هو بأن ننقل صورة من الماضي 
وإنما  فقط،  ماضينا  ننقل  ال  فنحن  بالحاضر.  عالقة  ذي  جديد  ديناميكي  بشكل  وربطها 
 Silverman,( الحاضر״  زمننا  فـي  نعيشها  التي  الشخصية وحضارتنا  تجربتنا  معه  ننقل 
p.189,1996( هكذا تفعل سعادة بإعادة تلك النماذج النسوية من تاريخ الفن عندما منحت 

تلك الصور مرجعية فلسطينية تاريخية مندمجة بتراثها وبحاضرها.

والمحو  والتطهير  بالتنظيف  فقد ظهر  الذاكرة  لتأثيث  المكان  استحضار  أما موضوع 
ُمِحيت  قد  أماكن  الستحضار  كأداة  الفنية  باألعمال  واستعمالها  تطهيرية  بمادة  العملي 
لدى  فـيظهر  مستقبال.  محوها  بإمكانية  كإنذار  موجودة  أماكن  بتجذير  أو  الخريطة  عن 
فنانات البرفورمنس الفلسطينيات، وسأكتفـي بعرض ثالثة أعمال تحمل مفهوم التنظيف 
كأحد   ،)Space Annihilation( المكاني  التطهير  باعتبار  مدروسة  كأدوات  العملي  والمحو 
االستراتيجيات الصهيونية للتطهير العرقي وجعل الحيز اليهودي يسيطر على البالد سكانا 

وأرضا.44

فراغ  يوجد  ال  إذ  عبثي،  ذاته  بحد  العنوان  ״فراغ״،  بعنوان:  لسعادة  فـيديو  عمل  فـي 
مرجعية  من  مستمد  العنوان  لكن  واقعيًا.  وجودا  نرى  الفراغ  إلى  ننظر  وعندما  مطلق. 
 Hallaj,1982, p.( سياسية ״فاألرض الفارغة من سكانها هي أرض بور، وفراغ حضاري״
تأخذ  األولى  الكاميرا  بعدين مختلفـين.  آَلَتْي تصويٍر من  الفنانة  الفراغ تضع  هذا  فـي   )2

الفنانة من بعيد بحيث تبدو كنقطة سوداء فـي المساحات الجبلية الشاسعة ألريحا. الكاميرا 
الثانية تأخذ الفنانة عن قرب فتظهر وهي تقوم بتنظيف الجبل الفارغ بآلة تنظيف كهربائي. 
لقد احتاجت الفنانة خيطا كهربائيا بطول  ثالثة كيلومتر لكي توصل المنظف الكهربائي، 

سان سولي هو فـيلم وثائقي يتحدث عن الذاكرة الشفوية من خالل شخصيات من عدة بالد.   43
استراتيجية  يستعرض  هويت  كان  وإن   ،)Kenneth Hewitt( هيويت  كينيث  من  المصطلح  استعرت   44
اإلبادة الجماعية التي انتهجت فـي ا لحربين العالميتين فـي أوروبا، لكن أسلوب التطهير المكاني وأهدافه 

ال تبعد كثيرا عن السياسة الصهيونية وان اختلفت األماكن. للمزيد أنظر: 
Hewitt ,K.. )1983(. “Place Annihilation: Area Bombing and the Fate of Urban Places “, Annals 

of the Association of American Geographers, Vol. 73:2, pp. 257-284
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بحيث ال يتمكن المشاهد رؤية مصدر الكهرباء المزود لآللة، مما يعمق سريالية المشهد 
أثناء تشغيل المنظف. عدا عن ذلك؛ فإن هذا العمل يثير أسئلة عديدة: ترى ما الذي تنظفه 
التناقض  ذلك  وما  تختفـي؟  أن  بإمكانها  الجبل  وهل حجارة  الحجارة،  هي  هل  الفنانة؟ 
بين الطبيعة الراسخة وآلة التنظيف الكهربائية العصرية؟ هذا الحوار ما بين آلة صغيرة 
كهربائية وذلك الجبل القوي يجعل اإلنسان مهما كان قويا يضعف أمام الطبيعة، وخاصة 
أمام الجبال بمرجعيتها الدينية والميتافـيزيقية كأمكنة راسخة، وكأمكنة توحي بالغموض. 
الفنانة لم تختر الجبال اختيارا عشوائيا وإنما متعمدا، إذ أن أريحا هي المدينة األقدم فـي 
العالم، كما أن  للجبال مرجعيات أسطورية عند الشعوب كونها أماكن لآللهة، فالالولمبوس 

) Al-Sawah 2002: 80, 183( ،مثال سكنه آلهة اإلغريق

وفـي عودة لنا بتأثيث المنطقة بالجسد الذاتي للفنانة، فإن هذا العمل هو رد على النظرية 
الصهيونية التي تقول بتنظيف البالد. فبن غوريون فـي يومياته  5 حزيران 1948 يقول ״نحن 
بدأنا عملية تنظيف الخرابات، وتحضير القرى لتطويرها ولبناء المستوطنات وبعض تلك 
 David Ben-Gurion, 5 June 1948, qtd. in Pappe, 2010,( .األراضي ستتحول لمنتزهات

 )p.6

لكن هذا الفراغ لم يعد فراغا إذ احتلت الفنانة بجسدها المكان وبآلة تنظيف كهربائية، 
مما يجعل الجبل كبيت لها. عمل يجمع بين تناقض الطبيعة وقوتها وبين اآللة التكنولوجية 
التي تمثل القوة والجبروت. كال القوتين: الطبيعة واآللة يتم تطويعهما على يد امرأة فلسطينية 
لتدحض تلك المقولة الصهيونية القديمة ״أرض بال شعب لشعب بال أرض״ )مقتبس من 
Khalidi,1997, p, 101( وتصبح هذه األرض الفارغة مؤثثة من جديد بالجسد الفلسطيني لئال 

تنتزع ذات يوم. هذا الفـيديو شهادة تاريخية مستقبلية لوجود فلسطيني وهو محاولة جريئة 
لتوثيق ما قد يحصل مستقبال فـي ظل سياسة قد تحول هذه األرض لمستعمرة. 

يتخذ المحو شكال آخر عند الفنانة أنيسة أشقر )عكا 1979( َعبْراللغة، وبواسطة اإلشارة 
لألمكنة المقولة. وحيث إن الكلمة هي بمثابة فعل أيضا، من منطلق ״أن تقول شيئا هو أن 
تفعل شيئا״ ) Austin 1976, 12(، ما يجعل اللغة تدخل فن األداء؛ فإن أشقر تستعمل اللغة 
العربية على منصات عبرية وأجنبية لتفرضها على ״حيز״ اآلخر. منذ أن كانت أشقر طالبة 
فـي ״المدراشاة״ – كلية الفنون فـي بيت برل، كتبت أشقر على وجهها باللغة العربية بدافع 

فرض لغتها العربية فـي حيز جغرافـي وثقافـي تسود فـيه اللغة العبرية.45

فقي كتاباتها مثل “أنا عربية حرة”، “أنا وبحر عكا متشابهان كالنا مالحان ومتساويان “سجل أنا امرأة   45
عربية حرة” “األرض لمن يحترمها”  فإنها تستدعي تناصا مع تراثها الشعري حيث اإلشارة لقصيدة 
محمود درويش “بطاقة هوية “ التي يبدأها بـ “سجل انا عربي” كذلك جملة “أنا وبحر عكا متشابهان 
كالنا مالحان ومتساويان” تحمل إشارة للمكان الذي ولدت فـيه –عكا- وباستعمال استعارة الملح كرمز 
للصمود وعدم التلف عبر السنين. عدا عن خوضها بهويتها األنثوية كامرأة. إن اللغة العربية عندما تكتب 
فـي حيز ثقافـي تسود فـيه اللغة العبرية تشكل استفزازا لآلخر والتصريح عالنية بهذا الوجود فهنا المحو 
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فـي أعمال أشقر األدائية مثل بربور أسود )2003(، بربور ״2400״ )2004( فانيالت بيت 
جاال )2004(، سفر لتجميل الجلد )2006( األدهم، األصبح.46 فـي كل هذه األعمال تستعمل 
الفنانة مادة الحليب األبيض47 لتطهير ما هو قائم من أفكار مسبقة سواء كانت سياسية أم 
اجتماعية، ثم تأسيس شيء جديد عبر نصها المقول باللغة العربية. وأخصص الحديث عن 
عملها األدائي:  سفر لتجميل الجلد )2006( الذي عملته فـي ستراسبورغ فـي فرنسا )صورة 
الفتيات هي  5(. العنوان نفسه هو عنوان مشحون، فباريس كما هو شائع فـي ذهن  رقم 
بلد التجميل. ولكن الوجه اآلخر للتجميل هو صنع واقع مزيف. فباسم التجميل، التثقيف 

والتربية للشعوب، جملت فرنسا وجهها باستعمار فلسطين.

للشاب  قائلة  إبطه،  ذقنه وجسده وتحت  وتقوم بحالقة  فرنسيا  الفنانة رجال  تستعمل 
الفرنسي ״ما أصعب الحالقة״، تقول جملتها بينما تشير إلى جسده كخريطة ״هنا وهناك، 
كل واحد عنده خريطة״ ״أنا حلفت يمين أني أنظفك شوي شوي، كل منطقة ومنطقة، هنا 

حيفا، يافا، عكا الخ״ 

الكتابة على الجلد، وجعل الخريطة مكتوبة على الجلد، تعود إلى مقولة فاليري: ״سطح 
الجلد هو األكثر عمقا״ )Valery In Deleuze(48 مقولة فاليري تتعلق بارتسام خبراتنا الحياتية 
على سطح الجلد، وبهذا فإن الفنانة تكتب على سطح جلدها ما تريده، وتمحو عن سطح جلد 
اآلخرين ما ال تريده أن يكون. فذكر البالد بمرجعية االحتالل اإلسرائيلي يشكل نوعا من 

التذكير بأن االستعمار لم يدم، وكذلك كل هيمنة لن تدوم.

مصطلحات  إلى  تحيل  كي  البشرة  لتنظيف  العادي  المفهوم  تتعدى  هنا  فالحالقة 
سياسية مثل سياسة التطهير، بإشارة أن التنظيف صعب بدليل: أن يافا، وعكا، والقدس 
فـي  للعريس  تقال  فلسطينية،  أغاني  الفنانة تستعمل  نابليون. كذلك  يزلن رغم سلطة  لم 
حفلة الحمام: ״إحلق له يا حالق بالموسى الذهبية، إحلِْق له يا حالق تاييجو األهلية״. اللغة 
تلعب دورا تأثيثيا على منصة غربية، وتتحدى المستعمر )الذي كان كولونياليا( ومقارعته 
فـي عقر داره.  فاللغة هنا لها داللة مزدوجة المعنى. بينما، محا االستعمار الفرنسي لغة 
المستعَمر، فإن المشاهد الفرنسي يجبر على سماع لغة ال يفهمها، ويضطر لسماعها. كما 
أن الكلمات تقال بلهجتها المحلية الفلسطينية. وأما الحليب الذي يستعمل كمادة تطهيرية، 

يتشكل على المستوى الرمزي فـي تغيير أفكار مسبقة لدى اآلخر بالنسبة للمرأة العربية والفلسطينية 
تقوم اشقر بخلخلة تلك المفاهيم، فها هي المرأة الفلسطينية تكتب تصريحاتها بقوة على وجهها وتتحدى 
المقننات الثابتة بالنسبة لمكان العرض ومشرفـي المعارض وتتحول بذاتها لمعرض متنقل متمردة على 

ثبات المكان وهيمنته، محاولة تأثيث للغة غير قائمة فـي حيز ثقافـي عبري حيث فـيه تعرض أعمالها.
http://anisaashkar.wordpress.com :لإلطالع على نماذج من أعمال الفنانة انظروا موقعها  46

ما عدا فـي برفورمنس بربور أسود تخلط الحليب بالزفت تبعا لسياق الموضوع المطروق.   47
دولوز، ج.  فلسفة، ترجمة توفـيق رشد على الرابط:  48

http://aslimnet.free.fr/ress/t_rochd/rochd1.htm
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فهو باإلضافة لكونه مادة ذات مرموز أنثوي وداللة الطهر واإلخصاب،49 فإن اللون األبيض 
مسح خريطة الماضي كما كانت فـي ذهن الكولونيالي، ورسمت بأقوالها وبالحليب خريطة 
جديدة. إذ تقول: ״وْمنِرجع وبنقول أبيض على ابيض״50. وهنا كلمة ״منرجع״، تعود لنفس 
الجملة التي قالتها فـي برفورمنس سابق لها بعنوان: بربور 24000، تأكيدا على البياض، 
يعيد  البياض  الفرنسي.  الشاب  وجسد  الحليب،  األبيض  به  تقصد  ابيض״  على  ״أبيض 

وعي  بالال  يرتبط  ماء  وكل  ماء  هو  كل سائل  أن  نرى  إذ  متطابقان.  والحليب  الماء  فإن  وفـي مخيلتنا   49
بالحليب. للمزيد عن العالقة بين الماء وبين الحليب، انظروا غاستون باشالر  

Gaston Bachelard : L׳eau et les rêves livre de poche, )1942( 
النص مترجم  بعنوان غاستون باشالر.)2005( “الماء وعوالم األنوثة” ترجمة عبد العلي اليزمي  عالمات، 

130-124 :)24(
الكلمات بلهجة الفنانة العامية وهي منقولة كما قالتها فـي البرفورمنس.  50

صورة رقم 5.  سفر لتجميل الجلد )2006(
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ألذهاننا مقولة هومي بابا:

إن اللون األبيض يسمح باستعامل متكرر، نستطيع أن نكتب كل يشء عليه مرارا وتكراراَ. 
الفارغ  للحارض  البياض هو مبثابة شاشة تعكس أشباح  سياسة املايض عىل السطح  إن 
ولكن بنفس الوقت هذا شبيه مبا يطلق عليه دهانو البيوت باللون األسايس الذي يضبط 
كل األلوان األخرى، نهج ومقياس يتامسس فـي الخفاء أو برباعة ليؤكد القيم االجتامعية 

)Bhabha, 1998, p.23( للقوة

الفلسطينية  البالد  أن  الحركة الصهيونية من  اعتقدته  لما  له مرجعية مبطنة  البياض  فهنا 
 White“ وأن المجتمعات العربية عامة هي״ قطع بيضاء״، ما عرف فـي الذهنية الصهيونية بـ

  )Batches–terra icognita“  )Benvenist, qtd in Julie Beteet, 2005, p.40

تأسيس  يتيح  عار،  لون  هو  البياض  فإن  العارية״  مصطلح״الحياة  إلى  بالعودة  إًذا، 
سياسات وتوطين قيم أو منظومات جديدة، كاالستعمار، إال أن أشقر وبمعادلة معاكسة 
لالستعمار )كرمز مبطن للكولونيالية الصهيونية( استعملت البياض كتطهير ضدي لمسح 

اآلراء المسبقة، وبيدها رسمت معالم خريطة جديدة لواقع متخيل. 

أما الوجه اآلخر للبرفورمنس فهو محو النظرة المسبقة فـي الذهن الغربي الكولونيالي 
عن المرأة العربية التي وضعتها بين قطبين: إما ضحية أو مثيرة. فها هي المرأة العربية 
والفلسطينية خاصة، تملك أدواتها الفنية وتملك القدرة على أخذ زمام األمور بيدها ضد 
الفكر الذكوري الغربي، متمردة على تلك المفاهيم التي وضعت المرأة العربية عامة فـي 
كما  استحواذها.  يجوز  التي  المناطق  ضمن  جسدها  عومل  كما  الضعيفة،  المرأة  خانة 
بطبيعتها  تستتبع  الكولونيالية  العالقات  ״إن  بادعائه  طرابيشي  الباحث جورج  ذلك  يبين 
انفالتا للمشاعر الجنسية: فإن الرجل األبيض يعتقد ويتصرف على أساس أن جميع نساء 
األدبيات  انتشار  طرابيشي  ويبين   ،)10-1 ص   ،1997 )طرابيشي  له״  مباحة  المستعمرة 
األوروبية فـي زمن االستعمار التي ركزت على المرأة كموقع إثارة وتَمُلك فـيقول: ״ليس من 
قبيل الصدف أن أطلق على الرجل المستعمر بالرجل ״األبيض״ )ن.م. ص. 8(، والمصطلح 

״الرجل األبيض״ يكتسب عمقا ومعالجة عكسية فـي برفورمنس أنيسة اشقر.

يلعب البياض بمادة أخرى وبشكل مختلف وتوظيف مشابه لدى الفنانة حنان أبو حسين 
) أم الفحم، 1971( وهي فنانة نحٍت باألساس، ومع هذا فهي فنانة متعددة المجاالت كأعمال 
فـيديو، وبرفورمنس. فـي عمل برفورمنس بعنوان: محو- تنظيف )2006(51، تشارك الفنانة 
يوغول  مايا  والراقصة  ליטמן(  )אריאן  ليطمان  آريان  وهما  يهوديتين  فنانتين  حسين  أبو 
1947 وقد  المنطقة منذ  القديمة وهي خريطة  יוגל(، باستحضار خريطة الشيخ بدر  )מאיה 

صورها مركز األبحاث الفلسطيني،  وتعتبر اليوم المكان الذي تقوم عليه معظم المؤسسات 

http://www.youtube.com/watch?v=aF7qlSlv0iw :باإلمكان رؤية البرفورمنس على الرابط  51

״
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الحكومية اإلسرائيلية. خالل البرفورمنس تعكس الخريطة )عن طريق عاكس ضوئي( على 
أرضية المعرض المغطى بالطحين، بينما تقوم أبو حسين بعمل كرات من العجين تقذفها 
آلريان التي تلبس ثوبا أبيض. على البياض تنعكس الخريطة لتغطي جسد ليطمان واألرض 
7 ساعات، تقوم  القديمة. على مدار  الشيخ بدر  معا. فتبدو ليطمان وكأنها تلبس خريطة 
أبو حسين بعجن الطحين وتكويره دوائر، وترميها لليطمان التي تنهك نفسها فـي محاولة 
المحو دون فائدة؛ فالخريطة كلما محيت أكثر كلما ازدادت الخريطة وضوحا. وإن حاولت 
ليطمان محوها فإن الخريطة منعكسة على جسدها وثيابها. هذا المحو الذي يعيد لألذهان 
محو قرى بشكل جماعي عن األرض وتحويلها لال- هوية وتغييبها عن الوجود، ترسخ فـي 
الذاكرة وتعاد من جديد فـي هذا العمل. كذلك إن فكرة قيام ليطمان بالمحو هي فكرة ثاقبة 
لو محتها من  الخريطة حتى  اليهودية هي من تلبس  ليطمان  أبو حسين؛ فإن  الفنانة  من 
المكان؛ وبهذه الطريقة فهي ال تتخلص من الماضي المحفور فـي الذاكرة، كما أنها محاولة 
لجعل اآلخر يعترف بفظائعه. العمل بالنسبة لليطمان محاولة للتصالح مع الذات عن طريق 
االعتراف كيهودية بما فعله ساسة ״شعبها״. أما على المستوى الداللي للمادة فإن تشكيل 
الممحاة من العجين ونقلها للفضاء الفني يشكل طقسا نسويًا يأخذ أبعاًدا سياسية، فالمرأة 

التي تعجن العجين هي المرأة نفسها التي تؤثث البيت والذاكرة. 

 3. نقــاش وخالصــة

النكبة وإسقاطاتها  أن  المقال، تبين  اللواتي تطرق لهن  الفنانات  َعبْر استعراضنا ألعمال 
النفسية، قد شكلت مرجعية قوية ألعمالهن الفنية. رغم أن الفنانات لم يعشن النكبة، إال 
الشخصي  بحثهن  من  أو  أقربائهن،  من  سمعنها  التي  الشفوية  بالحكايات  تأثرن  أنهن 
المعاصر  الفلسطيني  للتاريخ  محرًكا   1948 نكبة  لكون  نظرا  ودراسته،  للماضي  بالعودة 
 Sanbar 2001; Ahmad Sa`d &Abu-Loghud 2007; Saidi 2002( الجمعية  للذاكرة  ومكانا 
Masalha, 2009;(. وقد ظهر من المقال استعمال الفنانات لرموز ذات مرجعية للنكبة بشكل 

مباشر أو بشكل يحيل إليها بواسطة اللغة والمكان كعنصرين أساسيين فـي تأثيث الهوية 
والذاكرة. 

كما تبين لنا، كيف حاولت الفنانات - رغم وجودهن فـي حيز فني ثقافـي إسرائيلي - 
فرض وجودهن الفني -الثقافـي، رغم محاولة استعمار الحيز الثقافـي الفلسطيني، ومحاولة 
استمالك الفن التشكيلي الفلسطيني منذ الهجرات األولى، بدءا من تأسيس كلية بتسلئيل 
غربي،  بطابع  فنون  لمركز  وتحويلها  حوض  عين  استمالك  وكذلك  القدس،  جبال  على 
ورغم سياسة االنفتاح ما بعد أوسلو، ببناء صاالت عرض مثل ״غاليري״ هاجر وغيرها،  
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حيث حاولت كثيرا تجميل الوجه السياسي اإلسرائيلي، إال أن الفنانات لم ينتهجن سياسة 
بل  المحلي،  الثقافـي  الحيز  من  الذاتي  النفـي  ينتهجن  لم  الوقت  وبذات  لآلخر،  التجميل 
ليقلن مقولتهن  العرض والمتاحف،  المنصات اإلسرائيلية كصاالت  أنفسهن على  فرضن 
- كفلسطينيات - باستعمالهن اللغة كدليل الهوية العربية –الفلسطينية واستعمال المكان 
)المنفى والمهجر( كعنصرين من أجل تمرير الرسالة الرئيسية التي دار حولها المقال وهو 

تأثيث الهوية والذاكرة الفلسطينية.

على المستوى الفني تميزت الفنانات اللواتي تطرقت إليهن فـي هذا المقال باستعمال 
مواد غير مألوفة، مثل الحليب، الماء، النباتات المحلية، القهوة، الطحين، الصبار، الزجاج. 
فـي معنى محدد.  لالنغالق  قابلة  غير  بدالالت  يوميا، محملة  المواد مستعملة  هذه  بعض 
بعض المواد لها عالقة مباشرة بالمرأة، باإلضافة لتقنية العمل التي كانت نسوية أيضا، 
مثل التقطيب بالخيط الذي برز فـي أعمال بشارة، والعجن عند أبو حسين، كما التنظيف 
بالمكنسة الكهربائية عند سعادة، وكذا مرموزات الغسيل المنشور عند أبو حميد،  فالمواد 
والتقنية تحتمل التأويل الجندري أيضا.52  كما حملت المواد التناقض ما بين الناعم/ الجارح 
بقصد  جانب،  إلى  جنبا  ووضعت  الترتيب  الفوضى/  الكتلة/  الخيط/  الصلب/  الخفـيف/   /
التضاد إلي ما يبرز سمة الحضور والغياب، الحياة/ الموت، العالقة المكانية الثابتة مقابل 
العالقة المتخيلة للمكان المعلق كما فـي أعمال بشارة. أو فـي تلك األماكن –المقطوعة – من 
سياقها لوال عنونتها، كما الحال عند شبلي، أو الحضور والغياب الذي يظهر فـي العمل 

األدائي عند أبو حسين وزميلتها آريان.

كما تميزت كل فنانة بأسلوب مغاير عن زميالتها، مما أتاح لها التفرد فـي مجالها، هذا 
التميز نابع من دراسة معمقة ومعرفة بآلية العرض ومعنى المواد وكيفـية توظيفها، وليس 
مجرد تفريغ شعوري عفوي. فكل مشروع من مشاريع الفنانات اللواتي تطرقت إليهن فـي 
هذا المقال، يعبر عن تسلسل فكري، مدروس، كل عمل له عالقة بالعمل الذي قبله، كسلسلة 
تسير فـي بحث منهجي وليس عفوي. فتنظيف جبال أريحا عند سعادة مثال كان مدروسا 
بما يفـي بمقولة: ״تأثيث المكان كذاكرة مستقبلية. كذلك األمر، االستناد للذاكرة الشفوية 
فنانة  بها. كل  لموضوع خاص  أبو حميد، يستحيل  العائلي عند  التصوير  فـي  المنعكسة 
بألواح  ارتبط اسمها  الفنانات الست استطاعت خلق أسلوب خاص بها، فرنا بشارة  من 
بالتصوير  اسمها  ارتبط  رائدة سعادة  بالحليب،  والغسل  بالكتابة  أشقر  وأنيسة  الصبر، 
والبرفورمنس باعتبارها أول فنانة تؤدي البرفورمنس على مستوى النساء الفلسطينيات. 
ورغم ارتباط الفنانة حنان أبو حسين بالنحت إال أنها استطاعت بعملها أن تثبت قدرتها 
على الوجود كنحاتة بشكل حي وهي تكور العجين لكرات منحوتة أمام المشاهد، وبذلك 

ربطت البرفورمنس بأعمالها األخرى.53 

نفس اإلعمال فسرتها فـي سياق تمثالت الجسد فـي الفن الفلسطيني فـي دراسة الدكتوراه 2012.   52
رغم أن أبو حسين فـي جميع أعمالها تبدأ فكرة وتكملها كأسلوب مماثل لبشارة من حيث تناول الثيمة   53
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حملت جميع أعمال الفنانات العودة على نفس المرموز، سواء كان استعمال نفس المادة 
كما ظهر عند بشارة، أو تكرارية الصورة الشخصية فـي أعمال الكوالج عند أبو حميد، أو 
تكرارية موتيف صور األماكن المهجرة عند شبلي، أو تكرارية الحركة كما ظهر فـي أعمال 
السيرورة  فـي  التكرارية  وأشقر.  حميد54  أبو  حسين،  أبو  سعادة،  من  لكل  البرفورمنس 
الفنية، هي فحص لنفس ״العالمة״ سواء كانت حركة أو مادة، فـي معطيات زمنية وتشكيلية 
مختلفة، وقد أدرجت مثال الصبار فـي عروضه المختلفة عند بشارة، فإن عرض العمل على 
لوح منفرد، يختلف بداللته عن عرضه بشكل ألواح محلقة فـي الفراغ. فالتكرار هو سيرورة 
استكشافـية فـيما يستجد من تغيير على المادة، بسياق زمكاني )المكان والزمان(. وأقصد 
بالسياق المكاني، شكل العرض ومكان العرض. أما السياق الزمني، فـيرتبط كثيرا بصمود 
المادة أمام الزمن، أو تلفها. كذلك يحمل عنصر التكرارية استنزاف المادة والموضوع إلى 
أقصى درجة من االستعماالت حتى نصل إلى صيرورة –نتاج، وهنا ترتبط عالقة التكرار 
مع االختالف. فـي كل عمل فني من األعمال التي عرضناها، اكتسب التكرار اختالًفا فـي 
المعنى. فمثال تكرار الحركة فـي الفنون األدائية كما بدا عند سعادة، وأشقر، وأبو حسين، 
فـي برفورمنس محو-تنظيف ألبو  العمل. فمثال  فـي نفس  كل حركة اختلفت عن األخرى 
العمل،  من  ساعات  سبع  لمدة  واألفعال  الحركات  تكررت  العمل،  فـي  وزميالتها  حسين 
الوجه  التي أكسبت  الطحين  أبو حسين وليطمان بسبب رشات  الفنانة  خاللها تغير وجه 

والجسد فـي كل حركه سمة جديدة : اختالف.

مرتبط  شعوري  إلحاحي  سياق  له  فإن  واالختالف،  للتكرار  الفني  السياق  عن  عدا 
بعد  آخر  موضوع  إلى  منها  والعبور  المادة  استنزاف  إلى  يؤدي  المواد،  وبتلك  باألمكنة 
أن تصل الفنانة إلى أقصى درجة من استنزاف المادة أو الفكرة. هذه التكرارية التي تنتج 

 )Deleuze, 1994.( اختالفا هي بالواقع صيرورة للتعلم

أستطيع االدعاء بأن الفنانات تعلمن أثناء االشتغال الفني، حيث تطورن من فكرة ألخرى 
بشكل متسلسل، إال أن كل عمل نستطيع اعتباره مستقال ولكنه يخلق من داخله عمال آخر. 
 .)Rhizomatic( األعمال الفنية  التي عرضت فـي هذا المقال هي عبارة عن تشكيل جذموري

واستنزافها بشكل إلحاحي، أبو حسين فـي معظم أعمالها تشتغل على ثيمة الجسد فـي سياق اجتماعي- 
سياسي. انظر: 

Nasrallah, A. )14 January, 2012(.” Review about Hanan Abu Hussein Art Work.” in. 
This Week in Palestine, retrieved online 

http://www.artschoolpalestine.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=764
التكرارية عند ابو حميد تحتاج لمقال خاص.  54
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كل عمل وكأنه فرع من فروع شجرة الجذمور ״Rhizome“55 إال أنها تابعة لنفس الجذر 
رغم تفرعاته، وهو الموضوع األساسي : تأثيث الهوية الفلسطينية والذاكرة المستقبلية.

حاولت فـي هذا المقال تبيان كيف استطاعت فنانات فلسطينيات معاصرات يعشن فـي 
الفلسطينية. وكنموذج،  والهوية  الذاكرة  لتأثيث  والمكان كأدوات  اللغة  إسرائيل استعمال 
أبو حميد،  إيمان  رائدة سعادة  أحالم شبلي  بشارة،  رنا  الفنانات،  أعمال  أدرْجت بعض 
أنيسة أشقر وحنان أبو حسين. جميع الفنانات عملن على دحض السياسة الصهيونية التي 
ين تلك السياسة بمقوالت ضدية  أرادت أن تغيب الوجود الفلسطيني من ذاكرتنا، بل وتحدَّ
بما فـي ذلك المقولة الحضارية، فهن من خالل أعمالهن أثبتن أن للشعب الفلسطيني كيانا 
فقط،  اإلسرائيلي  المحلي-  الرؤيا  حقل  مستوى  على  ليس  وفكرية(،  )مكانية-  وحضارة 
بل وعلى مستوى الحيز العالمي56. هذه الفنانات هن نموذج للنساء المتداخالت فـي صنع 
الثقافة العامة لمجتمعهن، وليس كما تمثلت المرأة فـي عيون الفنانين الفلسطينيين الذكور57 
أمام فنانات  إننا  الذاتي. برأيي،  دون سماع صوتها   )Malhi,2001a, 2001b( كالوطن األم
مفكرات، واعيات تماما لما يقمن به، مبشرات بقفزة نوعية مهمة فـي الفن الفلسطيني عامة 
والنسوي خاصة. نجحت الفنانات فـي خلق موضوعات خاصة بهن وبصوتهن وبأدواتهن 

بغير معزل عن القضية العامة المطروحة فـي تأثيث الذاكرة والهوية الفلسطينية.

الجذمور: Rhizome هو فصل فـي كتاب لجيل دولوز وفليكس غوتاري وهو على اسم  شجرة نباتية تتفرع   55
من الساق، وكل  ساق يتفرع بدوره إلى سيقان وهو يقصد بذلك الى سيرورات ال نهائية من األفكار التي 

تنبع من فكرة وتتفرع لعدة أفكار.بشكل  سيرورة ال نهائية. لمعلومات إضافـية أنظروا:

Deleuze. G& Guattari. F. )1987(. A Thousand Plateaus University of Minnesota Press.
عرضت  حميد  أبو  إيمان  بلجيكا،  ليفربول،  ألمانيا،  فرنسا،  فـي  أعمالها  عرضت  اشقر  أنيسة  الفنانة   56
أعمالها فـي ليفربول، رائدة سعادة اشتركت فـي عدة مهرجانات دولية : سيدني فـي استراليا، ألمانيا، 
ليتوانيا، هولندا، دبي، لندن، حنان أبو حسين، أعمالها عرضت فـي جميع متاحف اسرائيل، باإلضافة 

أللمانيا، فرنسا، أحالم شبلي، عرضت أعمالها فـي باريس، اليابان. 
اتخذن  اللواتي  والثمانينات  السبعينات  سنوات  من  األول  الرعيل  جيل  من  )اإلناث(  الفنانات  وكذلك   57

النموذج الفني الذكوري نموذجا ألعمالهن. انظروا: )نصرالله، 2003(
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سيرة ذاتية موجزة

د. عايدة نصرالله  محاضرة  فـي كلية بيت بيرل. حصلت على اللقب األول من 
جامعة حيفا  باللغة العربية والفنون.  ونالت اللقب الثاني من قسم فن متعدد 
االتجاهات من جامعة تل أبيب، وكذلك الدكتوراه  بعنوان تمثالت الجسد فـي 

الفن والفن األدائي النسوي الفلسطيني المعاصر: 2010-1998 .

ُتدرس فـي مجاالت مختلفة مرتبطة بالفن المتعدد االتجاهات وعالقته بالتعليم 
تصب  المجاالت  هذه  كل  فنية،  ناقدة  وشعر،  ومسرح  قصة  كاتبة  والتربية. 
مسرح  فـي  عضو  العالمي.  الكتاب  اتحاد  فـي  عضو  التدريسية.  مهمتها  فـي 
״الهيبريدي )Hybrid Theatre( والذي مقره فـي نيويورك. أحد المشرفـين على 
الذي   Avenir de L׳Mémoire المستقبل״  ذاكرة  ״  الدوري  العالمي  المعرض 
يقام فـي باريس فـي شهر حزيران من كل سنة.  قدمت وحررت  كتالوجات 
عديدة لفنانين فلسطينين. كما شاركت فـي كتابة مقاالت فـي كتالوجات عالمية 
الصادرة  األدبية  أجراس  ليفربول. ومن محرري مجلة  استراليا،  فـي  صدرت 
فـي الرباط عن إتحاد الكتاب المغاربة. ترجمت كتاباتها لإلنكليزية واأللمانية 

والعبرية. 

تشتغل على أبحاث خاصة بالفن الفلسطيني وكذلك أبحاث فـي المسرح واألدب.
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نصف تسوية ونصف مصاحلة 
فـي حل الصراعات

إستراتيجية التفاوض اإلسرائيلية 
فـي فترة حكومة نتنياهو

ص  ملخَّ
األطر  بواسطة  اإلسرائيلية  التفاوض  إستراتيجية  تحليل  إلى  المقال  هذا  يهدف 
المفاوضات  تجربة  على  التركيز  مع  والتسوية،  بالمصالحة  المتعلقة  النظرية 
لمنصب  نتنياهو  استالم  منذ  أي  األخيرة،  الثالث  السنوات  فـي  الفلسطينية  اإلسرائيلية 
الصراعات  لحل  نظريين  بإطارين  النظرية  األدبيات  تزودنا  اإلسرائيلية.  الحكومة  رئاسة 
السياسية المعتدلة منها والمركبة. األول هو تسوية سياسية بين طرفـي الصراع، والثاني 
الدمج  الرؤية اإلسرائيلية لحل الصراع تحاول  المقال أن  هو مصالحة بينهما. يدعي هذا 
بين اإلطارين النظريين، باقتراح تسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين، مقابل الحصول 
على مصالحة منهم. وقد أطلقنا على هذه السياسة اسم ״اعتراف بدون مصالحة״. ينطلق 
هذا االدعاء من القول أن استعداد أحد طرفـي الصراع التصالح مع الطرف اآلخر يقابل 
بمصالحة من ذاك الطرف، وأن إصرار أحد طرفـي الصراع تقديم تسوية والحصول على 
يطالب  الصراع  فـي  األقوى  الطرف  فعادة  الطرفـين.  بين  القوة  بعالقات  يتعلق  مصالحة 
للطرف الضعيف تسوية تحتوي على  للحفاظ على قوته األخالقية، بينما يقدم  بمصالحة 
اعتراف سياسي دون اعتراف أخالقي، وذلك لتجريده من منطقه األخالقي فـي الصراع. 
يعتمد المقال فـي تحليل هذه اإلستراتيجية على تحليل الخطاب السياسي اإلسرائيلي فـي 
السنوات الثالث األخيرة والرؤية اإلسرائيلية لحل الصراع - كما تجلت فـي هذا الخطاب، 
على  العمل  باقتران  اإلستراتيجية  هذه  مع  للتعاطي  أوسع  آخر  مقاال  األمر  يحتاج  وربما 

األرض الذي تقوم به إسرائيل بما يتجاوز الخطاب.
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  مقدمــة

يعتبر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، صراعا مركبا، يملك مكونات ال تملكها صراعات 
أخرى، فالصراع األخالقي المتمثل بالرواية التاريخية للصراع، واألسبقية على األرض التي 
الدينية، يجعل  الثيولوجيا  تاريخي مصحوب بمفردات معززة من  د دعائمها بخطاب  ُتوَطَّ
هذا الصراع أكثر تركيبا من أي صراع آخر. لم تكن القضية الفلسطينية قضية كولونيالية 
فـيها  امتزج  بل قضية  للكلمة،  الكالسيكي  بالمفهوم  ليست قضية كولونيالية  عادية، فهي 
البعد الكولونيالي الكالسيكي باالحتالل ثم االستعمار أو االنتداب البريطاني على فلسطين 
)1917-1948( كسائر االنتدابات فـي المنطقة العربية واألفريقية، ولكنها تميزت بنوع آخر 

التي  الصهيونية  الكولونيالية  وهي  الكولونياليات،  باقي  تعرفها  لم  التي  الكولونيالية  من 
حملت على كاهلها حل المسألة اليهودية.

هذه  ذروة  وصلت  وقد  لحله،  السياسية  الحلول  مشاريع  توالت  الصراع،  بداية  منذ 
1947، الذي اعتبره الفلسطينيون قرارا غير عادل أضر  المشاريع فـي قرار التقسيم عام 
وشكلت   .)1998 )الخالدي،  الفلسطيني  للشعب  والتاريخية  والوطنية  السياسية  بالحقوق 
حرب عام 1948 ونكبة فلسطين مرحلة جديدة دخلها الصراع، وجاءت حرب حزيران 1967 
على  تغييرا  أحدث  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  فاحتالل  جديد،  من  الصراع  معالم  لتغير 
التي  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  على  عمقا  يقل  ال  تغييرا  أحدث  أيضا  ولكنه  إسرائيل، 
االنتدابية  فلسطين  مساحة  من   22% على  الدولة  خطاب  إلى  التحرير  خطاب  من  انتقلت 

)مصطفى، 2007(.

كنتيجة  و   - العالمية  القوى  توازن  اختالل  ظل  فـي  جاء  الذي  أوسلو  اتفاق  شكل 
الوطنية  الحركة  تاريخ  فـي  جديدة  مرحلة   -  1987 عام  الشعبية  الفلسطينية  لالنتفاضة 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. فقد كان لتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية تأثير 
نهائي،  بشكل  الدولة  بمشروع  انحصرت  التي  الفلسطينية  الوطنية  األهداف  على  مباشر 
وتأثير على النضال الوطني الذي بات يراهن على التفاوض بدل المقاومة المسلحة. وقد 
أدى هذا االنتقال السريع من مرحلة النضال فـي إطار المنظمة، إلى مرحلة التفاوض فـي 
تلك  فـي  الفلسطينيون  اعتبره  قد  إسرائيل،  بدولة  فلسطيني  اعتراف  إلى  السلطة،  إطار 
المرحلة كافـيا إلرواء عطش إسرائيل الباحثة عن الشرعية السياسية الفلسطينية والعربية 

.)Ghanem, 2002 ; 2007 ،مصطفى(

السلطة  وقيام  أوسلو  اتفاق  بتوقيع  الفلسطيني  اإلستراتيجي  المأزق  بدأ  الواقع،  فـي 
الوطنية، ووصل ذروته بعد انهيار محادثات كامب ديفـيد عام 2000، دون أن يملك أحد 
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السياسي  برنامجه  لتحقيق  اآلليات  أحد  يملك  وال  المأزق،  من  للخروج  سياسيا  بديال 
أن  الفلسطيني. فكما  الوطني  المشروع  السلطة يختزل  التنافس على  به. وأصبح  الخاص 
اتفاق القاهرة لم ينجح فـي الخروج من المأزق، فإن اتفاق مكة الذي وقعته حماس وفتح 
فـي آذار 2007 - بعد عامين بالتحديد من توقيع اتفاق القاهرة - لم ينجح فـي الخروج من 
حالة تأزم النظام السياسي الفلسطيني وحالة االنقسام المتعمقة بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة )مصطفى، 2007(. كما أن الجهود المصرية للمصالحة التي بذلت، منذ تنحي مبارك 
عن الحكم فـي مصر، لم تؤتي أكلها حتى أالن، وسقط االدعاء القائل بان النظام المصري 
كان المعيق األساسي أمام المصالحة الفلسطينية، مما يؤكد أن المأزق الفلسطيني هو أكبر 

حتى من سقوط نظام سياسي محوري مثل النظام المصري.

إلى جانب التأزم السياسي الداخلي فـي الحركة الوطنية الفلسطينية، باتت المفاوضات 
اإلسرائيلية الفلسطينية تدخل من مأزق إلى آخر، وقد أدى صعود اليمين إلى الحكم فـي 
هذا  أن  إال  للحل،  اإلسرائيلي  التصور  فـي  كبيرة  تغييرات  إلى  األخيرة  الثالث  السنوات 
التصور لم يكن مقطوعا عن التحوالت التي حدثت قبل ذلك فـي الرؤية اإلسرائيلية للحل 
التي بدأت فـي أوسلو مرورا بكامب ديفـيد 2000، وانتقاال بخطة فك االرتباط عن قطاع غزة 
وشمال الضفة الغربية عام 2005، وانتهاء بالمأزق السياسي الذي وصلت إليه المفاوضات 
فـي السنوات الثالث األخيرة، مع تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة. وما نعتقده، أنها بسبب 
يفرض  القوي  الطرف  يجعل  واضح،  بشكل  طرفـين  بين  المتساوية  غير  القوة  عالقات 
على الطرف الضعيف منظومة المصالحة، بينما يترك لنفسه المناورة فـي إطار التسوية. 
بمعنى أن عالقات القوة غير المتكافئة بين طرفـي صراع يرغبان فـي حله، جعل التعامل 
الواقع  التي يعتمد عليها كل طرف غير متكافئة، وليس فقط عدم تكافؤ  بمنظومات الحل 
التفاوضية  اإلستراتيجية  أن  المقال  هذا  يدعي  للصراع.  النهائي  الحل  إليه  يتوصل  الذي 
تعتمد على: الوصول إلى حل بشكل غير متساٍو، وذلك باقتراح تسوية سياسية إسرائيلية 
)من وجهة النظر اإلسرائيلية طبعا( للفلسطينيين، مقابل الحصول على مصالحة فلسطينية 

)كما تريدها إسرائيل وتفهمها(. ولكن قبل الخوض فـي التصور اإلسرائيلي للحل دعونا أوال 

نميز نظريا بين مفهومي المصالحة والتسوية.

   إطار نظري للمصالحة والتسوية:
التسوية  األولى:  المنظومة  السياسية.  الصراعات  حل  على  نظريتان  منظومتان  تتزاحم 
النظرية  السياسية بين طرفـي الصراع، والثانية: منظومة المصالحة. وقد فرقت األدبيات 
إلى  توجههما  أو  التسوية  إلى  الصراع  طرفـي  توجه  بين  تميز  بمعايير  المنظومتين  بين 
بين  ُيَفرَّق  ال  العام،  السياسي  وكذلك  اإلعالمي،  أو  الشعبي  الخطاب  فـي  المصالحة. 

نصف تسوية ونصف مصالحة  فـي حل الرصاعات
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المنظومتين. ُيسَتعمالن بشكل تعسفـي دون إدراك كنه كل منظومة واختالفها عن األخرى، 
- فـي الصراعات والخالفات غير السياسية،  المنظومتان – غالبا  كما وُتسَتحَضر هاتان 
أحدهما  باعتبار  المفهومين  بين  ُيخَلط  وعادة  االقتصادية.  أو  االجتماعية  كالصراعات 
״الوصول إلى تسوية بالمصالحة״، أو  أداة، واآلخر نتيجة أو العكس، على غرار عبارات 
״الوصول إلى مصالحة بتسوية״، وذلك على الرغم أن العبارة األولى صحيحة نظريا، إال 
أن قائليها فـي وسائل اإلعالم ال يعنون بالمصالحة كمفهوم وحالة حل صراع، بل كأداة 

تحصيل حاصل للتسوية.

يحاول البحث أن يظل ملتزما بالمفهوم النظري المعمول به فـي األدبيات النظرية حول 
وأولى  معهما،  التعامل  فـي  المفاهيمي  الحذر  درجات  أقصى  متخذا  المنظومتين،  هاتين 
ال  للمصالحة  المفاهيمي  فاإلطار  بينهما.  النظري  التمييز  عرض  هو  الحذر  هذا  خطوات 
إلى  الحل  هذا  تحويل  إلى  بل  الطرفـين فحسب،  بين  الصراع  القضايا محل  بحل  يكتفـي 
مصالحة بين الشعبين طرفـي الصراع. وعادة ما يعتقد بعض المنظرين أن المصالحة ال 
بد أن تأتي بعد تسوية سياسية، فال بد للمصالحة أن تسبقها تسوية سياسية تمهد لها، 
فالتسوية السياسية تتم بين قيادات الشعوب بموافقتها فـي الغالب، وخصوصا فـي الدول 

.)Lederach, 1997( الديمقراطية، ولكن تبقى كإطار تسوية لحل قضية الصراع فقط

يقدم ״مركز دراسات العنف والمصالحة فـي جنوب أفريقيا״ - وهي بلد عرفت المصالحة 
فـي فترة ما بعد األبرتهايد - خمس منظومات ُعرَِّفت فـيها المصالحة كما عرفتها جنوب 
إفريقيا وهي: نبذ العنصرية، تجسير الفجوات بين المجوعات المنفصلة، التوجه الديني الذي 
يشدد على النسيان، التوجه الذي يركز على حقوق اإلنسان لمنع انتهاكها فـي المستقبل، 
المفاهيمي  )Brouneus, 2003, 14(. ال يزودنا هذا اإلطار  لبناء المجتمع  المصالحة كإطار 
جنوب  لحالة  يَحُسن  ربما  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع  واقع  عن  بأجوبة  للمصالحة 
إفريقيا، بما يعالجه من المصالحة بين مجموعتين متصارعتين يعيشان فـي نفس الدولة 
والوحدة السياسية، وهناك حاجة لكل هذه المركبات لبناء المجتمع والدولة الجديدين؛ فال 
صراع بين المجموعتين على حدود الدولة، بل الصراع على هويتها. لكن تبقى حالة الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي حالة صراع بين مجموعتين حول حقوقهما القومية والدينية، وليس 
المدنية فقط، كما هو حال جنوب إفريقيا، فالمجموعتان ال يتوقعان العيش معا ضمن وحدة 

سياسية واحدة، وخصوصا فـي ظل إطار حل الدولتين.

تحاول المصالحة تطبيع العالقات بين الشعبين طرفـي الصراع، والتطبيع بحاجة إلى 
اعتراف طرفـي الصراع قيادة وشعبا بالرواية التاريخية للطرف اآلخر، اعترافا وإن لم تتفق 
معها أو تصادمت مع رواية الشعب اآلخر. وهذا أمر بديهي ألن المصالحة تكون ذات صلة 
فـي صراع َشكلت فـيه الرواية أحد أركانه وكانت سببا فـي احتدامه واستدامته فـي الماضي، 
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حيث أن الصراع على تشكيل ذاكرة المكان تجعله أكثر احتداما من صراعات تقليدية تكون 
الذاكرة والرواية خارجتين عنه، أو ذات شأن أقل. ويشير ״آسيفا״ أن المصالحة تحتاج إلى 
سيرورة فوقية: بين النخب والقيادات، وسيرورة تحتية: بين الشعوب، كما تلعب مؤسسات 
المجتمع المدني دورا هاما فـي تحقيق المصالحة بين طرفـين )Assefa, 2005(؛ حيث تعرف 
إلى  المنقسم  الماضي  من  المتصارعة  الشعوب  بانتقال  األحيان  بعض  فـي  المصالحة 
فالصفح  الصفح،  أو  المغفرة  وبين  المصالحة  بين  يربط  من  هناك  المشترك.  المستقبل 
هو من الشروط األساسية للمصالحة، على عكس التسوية السياسية التي تقبل التسوية ال 

 .)Worthington, 2006( الصفح عن طرف الصراع اآلخر

فـي  وهي  معينة،  نقطة  فـي  الصراع  حل  إلى  الوصول  من  السياسية  التسوية  تنطلق 
أو  القضية  لتسوية  الطرفـين  بين  سالم  اتفاق  عليه  ُيطلق  سياسي،  اتفاق  توقيع  الغالب 
التسوية السياسية تنتهي فـي نقطة معينة وفـي وقت  المشكلة محل الصراع. بمعنى، أن 
محدد، ال تتطلب اعترافا أخالقيا بالطرف اآلخر وفـي روايته وفـي ذاكرته وفـي مصداقية 
صراعه. فـي المقابل، فإن المصالحة ال تنتهي بنقطة محددة مثل توقيع اتفاق، على الرغم 
نفسها،  إنتاج  تعيد  التي  السيرورة  فـي حالة من  المصالحة  تبقى  كهذا.  اتفاق  من وجود 
فـي  المدني  المجتمع  منظمات  تساهم  ما  وعادة  الطرفـين،  بين  متبادلة  تكون  أن  وعليها 
هذه السيرورة، وذلك أن المصالحة تحتاج إلى موافقة شعبية عليها، وال تكتفـي بموافقة 
النخب السياسية لدى الطرفـين، وفـي هذا السياق يأتي دور منظمات المجتمع المدني فـي 
 Assefa,( الدولة  وهو  واحد  بتدخل العب سياسي  السياسية  التسوية  تنتهي  بينما  ذلك، 
فـي منظومة  التبادلية  أهمية  ״برتال״ على  يؤكد   .)2005; Bloomfield, 2003; Gubin ,2005

المصالحة، فطرفا الصراع فـي هذه المنظومة عليهم االعتراف بشكل متبادل بمصالح كل 
.)Bar-Tal, 2000( طرف وبأهدافه، فبدون التبادلية ال معنى للمصالحة

يعتقد روحانا أن االستعداد للمضّي فـي عملية المصالحة تنطوي على مخاطر متنوعة 
فـيما يتعلق بالتهديدات على الهوية الوطنية لكل طرف وروايته التاريخية، ويعتقد أن هذه 
الغبن وتغيير  العليا ألنها تتضمن تصحيح  القوة  ذات  المجموعة  أكبر على  المخاطر هي 
الوضع القائم وإنهاء سيطرة الجهة القامعة )روحانا، 2006(. ولهذا السبب، وبناء على ما 
ادعاه روحانا، فالطرف القوي يميل إلى حل الصراع بتسوية سياسية، ال مصالحة، ألنه 
الخاسر بالمصالحة والرابح  بالتسوية. وفـي الحالة الفلسطينية، فالمصالحة لن تعيد من 
الطرف القوي الحق كامال للفلسطينيين، فالمصالحة ستبدأ من نقطة خسارة للفلسطينيين 
بالمفهوم التاريخي. والمصالحة ستكون فلسطينيا منذ العام 1967 وليس عام 1948، وأنا 
تقترح  ال  إسرائيل.  وهو  الصراع،  فـي  القوي  الطرف  يقدمها  التي  المصالحة  عن  أتحدث 
وإنما تسوية عليها،   ،1967 فـي حدود عام  وال  بل  الفلسطينيين،  إسرائيل مصالحة على 

نصف تسوية ونصف مصالحة  فـي حل الرصاعات
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
بمعنى أن التسوية أو المصالحة، المقترحة من إسرائيل ال تتجاوز حدود عام 1967. فـي 
المقابل تطالب إسرائيل بمصالحة فلسطينية فـي حدود عام 1948. بمعنى أن معادلة حل 
الصراع إسرائيليا كما تجلت فـي فترة نتنياهو هي: تسوية إسرائيلية فـي حدود الصراع عام 

1967، مقابل مصالحة فلسطينية فـي حدود الصراع عام 1948.

فـي  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  لحل  اإلسرائيلي  التصور  أن  المقال  هذا  يدعي 
للفلسطينيين  سياسية  تسوية  لتقديم  االستعداد  حول  تبلور  قد  األخيرة  الثالث  السنوات 
إسرائيلي  قومي  إجماع  التوجه محل  هذا  بات  وقد  منهم.  على مصالحة  الحصول  مقابل 

داخل المجتمع اإلسرائيلي.

أما معالم التسوية السياسية التي تستعد إسرائيل تقديمها للفلسطينيين حال للصراع فـي 
حدود عام 1967 فهي:

االعرتاف بدولة فلسطينية منزوعة السالح. ضم الكتل االستيطانية، مبعنى عدم القبول . 1
بالعودة إىل خطوط الرابع من حزيران 1967.

وجود إرسائييل فـي منطقة غور األردن، ويرتاوح من مطلب السيادة اإلرسائيلية كحد . 2
أقىص، والسيطرة العسكرية ملدة طويلة من الزمن كحد أدىن.

التنازل عن األحياء . 3 القدمية، أو  البلدة  القدس هي عاصمة موحدة إلرسائيل وخصوصا 
العربية فـي القدس كحد أقىص.

فـي  الصراع  لحل  المصالحة  تبني منظومة  الفلسطيني  الجانب  إسرائيل من  تطالب  فـيما 
حدود عام 1948، وذلك يشمل:

االعرتاف بإرسائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، أي: اعرتاف بإرسائيل كدولة يهودية. . 1
االعرتاف بالرواية اإلرسائيلية-الصهيونية عن املسؤولية ملشكلة الالجئني التي نتجت عن . 2

بهدف   1948 عام  الحرب  العربية  الجيوش  ودخول  التقسيم،  قرار  الفلسطينيني  رفض 
تصفـية الوجود اليهودي فـي ״أرض إرسائيل״. 

االعرتاف بالحقوق التاريخية والدينية لليهود عىل فلسطني.. 3

أما جوانب المصالحة التي ال ترغب إسرائيل بالتعامل معها مع الطرف الفلسطيني فهي:

عدم االعرتاف باملسؤولية التاريخية عن مشكلة الالجئني وعدم االستعداد لعودة الالجئني . 1
إىل حدود دولة إرسائيل، كجزء تنفـيذي من تحمل هذه املسؤولية األخالقية.  

عىل . 2 الفلسطينيني  حق  من  تحمل  وما  الفلسطينية،  التاريخية  بالرواية  االعرتاف  عدم 
األرض وروايتهم التاريخية عن الرصاع.  

عدم االستعداد لتصحيح الظلم التاريخي الذي نتج للفلسطينيني فـي إرسائيل وخارجها، . 3
لدفع  واالستعداد  الفلسطيني  بالشعب  لحق  الذي  التاريخي  بالظلم  االعرتاف  وهو 

تعويضات لتصحيح هذا الظلم.
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معالم نصف التسوية ونصف المصالحة إسرائيليا

التسوية إرسائيليا املصالحة  فلسطينيا

دولة فلسطينية منزوعة السالح، ما دون حدود دولة يهودية تتجاوز حدود حزيران 1967الحل النهايئ

حزيران 1967

تحرير إرسائيل أخالقيا وعمليا عن والدة الالجئون      

مشكلة الالجئني وحلها

عودة الالجئني إىل الدولة الفلسطينية كحد 

أقىص.

الفلسطينيون أخفقوا فـي عدم قبول قرار الرواية التاريخية

التقسيم عام 1947

عدم االعرتاف بالرواية الفلسطينية للرصاع

عدم االعرتاف بإرسائيل كدولة يهودية وهو جوهر الرصاع

يعود إىل عام 1948.

االعرتاف بدولة فلسطينية منزوعة السالح

        تطور الرؤى اإلسرائيلية لحل الصراع

يعرض هذا المبحث الرؤى اإلسرائيلية المختلفة التي تطورت خالل العقدين االخيرين لحل 
على  إلى حل  الوصول  أي:  المرحلي،  الحل  مركزية:  رؤى  ثالث  بين  ميزنا  وقد  الصراع، 
مراحل، وهو نموذج اتفاق أوسلو وما لحقه من معاهدات مرحلية. حل أحادي الجانب بدون 
اتفاق، كما تجلى فـي فك االرتباط الذي قاده شارون عن قطاع غزة وشمال الضفة. والحل 
النهائي، أي الوصول إلى حل من مرحلة واحدة كما كانت المحاولة فـي كامب ديفـيد 2000.

         الحل المرحلي

تنطلق الحلول المرحلية من االدعاء: ال إمكانية لحل للصراع أو أن الظروف لم تنضج للحل، 
وذلك بسبب أن الروايات التاريخية للطرفـين غير قابلة لاللتقاء، باإلضافة إلى أن قضايا 
الحل النهائي ال يمكن التوصل حولها إلى حلول متفق عليها. ومما يمنع حل الصراع وفق 
هذه الرؤية هو قضايا الالجئين، المستوطنات والمستوطنين الذين زاد عددهم. لهذا فإن 
إدارة الصراع هي الحالة المطلوبة فـي حالة غياب أفق لحل الصراع )أيالند، 2012، 8-7(. 
يشير مؤيدو الحلول المرحلية أن غياب أفق لحل الصراع ال يعني وقف التفاوض، بل على 
إسرائيل الذهاب إلى حلول مرحلية ألن بقاء الوضع القائم يضر فـي المصالح اإلسرائيلية 
األمنية والسياسية. يمكن أن تكون الحلول المرحلية، حسب وجهة النظر اإلسرائيلية: إما 
انسحابات جزئية من األرض الفلسطينية، أو إقامة دولة فلسطينية مؤقتة فـي حدود مؤقتة 
اإلستراتيجي،  الخبير  يشير  السابق(.  )المصدر  الطريق  خريطة  فـي  كخيار  ُعِرضت  كما 
ورئيس مجلس األمن القومي السابق الجنرال ايالند أن للحلول المرحلية بالنسبة إلسرائيل 

فوائد أربع:

نصف تسوية ونصف مصالحة  فـي حل الرصاعات
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
أوال: تقليل األرضار السياسية والدولية الناجمة عن بقاء الوضع القائم.

ثانيا: إقامة دولة فلسطينية فـي حدود مؤقتة ستقلص مساحة االحتالل اإلرسائييل وتجعل 
غالبية السكان الفلسطينيني )%95( تحت الحكم الفلسطيني وتقلل احتكاكهم بالحواجز.

يتجاوز حل  انه  إال  الحدود(  العملية )مثل  القضايا  الحل من حل كل  ثالثا: ميكن هذا 
القضايا الجوهرية مثل الالجئني، القدس.

رابعا: الذهاب إىل حل مرحيل سيقلل التوتر بني الجانبني، وإْن نجح سوف يسهل عىل 
الجانب اإلرسائييل الذهاب إىل إكامل الحل املرحيل وتحويله إىل حل نهايئ )ايالند، بلوم 

وعريان، 2009(.

يشير ايالند )2012( إلى أن الجانب الفلسطيني يرفض الحلول المرحلية ويفضل الذهاب إلى 
حلول نهائية، وذلك بسبب تخوفهم أن يتحول الحل المرحلي إلى حل دائم. يعتقد ״ايفـين״ 
أن الحلول المرحلية لها سلبياتها وإيجابياتها على األمن اإلسرائيلي، ومن إيجابياته أنه 
أما  النهائي.  الحل  إلى  الكبرى  القضايا  ويترك  الطرفـين،  بموافقة  إليه  التوصل  يسهل 
االتفاق  الفلسطيني، ألن  الجانب  السياسية فـي  المناورة  سلبياته فإنه سوف يقلل ملفات 
المرحلي يعني انسحاب من مناطق معينة كانت أوراقا للمناورة قبل ذلك، كما أن فشل أو 
تشويش تنفـيذ االتفاق المرحلي سوف يقلل التوقعات لدى الطرفـين ويصعد الواقع األمني 

بالنسبة إلسرائيل )ايفـين، 2008(.

مع  التفاوض  إلستراتيجية  بالنسبة  األفضل  هي  المرحلية  الحلول  أن  نتنياهو  يعتقد 
يريد  الشأن.  هذا  فـي  ليبرمان  خارجيته  وزير  موقف  مع  يتفق  بذلك  وهو  الفلسطينيين، 
نتنياهو إدارة الصراع مع الفلسطينيين بالمفاوضات لذاتها وليس للوصول إلى حل نهائي. 
إن اشتراط نتنياهو باعتراف فلسطيني على يهودية الدولة وحق الشعب اليهودي على البالد 
هي شروط تهدف إلى إدراج مواضيع جديدة للتفاوض تؤدي إلى تعقيد التوصل إلى حل 

للصراع.

   حل أحادي الجانب بدون اتفاق:

لقد كانت تجربة االنسحاب من غزة بشكل أحادي واحدة من أهم تجارب إسرائيل فـي الحل 
من طرف واحد، وهي وإن قادت إلى نتائج غير مرغوبة فإن لها نتائج إستراتيجية مهمة 
بالنسبة إلسرائيل. فرغم تهريب السالح عبر ممر فـيالدلفـيا وعدم وجود ترتيبات تنسيق 
للحدود فإن إسرائيل نجحت فـي التخلص من عبء حكم مليون وثالثمائة ألف نسمة. فبعد 
غزة  من  المنطلقة  العمليات  منسوب  فإن  غزة  على  وسيطرة حماس  الفلسطيني  االقتتال 
تراجع الى أقل مستوياته فـي تاريخ الصراع. وعليه فإنه ومع مراعاة االستفادة من الدروس 
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التي نتجت عن الخروج األحادي من غزة، فكرت إسرائيل - وشارون تحديدا - باالستمرار 
الرؤية، أي االنفصال عن  ״كاديما״ كجزء من هذه  التجربة، جاء تأسيس حركة  فـي هذه 
دفعته  الذي  والثمن   2006 تموز  فـي  لبنان  حرب  اندالع  أن  إال  اتفاق،  دون  الفلسطينيين 
إسرائيل نتيجة الحرب، فتحت ملف االنسحاب األحادي الجانب من جديد. فالخروج من 
لبنان كان أول انسحاب إسرائيلي من أرض عربية محتلة بدون اتفاق، كما أن الحرب على 
غزة فـي كانون األول والثاني 2008-2009، أدت إلى تراجع إسرائيلي عن خيار االنسحاب 

األحادي الجانب. 

بعد االنسحاب من غزة، دار حديث عن تكرار التجربة فـي الضفة الغربية مع احتفاظ 
إسرائيل بالسيطرة على الكتل االستيطانية وضم كل المناطق خلف الجدار والغور، وبالتالي 
التي سادت بعد ذلك أعطت دفعة معقولة  األجواء  أن  الفلسطينيين لمصيرهم. غير  ترك 
اآلمال  تراجع  مع  خاصة  يحدث  لم  ما  وهو  مقبولة،  حلول  حول  التفاق  التوصل  لفرص 
العملية السلمية، عادت لتظهر على  الدائم فـي  الركود  آنابوليس. مع  بتحقيق السالم بعد 

السطح الدعاوى لقيام إسرائيل بخطوات أحادية لفرض الحل الذي يناسبها. 

تحدثت الصحافة اإلسرائيلية عن ״خطة االنطواء األمني״ التي بدأ يتحدث عنها أطراف 
لخطة  إنتاج  إعادة  وهي  عند بعضهم،  رؤية وطرح سياسي  إلى  تتحول  وقد  الليكود،  من 
أولمرت وشارون قبل ذلك. وقد أشارت الصحف إلى إحياء خطة شارون القديمة عام 2005 
الخاصة باالنطواء، ونفذ شارون الجزء األول منها باالنسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق 
شمال الضفة الغربية. أشار أولمرت إلى نيته تنفـيذ خطة االنطواء، وأشار إليها أحيانا بخطة 
التجميع أو الفصل القائمة على انسحاب إسرائيلي إلى محيط سبع كتل استيطانية كبرى 
يتم ضمها إلسرائيل ولفظ التجمعات السكانية الفلسطينية خارجها؛ لكّنه عام 2006 - بعد 
الحرب على لبنان – جمدها، وقال إنها لم تعد أولوية. وشملت خطة أولمرت استكمال بناء 
الجدار واالنسحاب من القرى والمدن الفلسطينية وإزالة البؤر االستيطانية من قلب المناطق 
السكانية الفلسطينية المكتظة بالسكان ونقل سكانها )40 إلى 70 ألفًا( إلى الكتل االستيطانية 
الكبرى؛ وال يتم تسليم مناطق هذه البؤر للسلطة بل تظل خاضعة لسيطرة الجيش. وبهذا،  
ال يبقى مستوطن واحد يعيش خارج حدود الجدار، بحيث يتم تجميع كل المستوطنات فـي 
رًا فـي لقاء متلفز  كتل متواصلة جغرافـيًا مع إسرائيل فتصبح جزءًا منها. وأعاد أولمرت مذكِّ
بمناسبة عيد الفصح عام 2008، بأن خيار الحل من طرف واحد لم يغب عن باله إذا فشلت 

المفاوضات الثنائية فـي إيجاد حل للصراع )أبو سيف ومصطفى، 2011(.

وفق الخطة المطورة بطبعتها 2010 تقوم إسرائيل بضم المستوطنات التي خلف جدار 
الفصل إلى داخل الكتل االستيطانية وتنسحب من قلب المناطق الفلسطينية المأهولة دون 
بحرية  العمل  من  تمكنها  أمنية  ممرات  على  تحافظ  بحيث  األمنية  مسؤوليتها  تخلي  أن 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
)معاريف،  وفق حاجتها. وهذا ما تعلمته إسرائيل من درس فك االرتباط عن قطاع غزة 

.)2010\9\16

وما يتحدث عنه أوساط الليكود يعتبر تطويرًا لخطة االنطواء مع أخذ الفكرة األساسية 
منها؛ فهي ال تعني انسحابا كاماًل من الضفة الغربية.  تبدأ الخطة بخطوات على األرض 
تتضمن: انسحابا من التجمعات الفلسطينية، الحفاظ على الكتل االستيطانية، سيطرة أمنية 
الخزانات  - والمواقع اإلستراتيجية، سيطرة على  - شرقًا وغربًا  المرتفعات  محكمة على 
الجوفـية، السيطرة على منطقة األغوار. وتهدف هذه السياسية فـي النهاية إلى ضم مناطق 
C بشكل تدريجي إلى السيادة اإلسرائيلية. إن فكرة ضم هذه المناطق التي تشكل %60 من 
الضفة الغربية هي شبيهة بحل أحادي الجانب بدون اتفاق. بدأت هذه الفكرة تأخذ زخما 

سياسيا فـي أوساط واسعة من الليكود وحتى فـي أوساط اليمين االستيطاني1.  

   توجه الحل الدائم – اتفاق دائم

ينطلق مؤيدو الحل النهائي فـي صفوف اإلسرائيليين من االدعاء أن هذا الحل هو الصيغة 
التي يمكن أن يتوصل إليها الفلسطينيون واإلسرائيليون فـي النهاية، لهذا ال مفر من الذهاب 
الوقت يلعب ضد إسرائيل،  إليه بشكل كامل ومرة واحدة. ويضيف مؤيدو هذا الحل أن 
وأن االستمرار بالوضع القائم أو الذهاب إلى حلول مرحلية سوف يقلل مساحة المناورة 
السياسية اإلسرائيلية فـي المستقبل، وسوف يضعف شروط التفاوض اإلسرائيلي، وأن 
وحله  الصراع  نهاية  نقطة   - نهائي  وبشكل   - تحدد  لكي  تفوقها  استغالل  إسرائيل  على 
مرة واحدة )ايالند، 2010(. كما أن اإلسرائيليين ليسوا وحدهم فـي المفاوضات؛ فالجانب 
الفلسطيني عموما، والرئيس محمود عباس خصوصا، مثابرون فـي مطلب التفاوض على 

الحل النهائي وليس الحلول المرحلية )ليبي، 2010، 70(.

إلى  الذهاب  يفضل  مازن  أبا  أن  ليبي  افرايم  االستراتيجي  والخبير  الجنرال  يشير 
الحل الدائم ويصر على ذلك، بسبب وجود حكومة يمين، فهو يدرك أن هذه الحكومة قد 
تعارض إقامة دولة فلسطينية. ويعتقد ليبي أن السلطة الفلسطينية طالبت إسرائيل بتجميد 
االستيطان ليس انسجاما مع الموقف األمريكي فقط، بل ألن السلطة تريد التفاوض، دون 
تغيير األمر الواقع على األرض، وبسبب أنها قامت بتنفـيذ تعهداتها فـي خريطة الطريق، 
أن  ليبي  ويعتقد  الخريطة.  عليها  نصت  كما  االستيطان  إسرائيل  توقف  لم  المقابل  وفـي 
الفلسطينيين سوف ينفذون خططهم بالحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية من دول 

أنظر على سبيل المثال ورود هذا االدعاء فـي الوثيقة التي أعدها مجلس المستوطنات عشية توجه القيادة   1
الفلسطينية إلى األمم المتحدة:

 http://www.news1.co.il/Archive/003-D-5933200-.html
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العالم، إذا ما أصر نتنياهو على مواقفه التفاوضية بإقامة الدولة خارج التفاوض )المصدر 
السابق، 71(. لهذا السبب فإن العالم رفض السالم االقتصادي الذي اقترحه نتنياهو كبديل 
وليس سالما  فـي طياته سالما مرحليا  التعبير، ألنه يحمل  إذا صح   - السياسي  للسالم 
دائما، إال انه فـي المقابل رحب بالسياسات الفلسطينية الداخلية التي تقوم بها السلطة لبناء 

الدولة )فلدمان، 2009، 21(.

إن فكرة الحل الدائم – دون اتفاق حول ماهيته – ما زالت تحظى بدعم متواصل من 
لهذه  اإلسرائيلي  الدعم  فـي  الواضح  التآكل  رغم  اإلسرائيلي؛  السياسي  الطيف  ألوان 
العالقة وااللتفاف  القضايا  إلى تأجيل  ُتؤّدي  أفكار مختلفة لحلوٍل مؤقتة  الفكرة، وصعود 
على المطالب الفلسطينية وفق أقل الضرر من منظور إسرائيلي. والحل الدائم يعني: توصل 
بموجبه  ويتنازل  العالقة،  القضايا  كل  بتسوية  يقوم  الفلسطينيون،  يقبله  التفاق  إسرائيل 
ِفق عليه باعتباره الحل التاريخي لهذه المطالب،  الفلسطينيون عن مطالبهم، ويقبلون بما اتُّ

ثم ُيعَلن عن إنهاء المطالب والصراع. 

يعتقد مؤيدو الحل الدائم أن إنهاء الصراع يعني: تخلُّص إسرائيل من كل األعباء التي 
ترافقت مع قيامها، وتوطن نفسها فـي المنطقة، وتستقر بعد ستة عقود ونيف. ما عدا ذلك، 
من  وجودها.  تهدد  قد  المستقبل،  فـي  كبرى  إستراتيجية  مخاطر  ستواجه  إسرائيل  فإن 
ناحية إستراتيجية، فالحل الدائم وحده والمتفق عليه يمكن أن يجلب إلسرائيل ضمانات 
دولية تجعل فرص االنتقاص من مكانتها وشرعيتها غير ممكنة بأي حال من األحوال )أبو 

سيف ومصطفى، 2011(. 

    معالم المصالحة اإلسرائيلية:

تتجلى معالم المطالبة اإلسرائيلية بمصالحة فلسطينية مقابل تسوية فلسطينية، وذلك فـي 
طلب نتنياهو: االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. طرح نتنياهو موضوع االعتراف بشكل 
الفلسطينيين. ال بد من  إلى حل مع  للتوصل  الجديد كأساس  مكثف وأساسي فـي عهده 
القول إن موضوع االعتراف ليست قضية جديدة فـي ساحة النقاش اإلسرائيلي. وقد كان 
محصورا فـي النقاش واألدبيات األكاديمية التي ركزت على: العوائق النفسية، والروايات 
المختلف  العدل  ومفهوم  والقيمية،  الذهنية  والعوائق  والمتصارعة،  المتناقضة  التاريخية 
أمام تحقيق المصالحة بين الشعبين؛ وقف كل هذا عوائق أمام تحقيق المصالحة وليس 
التسوية )بار-سيمان-طوف، 2010(. الجديد فـي هذا النقاش، أن نتنياهو استطاع أن ينقل 
هذه المسألة بقوة إلى الساحة السياسية، مستعمال كلمة المصالحة التي تتجلى فـي مفهوم 

االعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية.
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تراجع نتنياهو عن األساس الذي سارت بموجبه الحكومات اإلسرائيلية السابقة فـي 
المفاوضات، وهو ما يوجب التوصل إلى اتفاق حول الحدود أوال، وقد اتفق الجانب الفلسطيني 
على هذا األساس أيضا. لكن نتنياهو أراد وضع أسس جديدة لبدء المفاوضات، حيث ال 
تنطلق بترسيم الحدود بالترتيبات األمنية واالعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، أي 
اعتراف بيهودية الدولة. ويشكل هذا االعتراف ترتيبا جديدا ألولويات التفاوض اإلسرائيلية، 
وإضافة قضية جديدة إلى القضايا الجوهرية التي تعتبرها إسرائيل شرطا لحل الصراع 
)طال-الندمان، 2010، 2010أ(. فهم نتنياهو أن موضوع االعتراف الرمزي بما يحمل من 

دالالت تاريخية فـي حق اليهود على األرض هو تعويض عن قبول اليمين بتقسيمها. وقد 
أكد نتنياهو على مطلب االعتراف بأكثر من خطاب، منها: فـي جامعة بار ايالن فـي حزيران 
2009، أمام مجلس العالقات الخارجية فـي نيويورك فـي تموز 2010،فـي التهنئة السنوية 

للشعب اليهودي فـي رأس السنة اليهودية، فـي األمم المتحدة فـي أيلول 2011 وفـي خطابه 
الشهير فـي الكونغرس األمريكي عام 2011. 

يعتبر هذا عند نتنياهو تجديدا عميقا وليس جديدا فقط، فهو يربط بين قضية االعتراف 
باعتراف  تتعلق  للصراع  الجوهرية  القضايا  كل  أن حل  ويعتقد  المفاوضات،  نجاح  وبين 
الفلسطينيين بالدولة اليهودية. ففـي تصريح له قبل االجتماع فـي شرم الشيخ مع الرئيس 
الفلسطيني أبي مازن، قال نتنياهو: ״العائق األساسي الباقي أمام السالم هو االعتراف״، 
يبارك  أن  أنه نستطيع  آمل  المتبادل،  ״فـي حال تغلبنا على موضوع االعتراف  وأضاف: 
أحدنا اآلخر بعد عام بالبركة والسالم״. وقد وصف نتنياهو عدة مرات الرفض الفلسطيني 
بين  نتنياهو  يربط  ال   .)2011 ومصطفى،  سيف  )أبو  الصراع״  ״جذور  بأنها  باالعتراف 
الصراع وبين االحتالل، ففـي لقاء جمعه فـي القدس مع منظمة ״مسيحيون موحدون من 
أجل إسرائيل״ فـي آذار 2012، قال ״أعداؤنا ال يكرهوننا بسبب ما نفعل، وإنما بسبب من 
اليهودية  السنة  رأس  مع  تزامن  الذي  واشنطن  فـي  المفاوضات  انطالق  نكون״2. وعشية 

بارك نتنياهو الشعب اليهودي، وتطرق إلى المفاوضات وقال:

״إننا نصر على أن التسوية بيننا وبين الفلسطينيين يجب أن تستند على مبدأين: األمن 
واالعتراف... األمن ألن أي سالم لن يصمد بدون ترتيبات أمنية حقيقية على األرض، واألمر 
الثاني هو طبعا االعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. يطلبون منا االعتراف 
بدولة فلسطينية، ومن الطبيعي أن نطلب من الطرف اآلخر أن يعترف بالدولة اليهودية، دولة 
العام  إلى  الصراع يعود  أن جوهر  اعتبار  إلى  االعتراف  شعب إسرائيل״3. ينطلق خطاب 
1948 وليس العام  1967. يعتقد نتنياهو أن نزع الشرعية عن إسرائيل الذي أصبح مكثفا 

نير حسون، ״االنجليكيين انتظروا نتنياهو وكأنهم ينتظرون المسيح״، هآرتس، 19\3\2012، ص: 5.  2
للمزيد حول خطاب نتنياهو انظر موقع مكتب رئيس الحكومة:  3

 Www. Pm.gov.il\PMO\Communication/Spokesman/201009/.
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فـي السنوات الماضية يعود إلى عدم االعتراف بها. فـي لقاء أجراه فـي كانون األول من 
العام 2010 - بعد أن فشلت الجهود باستئناف المفاوضات إثر رفض الحكومة اإلسرائيلية 
فإن  إلى سالم،  الوصول  فـي  نجحنا  إذا  ״حتى  نتنياهو:  قال   - االستيطان  تجميد  تمديد 
التعرض لشرعيتنا سوف يستمر، الن جذورها ليس بأحداث 1967، بل جذورها )أي نزع 
الشرعية( تعود إلى أحداث 1948، الهجوم ضد وجود الدولة اليهودية... هنالك محاولة لمنع 

اليهود أن تكون لهم دولة...״ )هآرتس، 20\12\2010، 6(.

تنضم هذه التصريحات إلى الكثير من المقوالت والخطابات التي يؤكد فـيها نتنياهو 
على جوهر القضية باعتبارها قضية اعتراف وليست قضية احتالل، أي أن جوهر الصراع 
هو غياب اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة منذ عام 1948 وليس احتالل إسرائيل منذ عام 

.1967

هذه  يتبع  أن  يحاول  مناسبة،  كل  فـي  االعتراف  خطاب  فـي  مثابرا  نتنياهو  بات 
اإلستراتيجية، وقد أكد على هذا الموقف ثالث مرات فـي أيار 2011، فـي خطابه فـي الكنيست 
اإلسرائيلي عشية سفره إلى واشنطن، فـي خطابه فـي منظمة ״االيباك״ بعد سفره، وفـي 
خطابه الشهير فـي الكونغرس األمريكي. ففـي هذه الخطابات الثالث أشار إلى أن المشكلة 
ليست فـي عام 1967 بل فـي عام 1948، وان المشكلة ليست إقامة دولة فلسطينية بل فـي 
صفة  يزيل  أن  يحاول  خطابا  االعتراف  خطاب  يعتبر  يهودية.4  دولة  فـي  االعتراف  عدم 
المحتل عن كاهل إسرائيل، وهذا ما أشار إليه نتنياهو فـي خطابه فـي الكونغرس عندما 
قال: وجود اليهود فـي الضفة الغربية ليس احتالال بل هو عودة إلى أرض األجداد، حيث 
أن األرض هي حق تاريخي لليهود. وبهذا يحاول قائال: إن إسرائيل ليست دولة محتلة، بل 
حقها فـي هذه األرض هو حق تاريخي وديني، وإنه مستعد للتنازل بألم عن هذه األرض 

مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة.

لم يكن نتنياهو القائد اإلسرائيلي الوحيد الذي وضع قضية االعتراف ضمن أجندات 
عملية التفاوض، فقد ظهرت قضية االعتراف فـي اتفاق السالم مع مصر ومع األردن، بل 
إسرائيل  اكتفت  السابقة،  الثالث  االتفاقيات  فـي  أوسلو.  فـي  الموقع  المبادئ  إعالن  فـي 
بصيغة اعتراف كما هو متعارف عليه فـي العالقات الدولية، أي اعتراف بكيانات سياسية 
وبسيادتها فـي الحدود التي اّتِفق عليها؛ بل وأيضا: بلغ موضوع االعتراف بيهودية الدولة 
ظهر فـي الرد اإلسرائيلي فترة والية شارون على خريطة الطريق. طالب شارون باعتراف 
فلسطيني ليس بحق وجود إسرائيل فقط، وإنما بالحقوق القومية للشعب اليهودي وطابعها 
القومي، وعاد هذا الطلب مرة أخرى فـي مؤتمر أنابولس عام 2007، حيث طالب أولمرت 
وليفني إدراج هذا الموضوع فـي اإلعالن عن بدء المفاوضات، إال أن نتنياهو نقل قضية 

انظر عدد ״هآرتس״ الذي خصص غالبيته لخطاب نتياهو فـي الكونغرس 25\5\2011.  4
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االعتراف نقله نوعية. تشير الباحثة اإلسرائيلية شيري طال-الندمان أن نتنياهو هو الوحيد 
أنه أعطى االعتراف جوهرا أكثر  الذي اشترط االتفاق بموضوع االعتراف من جهة، كما 
من  اليهودي  الشعب  كدولة  وبإسرائيل  الدولة  بيهودية  االعتراف  وهو  وملزما  وضوحا 
جهة ثانية. كما أنه وضعها على سلم أولويات التفاوض وسابقة على المواضيع الجوهرية 
)طال-الندمان،  األمنية  والترتيبات  الحدود  االستيطان،  الالجئين،  القدس،  مثل:  األخرى 

2010، 2010أ(.

يدرك نتنياهو جيدا معنى مطلب االعتراف وانعكاساته على مجمل القضايا الجوهرية. 
اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة معناه تنازل فلسطيني عن حق العودة، ولن يكون هناك 
بالرواية  فلسطيني  اعتراف  على  يحصل  انه  كما  الموضوع،  هذا  حول  للتفاوض  معنى 
وانعكاسات  الغربية  الضفة  وفـي  القدس  فـي  اليهودية  والحقوق  اإلسرائيلية  التاريخية 
ذلك على موضوع السيادة والمستوطنات فـي الضفة الغربية، لهذا السبب يرفض الجانب 

الفلسطيني بشكل دائم هذا االعتراف. 

    معالم التسوية السياسية إسرائيليا:

التفاوض  بالنسبة إلستراتيجية  المفضلة  الحلول  هي  المرحلية  الحلول  أن  نتنياهو  يعتقد 
مع الفلسطينيين، وهو بذلك ال يتناقض مع موقف وزير خارجيته ليبرمان فـي الموضوع. 
نتنياهو يريد إدارة الصراع مع الفلسطينيين بواسطة المفاوضات لذاتها، وليس للوصول 
إلى حل نهائي. إن اشتراط نتنياهو باعتراف فلسطيني بيهودية الدولة وحق الشعب اليهودي 
على البالد هي شروط تهدف إلى إدراج مواضيع جديدة للتفاوض تؤدي إلى تعقيد التوصل 

بحل للصراع، ألن الجانب الفلسطيني يرفض أي حديث عن هذا الموضوع.

السابقة  الكالسيكية  مواقفه  على  تطويرات  مختلفة  مناسبات  خالل  نتنياهو  قدم 
بخصوص شكل التسوية وطريقتها. عام 2011، قدم أربعة خطابات مركزية شكلت المصدر 
األساس  فـي عرض آرائه ؛ تمثل األول فـي خطابه أمام الكنيست بتاريخ 16 أيار، والثاني 
خطابه أمام الكونغرس فـي 24 أيار، والثالث خطابه أمام الوكالة اليهودية فـي 28 حزيران، 
والرابع أمام الجمعية العامة فـي 23 أيلول. شكلت هذه  الخطابات إضافات جوهرية لخطاب 
نتنياهو الشهير فـي بار إيالن فـي حزيران 2009 حيث وضع المزيد من النقاط على الحروف 
الغامضة التي وردت فـي خطابه األول، ووضع المزيد من الحواشي والهوامش التي تبدو 
أكثر قوة وأقوى إلزامًا بالنسبة لنتنياهو من النص األول الوارد فـي بار إيالن. من الواضح 
قول عوديد عيران؛  بناء على  الضغوط،  متناقضين من  بنوعين  نتنياهو كان مدفوعًا  أن 
الحكومي  ائتالفه  أطراف  من  داخلي  والثاني  الدولي،  المجتمع  فـي  يتمثل  خارجي  األول 

.)Eran, 2011(
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خطاب  من  أسبوعين  من  أقل  قبل  الكنيست  خطاب  فـي  الهوامش  هذه  أولى  بدأت 
قضية  حل  أن  أهمها  المالحظات،  من  جملة  نتنياهو  وضع  حيث   ،2011 عام  الكونغرس 
الالجئين ستكون خارج حدود دولة إسرائيل كما ستبقى الكتل االستيطانية تحت السيادة 
انتقاد  وأمام  األغوار.  منطقة  فـي  االنتشار  اإلسرائيلي  الجيش  وسيواصل  اإلسرائيلية، 
حلفائه فـي االئتالف بخصوص عدم ذكر ضم الكتل االستيطانية، عاد نتنياهو فـي خطاب 
الكونغرس وشدد على أن بعض هذه الكتل ستكون شرق الحدود الفلسطينية اإلسرائيلية 

)أبو سيف ومصطفى، 2011(.

على الرغم من ذلك، فإن رئيس الحكومة اإلسرائيلية قدم تصورًا متكاماًل يمكن االستدالل 
منه على شكل الحل النهائي الذي يرغب أن يراه فـي حال تحققه. يجب فـي البداية  التأكيد، 
بأن ما اقترحه نتنياهو يشكل شروطًا قال بوجوب تحققها فـي أي نتائج للمفاوضات بين 
الطرفـين، ولم تكن رؤى وتصورات حقيقية إال أنها تعكس شكل الحل المرغوب. شملت 
هذه على ثالثة شروط أساسية فـي هذا الحل، هي: يهودية الدولة، واالحتفاظ بغور األردن، 
وحدود الدولة الفلسطينية. ومع هذا، يمكن - من تحليل مواقف نتنياهو - االستدالل بشكل 

شامل على سبعة معالم أساسية للتسوية كما يراها ، تتمثل فـي:

بوجود  االعتراف  هو  السالم  تحقيق  معيار  أن  إذ  الدولة،  بيهودية  فلسطيني  إقرار  أواًل، 
دولتين لشعبين، وإذا كانت الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني فإن إسرائيل هي دولة 

الشعب اليهودي. 

ثانيًا، بالنسبة لقضية الالجئين، فإنه ال توجد مشكلة واحدة بل ثمة مشاكل لالجئين، حيث 
لدى إسرائيل أيضًا مشكلة كما لدى الفلسطينيين، وعليه تتم تسوية كل مشكلة بصورة 
فـي  وليس  الفلسطينية  الدولة  فـي  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  حل  يتم  بحيث  متناسبة 
إسرائيل أسوة بما تم فـي إسرائيل حين تمت تسوية مشكلة الالجئين اليهود العرب عقب 

حرب 1948.

ثالثًا، إن الدولة الفلسطينية ال بد أن تكون منزوعة السالح بحيث ال تمتلك تلك الدولة أسلحة 
تهدد وجود إسرائيل وأمنها. هذا يتطلب وجودا عسكريا إسرائيليا على طول نهر األردن. إن 
حدود الدولة الفلسطينية يتم تحديدها بناء على اتفاق بين الطرفـين اإلسرائيلي والفلسطيني 
وأن هذه الحدود ال يمكن أن تكون حدود الرابع من حزيران بل تأخذ بعين االعتبار الطبيعة 
االستيطانية  الكتل  مجمل  ضم  ويتم  المستوطنات،  فـي  اإلسرائيلي  للوجود  الديمغرافـية 
الكبرى والتجمعات السكنية إلى داخل دولة إسرائيل، وتقوم إسرائيل بتفكيك بعض البؤر 
التي ترى أنه يمكن التنازل عنها. وبكلمة أخرى فإن المفاوضات وحدها يمكن أن تنتج شكل 
حدود الدولة الفلسطينية ومسارها وال يمكن الجزم المسبق بها قبل الشروع بالمفاوضات. 
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وإن حدود الرابع من حزيران ال تشكل قاعدة تصلح لذلك، بل إن  حدود الرابع من حزيران 
بالنسبة لنتنياهو غير قابلة للدفاع عنها من ناحية عسكرية. وهو موقف يتعزز مع استحضار 

طرحه حول الحاجة لالحتفاظ بغور األردن لضمان قوة الردع اإلسرائيلية. 

رابعًا، أْن تحتفظ إسرائيل بمنطقة غور األردن تحت سيطرتها وال يكون للدولة الفلسطينية 
حدود شرقية مع األردن بالمعنى الجغرافـي، بل ربما بالمعنى المعنوي والسياسي. نتنياهو 
لم يقدم الكثير من الشروح، بل قال إن حدود إسرائيل ال يمكن أن تقف عند خاصرة الضفة 
الغربية، بحيث يكون عرض إسرائيل من جهة حيفا وتل أبيب مجرد خمسة عشر كيلومترًا. 
قال نتنياهو أثناء جولة فـي الغور فـي آذار 2011 إنه ״مهما كانت الظروف فـي المستقبل، 
نهر  طول  على  منتشرًا  هنا  البقاء  اإلسرائيلي  الجيش  على  يجب  اتفاقية،  أي  إطار  وفـي 

األردن. هذه شهادة التأمين الخاصة بدولة إسرائيل״.5 

ليس هذا فـي الحقيقة ما يقلق نتنياهو، بل تفاقم الوضع اإلقليمي من جهة الربيع العربي 
و״الشتاء اإلسالمي״ الثقيل الذي جاءت به رياح التغير العربي، بجانب الفراغ الذي تركه 
االنسحاب األميركي من العراق وتعاظم النفوذ اإليراني هناك، كل ذلك يشير إلى احتمال 
تعرض إسرائيل لتهديدات أمنية من الشرق. لذا فإن إسرائيل ال تستطيع أن تقامر بترك 
الغور ممرًا لتهريب السالح مثل محور فـيالدلفـيا، ثم وضع أمن إسرائيل خارج السيطرة. 
״لو كان هذا صحيحًا  الغور:  يقول نتنياهو بخصوص مقترحه باحتفاظ إسرائيل بمنطقة 
قبل االضطرابات الكبيرة التي هزت الشرق األوسط والمنطقة بأسرها، فهذا ينطبق بشكل 

خاص اليوم، يجب على الجيش اإلسرائيلي أن يبقى منتشرًا على طول نهر األردن״.6

الشرق  فـي  المشكلة  أساس  هي  ما  يومًا  المستوطنات  تكن  لم  المستوطنات:  خامسًا، 
كان  إذا  إال  السنين،  بعشرات  المستوطنات  توجد  أن  قبل  موجود  فالصراع  األوسط، 
الفلسطينيون يقصدون بالمستوطنات تل أبيب وحيفا ويافا وبئر السبع، كما قال نتنياهو 
سكانها  وأرغمت  مستوطنات  وفككت  جربت  وإسرائيل  المتحدة.  األمم  منصة  على  من 
على تركها وترك مدارسهم وكنسهم، لكن السالم لم يتحقق.7 وعليه، سيتم شمل الكتل 
الكبرى والقدس ومناطق  أبيب  بالقرب من تل  والواقعة  النسبية  الكثافة  االستيطانية ذات 
أخرى ذات أهمية إستراتيجية أو قومية ضمن الحدود الدائمة إلسرائيل. مقابل كل ذلك،  
إسرائيل مستعدة لتقديم تنازالت فـي األراضي وهي تنازالت مؤلمة - كما يصفها نتنياهو 

- من أجل السالم، بل ذهب مرة للقول إنه سيكون سخيًا فـي ذلك. 

“نتنياهو يتجول فـي األغوار: جيشنا سيبقى هنا وحدود إسرائيل األمنية تقع على نهر األردن”، األيام،   5
9.آذار.2011.

المصدر السابق.  6
النص الكامل لخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة. 23.آذار.2011.   7
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سادسًا، القدس ستكون موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية، على الرغم من ذلك فإن إسرائيل 
إلى  يقود  لن  هذا  أن  إال  بالمقدسات،  األمر  يتعلق  حين  الفلسطينيين  حساسية  تتفهم 
العامة من  تنازل من أي نوع فـي قضية السيادة، بل إن نتنياهو استغرب أمام الجمعية 
دعاوى الفلسطينيين بقيام إسرائيل بتهويد القدس، وتساءل هل يقال ألميركا إنها تؤمرك 
نيويورك!! إن أكبر فضيلة لحرب حزيران 1967 بالنسبة له هي أنها وحدت القدس، وهو 
ال يفتأ يروي قصصًا من طفولته عن هذه اللحظات، وبالتالي فإن إعادة تقسيم المدينة أمر 
غير وارد على اإلطالق فـي وعي نتنياهو السياسي. وستصون إسرائيل حرية العبادة ألتباع 

جميع الديانات. 

سابعًا، إن توقيع االتفاق مع الفلسطينيين يجب أن يتزامن مع إعالن فلسطيني بإنهاء النزاع 
لألبد وانتهاء المطالبات الفلسطينية، فال يجوز إيجاد دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل 

بغرض النزاع مع إسرائيل أو مواصلة ممارسة الضغط. 

         الخالصة- اعتراف بدون مصالحة

تشير القراءة للخطاب السياسي اإلسرائيلي فـي السنوات الثالث األخيرة أن إسرائيل تتبع 
مصالحة.  ومركب  تسوية  مركبات  على  يشمل  الصراع  لحل  مركبة  تفاوض  إستراتيجية 
المنظومة األولى هي التسوية السياسية التي ترغب فـي التعامل بها مع الفلسطينيين، بينما 
تفرض على الفلسطينيين التعامل معها بمنظومة المصالحة. تريد إسرائيل من الفلسطينيين: 
االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، االعتراف بالرواية اإلسرائيلية بعدم مسؤولية إسرائيل 
األخالقية والفعلية عن مشكلة الالجئين، القدس هي مدينة مقدسة لليهود فقط. بينما يصل 
منزوعة  دولة  إلى:  للفلسطينيين  تقدمها  أن  إسرائيل  تستعد  التي  للتسوية  األقصى  الحد 
السالح، بدون تواصل جغرافـي، واإلبقاء على الكتل االستيطانية، والسيطرة اإلسرائيلية 
على غور األردن، وكل ذلك فـي إطار حدود عام 1967. تعود هذه اإلستراتيجية اإلسرائيلية 
القوة، فهي قادرة على فرض تسوية على الطرف  إلى عالقات  المتكافئ  التعامل غير  فـي 
مع  القوة  عالقات  كسر  على  قادر  غير  الفلسطيني  والطرف  بالمصالحة.  وإلزامه  اآلخر 
الطرف اإلسرائيلي ألن صراعه مع إسرائيل ليس صراعا تقليديا مع قوة استعمارية، بل 
صراعا مع رواية وذاكرة وهوية تنافسه فـي كل هذه المكونات؛ ولكن الفرق أن هنالك قوة 
)إسرائيل( لديها حق تدعيه مقابل حق ال يملك قوة مماثلة )الفلسطينيون(. تتناقض الرؤية 
مركبات  فأحد  الصراع،  حل  أدبيات  فـي  طرحت  كما  المصالحة  منظومة  مع  اإلسرائيلية 
التبادلية والندية بين طرفـي الصراع، إال أن إسرائيل تتعامل مع  منظومة المصالحة هي 
منظومة المصالحة من خالل عالقات القوة غير المتوازنة، وليس من منظور العدل. يتلخص 

نصف تسوية ونصف مصالحة  فـي حل الرصاعات
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بحيث  الطرفـين  بين  المتوازنة  غير  القوة  عالقات  كسر  على  المصالحة  منظومة   جوهر 
يؤدي  جزئي  بشكل  معها  التعاطي  أن  حيث  المصالحة،  أساس  والندية  التبادلية  تكون 
إلى تكريس عالقات القوة غير المتوازنة بين األطراف، ويؤدي بالنهاية إلى رفض الطرف 
االضعف )الفلسطيني( الموافقة والتعاطي مع هذه المنظومة إن لم تكن تبادلية وخصوصا 
وان الطرف الفلسطيني مدرك انه حتى فـي حالة التبادلية فـي المصالحة فإنها غير عادلة 
اإلسرائيلية  اإلستراتيجية  هذه  وأسمينا   .1967 عام  من  األحوال  كل  من  ستنطلق  ألنها 
لحل الصراع »اعتراف بدون مصالحة«، أي اعتراف بالحقوق السياسية دون االعتراف 

بالحقوق التاريخية.

sample2012final.indd   102 8/30/12   10:07 AM



103

المصادر:

أبو سيف، ع. ومصطفى، م. )2011(. مشهد املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية: من سياسات 

االحتالل إىل سياسات االعرتاف״، فـي: هنيدة غانم )محررة(. تقرير مدار االسرتاتيجي 

الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية.  الله: املركز  2011: املشهد اإلرسائييل 2010. رام 

ص: 72-27.

النهار  دار  بريوت:   .1998-1947 فلسطني  تقسيم  عىل  عاما  خمسون   .)1998( و.  الخالدي، 

للنرش.

ايفـني، ش. )2008(. توضيح الخيارات السياسية اإلرسائيلية، مجلة ״ميكود اسرتاتيجي״، العدد 

http:// :القومي 12. )بالعربية( أنظر رابط املقال عىل موقع مركز دراسات االمن 

www.inss.org.il/heb/publications.php?cat=76&incat=&read=1794

إرسائيل  بني  مرحلية  لحلول  مبديئ  اقرتاح   .)2009( ع.  وعوديد  ب.  شلومو  غ.،   ايالند، 

 .60-57 ص:   ،3 العدد   ،12 املجلد  اسرتاتيجي،  عدكان  الفلسطينية״،  والسلطة 

)بالعربية( 

ايالنيد، غ. )2010(. بدائل إقليمية لفكرة ״دولتني لشعبني״. رمات غان: مركز بيغن-سادات 

للدراسات اإلسرتاتيجية، جامعة بار ايالن. )بالعربية(

الفلسطيني،  االرسائييل  الرصاع  فـي  السالم  عوائق   .)2010( )محرر(  ي.  بار-سيامن-طوف، 

القدس: معهد القدس للدراسات اإلرسائيلية. )بالعربية( 

روحانا، ن. )2006(. الحقيقة والتصالح: حق العودة فـي سياق غنب املايض. أبحاث فلسطينية، 

. العدد األول. ص: -137     159  

شالوم، ز. )2010(. بني املطرقة والسندان: حكومة نتنياهو عشية تجديد املفاوضات املبارشة 

املقال  رابط  أنظر  )بالعربية(   .192 العدد   عال״،  ״مباط  مجلة  الفلسطينيني״،  مع 

http://www.inss.org.il/heb/research. :فـي موقع مركز دراسات االمن القومي
php?cat=78&incat=&read=4414

نصف تسوية ونصف مصالحة  فـي حل الرصاعات

sample2012final.indd   103 8/30/12   10:07 AM



104

2 0 1 2 العدد الثاني،  
 .2010 أيلول   ،208 العدد  عال״،  ״مباط  مجلة  نتنياهو״،  تجديد   .)2010( طال-الندمان، ش. 

)بالعربية( أنظر رابط املقال فـي موقع مركز دراسات االمن القومي:

http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=78&incat=&read=4235

طال-الندمان، ش. )2010أ(. العامل الخامس״: املطلب باالعرتاف بإرسائيل كدولة يهودية. مجلة 

״عدكان اسرتاتيجي״، املجلد الثالث، العدد الثالث،  ص:121-135. )بالعربية( 

 

فلدمان، ن. )2009(. ״السالم االقتصادي: النظرية أمام الواقع״، عدكان اسرتاتيجي، املجلد 12، 

العدد، 3 :24-17.

عدكان  القادمة.  الجولة  واألزمة-  التسوية  بني  وإرسائيل  الفلسطينيون   .)2010( ا.  ليبي، 

اسرتاتيجي، العدد الرابع. ص: 80-67.

مركز  الفحم:  ام  الفلسطيني.  السيايس  النظام  تأزم  واملقاومة:  السلطة   .)2007( م.  مصطفى، 

الدراسات املعارصة.

Assefa, H. (2005). Reconciliation, Challenges, Responses and the Role of Civil 
Society. In Paul van Tongeren et al. (eds.), People Building Peace 2, Successful 
Stories of Civil Society (pp 637-645). London: Lynne Rienner.

Bar-Tal, D. (2000). From Intractable Conflict through Conflict Resolution to 
Reconciliation: Psychological Analysis. Political Psychology 21 (2),  351–65.

Brouneus, K. (2003). Reconciliation- Theory and Practice for Development Cooperation. 
Bjorn Holmberg: Sida Publisher.

Eran, O. (2011). From Bar-Ilan to Capitol Hill: MP Netanyahu׳s political survival. 
INSS Insight No.261, May, 26. Tel Aviv: INSS.

Ghanem, A. (2002). The Palestinin Regime: A Partial Democracy. Portland: Sussex 
Academic.

Gubin, A. Pearlman, A.  and Hagegimana, A. (2005). Healing, Reconciliation, 
Forgiving and the Prevention of Violence after Genocide or Mass Killing: 
An Intervention and Its Experimental Evaluation in Rwanda. Journal of 
Social and Clinical Psychology, 24, 297‐334.

Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies.
Washington D.C.:  United States Institute of Peace Press.

Worthington, E. L. (2006). Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application. 
New York: Routledge. 

sample2012final.indd   104 8/30/12   10:07 AM



105

سيرة ذاتية موجزة: 
مهند مصطفى، حاصل على لقب الدكتوراه من كلية العلوم السياسية 
فـي جامعة حيفا، محاضر فـي كلية الدراسات االكاديمية- اور يهودا، 
والسياسات،  للحقوق  العربي  المركز  ״دراسات״-  مركز  فـي  باحث 
الفلسطيني للدراسات  المركز  ״مدار״-  وباحث غير متفرغ فـي مركز 
االسرائيلية فـي رام الله. يشغل منصب مدير تحرير الكتاب السنوي 
الكتب  من  العديد  له  ״دراسات״. صدر  مركز  عن  الصادر  لالبحاث 
فـي  االصلية  االقلية  سياسات  اسرائيل:  فـي  الفلسطينيون  منها: 
االسرائيلية،  الجامعات  فـي  العربية  الطالبية  الحركة  االثنية،  الدولة 
كما صدرت له العشرات من المقاالت واالبحاث العلمية فـي مجالت 

عربية، عبرية وانجليزية. 

نصف تسوية ونصف مصالحة  فـي حل الرصاعات
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استخداُم أبناِء الّشبيبِة العرب 
اإلنترنت فـي منطقة املثلث 

ص ملخَّ
يهدف هذا البحُث إلى وصف ميزات استخدام اإلنترنت لدى الّشباب العرب من 
طريقَة  استخدمنا  الموضوع،  هذا   على  وْء  الضَّ وإللقاء  الغرض  لهذا  الجنسين. 
البحث الكمّي لَجْمع المعلومات. َشَمل البحُث 320 طالبًا من الّصفوف الّتاسعة حّتى الّصفوف 
الحاديَة عْشرَة، من بلداٍت مختلفةٍ فـي منطقة المثّلث. أشارت الّنتائُج المركزّيُة للبحث إلى 
ل جزءًا من حياة الّطالب العرب، وبأّنهم يستخدمونه ألغراٍض مختلفة مثل  أّن اإلنترنت ُيشكِّ
المعطياُت متابَعَة  وُتبيُِّن  م. كما  الّتعلُّ االلكترونّي،  البريد  الّدردشة،  البحث عن: معلومات، 
األهالي فـي المجتمع العربيِّ ومراقبتهم أبناءهم بشكٍل مكَثثٍف أثناءَ استخدامهم لإلنترنت   

-على األخّص- بكّل ما يتعّلق باإلبحار واستخدام  البنات.

بيئًة  اعتباِره  االول؛   الى سببين:  يرجع  اإلنترنت  العرب على  الّشبيبة  أبناِء  إقباَل  إّن 
ح وأثناء اإلبحار،  ُتحرّرهم نسبيًّا من القيود االجتماعيّة،  ومن مراقبة الوالِدين عند الّتصفُّ
والثاني؛  الّنقص فـي األنشطة الّترفـيهيّة واالُطر غير الرّسميّة فـي البلدات العربيّة. ما  أّن 

مراقبَة األهِل للبنات أكثرُ منه لدى البنين عند استخدام اإلنترنت.

يذكر بهذا السياق أّن عدم كشف البنات لُهِوّياِتهّن يبيّن أّنه وعلى الرّغم من الّتغيّرات 
اّلتي طرأت على مكانة الّنساء العربيّات، إّلا أّن  المجتمَع العربيَّ ما زال يحافظ على طبيعته 
عبة  اللُّ وقواعَد  القوى  البناُت موازيَن  ُتذوِّت  المقابل  وفـي  الّنساء،  والّتقليدّية تجاه  األبوّية 

بعة فـي المجتمع، لذا فإّنهّن يخَشيْن كْشَف ُهِوّياِتهّن الّشخصيّة عبر اإلنترنت.  المتَّ

كلماٌت رئيسيّة: اإلنترنت، شباٌب، فتياٌت، طالٌب، عرٌب.

نصف تسوية ونصف مصالحة  فـي حل الصراعات
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مــة    مقــدَّ

ورة الّتكنولوجيّة، من أكثِر وسائِل اإلعالم هيْمنًة لدى  أصبح اإلنترنت فـي عصِر الحداثةِ والثَّ
جميع األجيال من فئاِت العمر المختلفة، وَتْكُمن هذه األهميّة تحديًدا عندما يدور الحديُث 
عن جيل الّشباب اليافع  )Gross, 2004; Roberts, Foehr, Rideout, & Brodie. 1999(، حيث 
تنعكس أهميُّة اإلنترنت َكوْنه أداًة أساسيًّة فـي مجاالت عّدة، مثل: الحصول على معلومات، 
الّتواُصل، نشر األفكار والمعتقدات، وما إلى ذلك )Cole et al. 2003(. هذا باإلضافة إلى 
م والّتطوُّر سياسيًّا،  اجتماعيًا  اإلمكانيّات الموجودة اّلتي تتيح فرصَة المشاَركةِ فـي الّتقدُّ
استخداًما  األكثر  الّشباب هي  فئَة  أّن  إلى  الّدراساُت  )Carrier, 1998(. وتشير  واقتصاديًا 
وحّب  المغامرة  حّب  من  به  يتميَّز  بما   ،)Gross, 2004( البالغين  فئة  لدى  منها  لإلنترنت 

االستطالع والتمرُّد والتكيُّف مع الّتطور الّتكنولوجيِّ واالندماج به.

الّشباب  استخداِم  مدى  حول  العربّي  المجتمع  فـي  نقاٌش  األخيرة  اآلونة  فـي  يدور 
لإلنترنت استخداما آِمًنا، وجديرٌ أْن نْذكرَ فـي هذا الّسياق ُشّح الّدراسات اّلتي ُاْجِريت حول 

استخدام الّشباب العرب لإلنترنت )אבו עסבה, 2010; בוניאל-נסים ודאו, 2009(.

وْء على استخدام الّشباب العرب اإلنترنت، وذلك بوْصف  يَهدف هذا البحُث إلى إلقاء الضَّ
الُمميّزات الخاّصة وتحليلها باستخدام هذه الفئةِ الُعْمرّية لإلنترنت. كما وتجدر اإلشارة إلى 
أهميّة دراسة استخدام الّشباب العرب له فـي ظّل الّتغيُّرات االجتماعيّة والّثقافـيّة المتسارعة 
 Arar & Rigbi, 2005 ,اّلتي تعصف فـي المجتمع العربّي فـي إسرائيل )דאוד, 2002; כנאענה
لالّطالع  الّشباب  أمام  المجاَل  يَفسح  اإلنترنت  َح  تصفُّ أّن  كما   .)2009: Ghanem, 2001

واالنكشاف على ثقافات مختلفة. 

َتْكمن أهميّة هذا البحِث فـي واقع يشير إلى قلِّة الّدراساِت واألبحاِث االجتماعيّة والّتربوّية 
عن الموضوع واآلثار واالنعكاسات المترّتبة على ِمثل هذا اللقاء ما بين الّشباب واإلنترنت، 
سواءً كان ذلك من حيث القيم أو من حيث الّسلوك، باإلضافة إلى َكوْن الّشباب العربّي 
عنصرًا أساسيًّا فـي هيكلةِ المجتمِع العربيِّ؛ وكذلك بسبب الّتفاوت بين األجيال، وبالّذات 
ما بين اآلباء واألبناء فـي المجتمع العربّي الواقع تحت تغيُّراٍت متسارعةٍ )אבו עסבה, 2010(؛ 
كما وأّن هناك عامًلا آخرَ يستحقُّ تناوله فـي البحث، يتعّلق بالّتغيير اّلذي َحِظيَت به الّنساءُ 
العربيّات فـي الّسنوات األخيرة، فـي أعقاب انكشافهنَّ للّتكنولوجيا بشكٍل عام، و اإلنترنت 
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بة عن هذا االنكشاف على مبنى األسرة العربيّة المستقبليّة فـي  بشكل خاّص؛ واآلثار المترَتَّ
كّل ما يتعّلق بموازين القوى الجندرّية فـي أعقاب تقليص الفجوة االجتماعيّة والمعرفـيّة بين 

الجنسين.

نحاول فـي هذا البحث اإلجابة عن  أسئلة  أربعة: ما هي مميّزات استخدام اإلنترنت لدى 
الّشباب العرب؟ ما هي درجة انفتاح الّشباب العرب على اإلنترنت - هل الّشباب العرب على 
استعداد للكشف عن ُهِوّيتهم أثناء استخدامهم لإلنترنت؟  وما هي درجة مشاركة األهل 

ح أبنائهم اإلنترنت؟.  العرب ومتابعتهم فـي تصفُّ

خلفـّية نظرّية 

 Analog( ا عن الّنظام الّتماثلي نعيش اليوم فـي عصر يتميَّز بسرعة الّتغيير، يختلف َكيًفا وكمًّ
System(. كما ويتميَّز عصرُنا اليوَم فـي انخراط الّتكنولوجيا الحديثة فـي جميع مجاالت 

فـي  الرّقميّة  الوسائل  ل  تدخُّ إلى جانب  اإلعالم  بوسائل  ر  التأثُّ فـي سرعة  ويتميَّز  الحياة. 
حياتنا اليومية، حيث بدأت الّتكنولوجيا الرّقميّة ترافق األطفاَل منذ الوالدة )سن الرّضاعة( 
ر بَدْوره على بناء المجتمع وتطوُّره وتنميته، لدرجةٍ أصبح  حّتى سّن البلوغ، األمر اّلذي ُيؤثِّ
القوُل  االجتماعّي. ويمكن  الّتغيير  فـي  ا  وهامًّ أساسيًّا  َمْصَدًرا  الّتكنولوجّي  الّتطوّر  اعتبار 
- بهذا الّسياق - على أّن الفرَد بل المجتمَع فـي غالبيّتِه يْصُعب عليه الّتفكير فـي إمكانيّة 
״َقْطع״ أسالك الّتكنولوجيا أو َحْجِب وسائِل اإلعالم. لذا ُتعَتبر الّتكنولوجيا الرّقميُّة اليوم 

عنصرًا أساسيًّا فـي تنشئة الجيل الّصاعد بالّذات. وفـي هذا الّسياق يقول برنسكي )2001 
Prensky,(: إّن أبناءَ اليوم هم رقميّون منذ الوالدة״ )Digital Natives(، بينما جيل الُمرّبين 

.)Digital Immigrants( هم ״مهاجرون رقميّون״

واالجتماعيّة  الّشخصيّة  الُهِوّية  بَْلورة  فـي  أساسيًّا  دوًرا  لإلنترنت  أّن  األبحاُث  تشير 
والقوميّة للفرد. كما وتشير أيضًا، بأّن األقليّات فـي المجتمع تتأّثر بشكٍل خاصٍّ من اإلنترنت 
أكثر من مجموعة األغلبيّة، ويعود الّسبب لَمرْجعيّاتها المختلفة والّتوّترات الموجودة بين 

.)Thompson, 2002( أفرادها

فـي دراسة أجراها دهانيس وزمالؤه )Haenens, Koeman & Saeys, 2007׳D(، ُوِجد أّن 
هناك فوارق كبيرة بين أبناء األقليّات وباقي فئات المجتمع فـي كيفـيّة استخدام هذه األداة، 
حيث يتميّز أبناءُ األقليّات بتوّجههم المحدود فـي استخدامها. قد تبيّن أّن ما يميِّز استخدام 
األقليّات لإلنترنت هو الّتحديد والّتوّجه مباشرًة للهدف، بينما باقي الفئات تستخدمه لتحميل 
 Volman,( وزمالؤه  فولمان  أجراه  اّلذي  البحث  الّذات.  عن  والّترفـيه  والمراسلة  الملّفات 
VanEck, Heemskerk & Kuiper, 2005( يعّزز أيًضا هذه الفرضيّة، حيث وجد أّن مستوى 

استخداُم أبناِء الشبيبِة العرب  اإلنرتنت فـي منطقة املثلث
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األقليّات متدٍن فـي االستخدام، وذلك ألّنهم يعتقدون بأّنهم يفتقرون للمهارات اّلتي بها يتّم 
استخدام البرامج المتعّلقة فـي الحاسوب، ومن هذه النقطة تنبع الفجوة بين أبناء األقليّات 

وباقي فئات المجتمع.   

عندما نّطلع على خصائص استخدام الّتكنولوجيا لدى المجتمعات التي تمرّ فـي مرحلة 
وبين   - اإلنترنت  - خاّصة  الّتكنولوجيا  بين مستخدمي  الفروق  يمكننا مالحظة  انتقاليّة، 
كّلما  أّنه  نجد  وانتقال،  تغيير  مرحلة  فـي  تمرّ  اّلتي  المجتمعات  ففـي  يستخدمها.   ال  من 
كان  أعلى  الّثقافة  كانت  وكّلما  أكبر،  التكنولوجيا  استخدام  كان  أصغر  العمر  فئة  كانت 
فـي مرحلة تغيير وتحوّل، يالحظ  التي تمرّ  الّتكنولوجيا أكبر. ففـي المجتمعات  استخدام 
%10 من  فقط  فما فوق( هم   40 )من جيل  السن  كبار  اإلنترنت من  أن نسبة مستخدمي 
ويمكن  الّتغيير  بمراحل  مرّت  اّلتي  األوروبيّة  المجتمعات  فـي  أّما  الشباب؛  المستخدمين 
وصفها بالمجتمعات المستقرّة اجتماعيًّا، فإّننا نجد أّن نسبَة استخدام كبار الّسّن لإلنترنت 
تتعّدى ال %20  من نسبة الشباب. بناءً على ما افترضه الباحثون، فإّن القراءة والكتابة 
ل سببًا رئيسيًّا فـي هذه الفروق بين المجتمعات، حيث أّن المجتمعات  من الممكن أْن ُتشكِّ
مة عادًة ما  تكون لديها برامُج وموادُّ متوفرًة لجميع فئات العمر،  المستقرّة والّثابتة والمتقدِّ
أن  )Cardoso, 2006(. كما  والّتنمية  االجتماعيّة  الّتنشئة  فـي  دوٌر هامٌّ  األداة  لهذه  ويكون 
الّتمييز بين الرّجل والمرأة ُيعتبر من ُمميِّزات المجتمعات اّلتي تمرّ فـي مرحلةٍ انتقالية، وهذا 
الّتكنولوجيا  باستخدام  يتعّلق  فـيما  الجنسين  لدى  َجلِيَّةٍ  وبصورٍة  كذلك  ينعكس  الّتمييز 

الحديثة واإلنترنت.

اعتماداعلى الّتكنولوجيا الحديثةِ فـي دراسةِ االختالِف بيَن المجتمعاِت، يمكن تفسيرُ 
الَفْجوِة الواسعةِ بين فئات الُعمر المختلفة اّلتي ُتميِّز مجموعَة األقليّات والمجتمعاِت اّلتي 
 Hill, Loch, Straub &( تُمرّ فـي مرحلة انتقاليّة. يتبيُّن من البحِث اّلذي أجراه هيل وزمالؤه
El-Sheshai, 1998( أّن هناك عوامَل عّدة يمكن اعتماُدها فـي تفسيرعدِم  قدرة المجتمع 

عليها  َتربَّى  اّلتي  القيم  مع  الّصراع  منها:  الحديثة،  الّتكنولوجيا  استيعاب  على  العربّي 
الفرد مثل القيِم الّدينيّة، المكانة االجتماعيّة، المستوى الّدراسي، االلتزام األسرّي، موقف 
رات الخارجيّة، الخوف من التغيير، أسباب اقتصادّية، الخوف من فقدان  مشبوه نحو المؤثِّ
الّذات والُهِوّية. وبما أّن المجتمعاِت المتطوِّرَة والمتحّضرة تكنولوجيًّا هي َمن أنشأت هذه 
التكنولوجيا الحديثة ونَشرتها )technologically culturated societies(، فهي بطبيعة الحال 
أنشأت - أصًلا - ما يتالءم مع الجانب االجتماعّي والّثقافـّي واالقتصادّي لهذه المجتمعات؛ 
وهذا بحّد ذاته قد يقّدم تفسيرًا آخر لصعوبة استيعاب الّتكنولوجيا بشكل سريع فـي الحياة 
 Hill et al,( اليوميّة لدى أفراِد المجتمعاِت الّناميةِ ومجموعاِتها، ومنها المجتمعاُت العربيّة

  .)1998
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رَة تكنولوجيًّا َتميل إلى اعتماد الّتكنولوجيا  لقد أظهرت الّدراساُت أّن المجتمعاِت المتحضِّ
 Hill et al, 1998;( رة تكنولوجيًّا الحديثةِ بسهولةٍ وبسرعةٍ أكثر من المجتمعات غيِر المتحضِّ
Loch, Straub & Kamel, 2003(. من هنا يمكن القول: عندما يرغب مجتمُع دوٍل ناميةٍ فـي 

 technological( تكنولوِجيًّا  المجتمع  لتثقيف  ضرورٌة   فهناك  تكنولوْجيَا،  تطوير  اعتماد 
.)culturation

إلى  أداٍة تحتاج  - ليست مجرَّد  - بحّد ذاتها  التكنولوجيا  أّن  ُندرك:  من هنا علينا أن 
مهارات إلتقان استخدامها، بل هي قيٌم ومفاهيُم ومعاييرُ اجتماعيّة طوَّرها المجتمُع. األمر 
اّلذي قد ُيحِدث صراًعا لدى المجتمعات الّنامية فـي تَقبُّلها، وذلك على اعتبار أّن هذه القيم 
ِوْفَق  وجهةِ نظره هذه إلى االبتعاد والّتخلِّي عنها  منافـيٌة لِقيَِمه األصليّة، مّما قد يدفعهم 

 .)Loch et al., 2003(

االنكشاِف  نتيجَة  نشأ  اّلذي  الّتكنولوجّي  بالّتثقيف  الحديثة  التكنولوجيا  على  ُيَتعرَّف 
الّتثقيف االجتماعّي تتالشى فـي حالة صعوبة تناُوليَّة أفراد  ُفرََص  أّن  الّدائم علىيها. كما 
المجتمع إلى الّتكنولوجيا، أو عندما تكون محدودة االنتشار واالنكشاف لها؛ فـي مثل هذه 
 Straub, Loch & Hill,( ف بها الحاالت يصعب الّتعرُّف على هذه الّتكنولوجيا الحديثة والّتثقُّ

 .)2001

إّن ما توّصَلْت إليه الّدراساُت فـي هذا المجال هو:  أّن عدم قدرة ذوي الّدخل المتدّني 
واألقليّات الِعرقيّة فـي البلدان المتطوّرة من الوصول لتكنولوجيا المعرفة، يمّثل عامًلا نحو 
زيادة الّفْجوة الرّقميّة بين مواطني تلك البلدان. وقد اقترح ديفـيس )Davis, 1989( نموذًجا 
النموذج  )TAM; Technology Acceptance Model(. هذا  الّتكنولوجيا  اعتماد  سّماه نموذج 
يساعدنا فـي تفسير رْفِض المجموعة أو تَقبُّلها الستخدام تكنولوجيا المعلومات. لقد شمل 
ر األّول يعتمد  رَيْن اثَنيْن لَتنبُّؤ اعتماِد تكنولوجيا المعلومات: الُمؤشِّ الّنموذج األصلّي مؤشِّ
أن  بها  ُيمكن  اّلتي  الّدرجة  إلى  )PA; perceived usefulness(، ويشير  الفائدة  على مفهوم 
أّما  المعلومات.  َمه عن طريق استخدام تكنولوجيا  أو تعلُّ الّشخُص قياَمه بوظيفته  َن  ُيَحسِّ
ر الّثاني فهو مفهوُم سهولةِ االستخدام )PEOU; perceived ease of use( اّلتي تشير  الُمؤشِّ
 Lim & Khine,( إلى  مدى الّسهولةِ اّلتي ُيْعزيها الّشخص لكيفـيِّة استخداِم ُنُظِم المعلومات

2006(، الّتنبُّؤ فـي تفسير االعتماد واستخدام نظم المعلومات الّتكنولوجيّة.

رات  إّن الّدراسات الحديثة اّلتي اسَتْخَدمت هذا النموذج قامت بتوسيعه، وأضافت مؤشِّ
اّلتي  المصداقيّة  ومدى  الّداعمة  البيئة  مثل  الّتكنولوجيا،  تجاه  المواقف  لفحص  أخرى 
ُتْعزيها هذه البيئُة للّتكنولوجيا )Lim & Khine, 2006(. كما أن هناك مقياس آخر مهّم ويمثل 
أّن  إلى  الّدراسات  التكلفة. حيث تشير  بناءًا على  سعر  التكنولوجيا  إعتماد  الى  اإلشارة 
أصحاب ذوي الّدخل المتدّني وكبار الّسنِّ والبالغين يواجهون أيًضا مشكلًة فـي االعتماد 

استخداُم أبناِء الشبيبِة العرب  اإلنرتنت فـي منطقة املثلثاستخداُم أبناِء الشبيبِة العرب  اإلنترنت فـي منطقة المثلث
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المعتقدات  بأهميّة  يتعّلق  فـيما  أّما   .)Porter & Donthu, 2006( الحديثة  الّتكنولوجيا  على 
الّثقافـيّة )Cultural Beliefs( وتأثيرها على استخدام تكنولوجيا المعلومات فـي المجتمعات 
ا، حيث تشير إحدى الّدراسات اّلتي ُاْجِريت  الّتقليدّية والّنامية، فالّدراساُت ما زالت قليلًة جدًّ
حوَل مدى تأثير الّتقاليد االجتماعيّة على استخدام اإلنترنت فـي المجتمعات العربيّة، أّن 
م  معظَم اّلذين شاركوا فـي الّدراسة كانوا متحمِّسين إلمكانيّات اإلنترنت فـي مجال الّتعلُّ
ر على استخدامهم لها. وُتبيِّن هذه الدراسُة أّن  إّلا أّن هناك عوائَق ثقافـيًّة  تؤثِّ والّتدرُّب، 
، والرّيْبة ِمَن اآلخر )الثقافات األخرى(  العوائَق والحواجَز َتْكُمن فـي قّلة المواقِع بلغة األمِّ
بما فـي ذلك الّدوافع الّدينيّة واألخالقيّة )Loch et al, 2003(. وقد أظهرت بعُض الّدراساِت 
أّن االمتناَع من إدخال تكنولوجيا المعلومات فـي المجتمعات العربيّة سببُه الَميُْل الّثقافـيُّ 
للَعالقاِت الّشخصيِّة وللبيئة االَُسرّية لدى هذه المجتمعات. كما وتبيّن على أّن االمتناع البالغ  
 Hill et( لتكنولوجيا المعلومات الغربيّة ظهر عند اّلذين يتمّسكون بالقيم الّدينيّة والّتقليدّية
al, 1998(. وُيالحظ أيًضا من بعض الّدراسات أّن الخلفـيَّة الّثقافـيَّة للمدرِّسين والمعلِّمين 

 Chen,( فـي المدارس تلعب دْوًرا أساسيًّا فـي استخدام تكنولوجيا المعلومات واعتمادها
الّسعودّية  العربيّة  المملكة  ُاجِريَت فـي  Mashhadi, Ang & Harkrider, 1999(. ففـي دراسة 

اإلنترنت  استخداَم  يتجّنبون  المعلمين  أّن  ُوِجد  الّتكنولوجيا،  من  المعلمين  مواقف  حوَل 
أظهرت  فقد  اعتقادهم،  حسب  الئقة  غير  محتويات  وجود  من  خوًْفا  الّصف  غرفة  داخل 
للمجتمع  مالئمة  غير  اإلنترنت  محتويات  معظَم  أّن  اعتبروا  المعلمين  غالبيّة  أّن  الّدراسة 

 .)Al-Oteawi, 2002( الّسعودّي

إّن تأثير الّتصوُّرات والَخْلفـيّات الّثقافـيّة للمعلِّمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
كان محوَر البحِث اّلذي أجراه عبُد الكافـي البيرينّي )Albirini, 2006( اّلذي دَرس من خالله 
والّتصوُّرات  القيم  تأثير  المعلومات، وكيفـيّة  تكنولوجيا  فـي سوريا من  المعّلمين  مواقَف 
الّثقافـيّة على استخدام هذه الّتقنيات. وقد أظهرت نتائُج بحثِه أّن الحماَس لدخول تكنولوجيا 
المعلومات إلى المدارس كان مشروًطا، فكانت هناك ضرورُة حلِّ بعِض القضايا الّثقافـيّة 
قبَل أّي قبوِل آليّةٍ جديدة. وقد أعرب المعّلمون أيًضا عن قلقهم من اآلثار الّسلبيّة اّلتي يمكن 
أْن ُيْدخَلها اإلنترنت على المجتمع الّسوري. عالوًة على ذلك، فقد أوَصوْا بضرورة تطويِر 

برامَج ومحتوياٍت تعكس قيَم المجتمع الّسورّي بصورٍة أفضل. 

يقترح ستيارت ودهان )Steyaert & De hann, 2001( نموذًجا يتمُّ به فحُص االستخداِم 
الرّقميِّ لدى المدنيّين )المواطنة الرّقميّة- Digital Citizens(، حيث يصّنف الّنموذُج المواطنَة 
الرّقميَّة إلى خمسةِ أنواع: االّتصال )e- communicating(، حيث يتميّز هذا النوُع فـي كثرة 
 e-( ديمقراطّي  )e- Consuming(؛  مستهلك  نوع  والّدردشة؛  االلكترونّي  البريد  استخدام 

.)e- working( ؛ عمل)e- Surfing( ؛ إبحار)democratic
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جوانب  فـي مكانة الّشباب العرب 
فـي إسرائيل

يشّكلون  نسمة، حيث  مليون   1,535.6 إلى  اليوم  إسرائيل  فـي  العرب  الّسكان  عدد  يصل 
حوالي %20 من مجموع الّسكان فـي إسرائيل )למ״ס, 2010, טבלה 2.1(. تشّكل فئُة جيِل 
الّشباب شريحًة كبيرًة من المجتمع العربّي، حيث تشير معطيات مكتب اإلحصاء المركزّي 
إلى أّن فئَة الّشباب اّلذين تتراوح أعماُرهم بين 12-18 سنة وصلت سنة 2009 إلى ما يقارب 
233,900 أي حوالي %15.23 من مجموع الّسكان العرب فـي إسرائيل )למ״ס, 2010, טבלה 

.)2.19

أكثر  مجتمع  إلى  تقليدّي  مجتمع  من  انتقاٍل  حالَة  إسرائيل  فـي  العربيُّ  المجتمُع  يمرُّ 
حداثًة )כנאענה, Ghanem, 2001 ;2005(. تنعكس هذه الحالة فـي عّدة جوانَب منها: ضعُف 
دْوِر الحمولة فـي الجانبيْن االجتماعّي واالقتصادّي، وانتقال الّسلطة أليدي العائالت الّنواة 
)כנאענה, 2005; רביע, 2004(. ومن الّسمات األخرى للحداثة فـي  المجتمع العربّي، انخفاُض 

الوالدة لدى الّنساء العربيّات، حيث وصلت نسبُة الوالدة إلى 4.19 والدة فـي سنة  نسبةِ 
2002 )למ״ס, 2003; לוח 3.10(، بينما انخفضت هذه النسبة على مدار السنوات حّتى وصلت 

إلى نسبة 3.11 والدة فـي سنة 2009  )למ״ס, 2010; לוח 3.11(، هذا إضافة إلى الّتوّجه نحوَ 
قيِم الّديمقراطيّة والّليبراليّة )Arar & Rigbi, 2009(، وفـي المقابل هناك ارتفاع بنسبة الّتعليم 
العالي السيّما  لدى الّنساء )אבו עסבה, 2005; עראר ואבו עסבה, 2007(، كما وارتفعت نسبة 
الّنساء المشاركات فـي الّدائرة االجتماعيّة-االقتصادّية )אבו עסבה, 2005; עראר ואבו עסבה, 
)אבו עסבה, 1999( أّن هذه الّتغييرات لم  تتجاوز الّشباب – بل  2010(. يدَّعي أبو عصبة 

كانوا فـي مركزها. 

حسب اّدعاء أبو عصبة )אבו-עסבה, 2007( فإّن هذه العمليّة ليست بهيِّنةِ، ولها أْن تؤّدي 
. إحدى عالمات  إلى أزمة القيم اّلتي ُتعتبر ذات أهميّةٍ بالغةٍ فـي مجتمٍع ذي طابٍع تقليديٍّ
األزمة هي االستقطاب البنيوّي  اّلذي يميّز المجتمع العربّي اليوم: فمن جهة هناك اّلذين لم 
وْا قيَم الحداثة، وهناك المتعّلمون اّلذين اختاروا الّنظرّية الفردّية ألنفسهم ولبيئتهم –  يتبنَّ
من جهة ثانية؛ هذا االستقطاب يخلق صراعاٍت داخليًّة كبيرًة، مركُزها الّشباُب )عن وضع 

ع، רכס ורודניצקי, 2008(. الّشباب العرب فـي المجاالت المختلفة انظر بتوسُّ

إلى  الغربيّة  للّثقافة  انكشفوا  قد  إسرائيل  فـي  العرَب  الّشباَب  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
حدٍّ  كبيٍر )אבו עסבה, 2010(. وينعكس هذا االنكشاف فـي االّتصال المباشر مع مجموعة 
غيِر  االّتصال  فـي  وكذلك  الغربّي،  والّثقافـّي  االجتماعّي  ه  الّتوجُّ ذات  اليهودّية  األكثرّية 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
ح اإلنترنت اآلخِذ  المباشر مع الّثقافة الغربيّة بواسطة وسائل اإلعالم، بما فـي ذلك تصفُّ
الّسنوات األخيرة. وكما ذكرنا يؤدِّي هذا االنكشاُف إلى أزمةٍ جيليّةٍ، يثير  باالنتشاِر فـي 
ُمعضالٍت أخالقيًّة لدى مجتمٍع ما زال ُيعتبَر جماعيًّا  )Collective  society( فـي مجاالٍت 
اجتماعيةٍ مختلفة، مثل الطاعة للكبير واالنضباط وفق تقاليد وأعراف اجتماعية. من ُجملة 
ه الفرد  ما تتعّلق به هذه المعضالُت: معضلُة الموقِف من الحداثة بما فـي ذلك الّلباس، توجُّ
الّدين،  الموقف من  الّتبعيّة،  الموقف من  األسرة،  فـي  الفرد  الوقت، مكانة  نحو استخدام 
العالقات بين األهل واألبناء، روح الوحدة والّتضامن األسرّي وغيرها )انظر بتوّسع  אבו-

فـي  االجتماعيّة  الّتنشئة  عمليّة  تضع  تفرُزه  وما  البُْنيَوّيُة  المعضالُت  هذه   .)2001 עסבה, 

مفترق القراراِت الّتربوّيةِ-األخالقيّةِ سواء على مستوى العائلة أو على مستوى المؤّسسات 
الّتعليميّة الرّسميّة وغير الرّسميّة. فعلى هذه المؤّسسات أْن تلتزَم - على األقّل - فـي إعادة 
ر، خاّصة عندما يدور الحديُث عن فئة الّشباب.    الّتفكير حول منظومة القيِم اآلخذِة فـي الّتعثُّ

استخدام اإلنترنت 
فـي المجتمع العربّي فـي إسرائيل

ُيعتبر البحُث فـي موضوع استخدام اإلنترنت لدى الّسّكاِن العرب بشكٍل عامٍّ ولدى الّشباب 
بشكٍل خاصٍّ حديًثا نسبيًّا. فقد بدأ االهتمام به فـي العقد األخير فقط، ويرتبط االهتمام فـي 
هذه الّظاهرة- السيّما فـي صفوف الّشباب- بأهميّة البحث االجتماعّي والّتربوّي فـي هذا 
د لهذه الفئة من العمر مقارنًة مع فئة  المجال، وإلى رغبةٍ فـي َفْهم البناء االجتماعّي المتجدِّ
ع فـي استخدام  البالغين. ويمكن االفتراض أّن هناك تأثيرًا للخطاب العامِّ أيًضا على الّتوسُّ
اإلنترنت لدى األوالد والّشباب، وهي أداة ال يبالغ  األهُل فـي استخداِمها  لدرجة أّن الكثيرَ 
منهم ال يستخدمونها بتاًتا. ِوْفًقا لكبها )כבהא, 2007( اّلذي يَعتبر اإلنترنت نقطَة تحوٍُّل فـي 
حياة المجتمع العربّي فـي إسرائيل، حيث فتح أمامه القدرَة على الّتواُصل مع العالم العربّي 

اّلذي ُيْشِبهه اجتماعيًّا وثقافـيًّا.

َمَع مرور الّسنين تزداد نسبُة مستخدمي اإلنترنت ِمَن العرب، ففـي دراسة أجراها مش 
)מש, 2008( وجد أّن %65 من المواطنين العرب يستخدمون اإلنترنت، وتزداد هذه الّنسبُة 

החברתי(،  הסקר  )למ״ס, 2009;   81.1% إلى   2009 فـي عام  الّسنين حّتى وصلت  مع مرور 
و%  م،  الّتعلُّ لهدف  هو  العرب  السكّان  من   %52 لدى  لالنترنت  األساسّي  واالستخدام 
40.1 لمتطّلبات العمل، بينما يستخدمه ما يقارب عشرُهم لدفع المستحّقاِت المختلفةِ من 

ضرائَب )12.4%( وحوالي 14.7% للمشتريات. كما أّن العمليَّة األكثرَ شيوًعا فـي استخدام 
اإلنترنت هي عمليُة البحث عن معلومات )88.3%(، يليها فـي المرتبة الّثانية استخدام البريد 
وفـي   ،)%45.8( األلعاب  ويليها  ملّفات،  تحميل  الّثالثة  المرتبة  فـي   ،)%72.1( االلكترونّي 

المرتبة األخيرة الّدردشة )%40.1( )למ״ס, 2009; הסקר החברתי(.  
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بالرّغم من ازدياد جمهور مستخدمي اإلنترنت فـي المجتمع العربّي إّلا أّن الباحثين ما 
زالوا يشيرون إلى وجود َفْجوة رقميّة بين الّسكان العرب والّسكان اليهود فـي إسرائيل، 
سواءً من حيث تكرارّية استخدام اإلنترنت أو من حيث متناُوليَّة اإلنترنت )ג׳נאים, רפאלי, 
مقابل   %94.7 إلى  اليهود  الّسكان  من  االنترنت  مسَتخِدمي  نسبة  تصل   .)2009 ועזאיזה, 

%72.3 من اليهود يستخدمون أجهزَة الحاسوب  81.1% من الّسكان العرب، وكذلك فان 

ع أْن تقلَّ الفجوُة الرّقميُّة  مقابل 42.9% من العرب )ג׳נאים ואחרים, 2009(، إّلا أّنه ِمَن المتوقَّ
بين المجموعتين خاّصة فـي صفوف مجموعة الّشباب )מש, 2008(. يرى مش )מש, 2008( 
أّن الَفَجواِت الرّقميَّة بين الّسكان العرب واليهود نابعٌة من الموقف الّسلبّي للّسكان العرب 

تجاه اإلنترنت وعدم وْعِيهم الكافـي  لَدْور اإلنترنت فـي الحياة اليوميّة.  

العربيِّ  المجتمِع  داخَل  إلى وجود فجواٍت رقميَّةٍ   2009 الَمْسُح االجتماعيُّ لعام  يشير 
الّطائفة  اإلنترنت من  فنسبة مستخدمي  للفرد،  الّشخصيّة  للخصائص  ِوْفًقا  وذلك  نْفِسه، 
المسيحيّة هو 92.3%، فـي المرتبةِ الّثانيةِ الّطائفُة الّدرزّيُة )90.8%(، وفـي المرتبةِ األخيرِة 
المسلمون بنسبة )78.2%(، ففـي البحث اّلذي أجرته غنايم وآخرون )ג׳נאים ואחרים, 2009( 
إلى وجود فجوٍة   )2009( الَمْسُح االجتماعيُّ  الّتدريج. كما ويشير  تّم الحصول على نفس 
النسبة األعلى لمستخدمي  أّن  العرب، حيث ُوِجد  للّسكان  المناطق الجغرافـيّة  بين  رقميّةٍ 
الّثاني فـي منطقة الجنوب وذلك  اإلنترنت هي فـي شمال البالد1 )84.7%(، وفـي المكان  
ل الموقع  األدنى بنسبة )%66.2( )למ״ס, 2009; הסקר  بنسبة %72.3، ومنطقة المركز تشكِّ

החברתי(.

فجوة رقميّة أخرى ُوِجدت لدى فئاِت الجيِل المختلفةِ، حيث ُوِجدت نسبُة االستخدام 
األعلى )85.2%( فـي صفوف الّشباِب اّلذين تتراوح أعماُرهم بيَن 20-29 وتقّل هذه الّنسبة 
فـي صفوف فئات العمر األخرى )81.3% لدى جيل 40-49، 77.9% لدى جيل 39-30، 55.7% 
لدى 59-50( )למ״ס, 2009; הסקר החברתי(. لقد وجدت غنايم وزمالؤها )ג׳נאים ואחרים, 2009( 
أّن نسبَة استخداِم اإلنترنت لدى سّكان المناطق المعَترَف بها أعلى من نسبة المستخِدمين 
فـي المناطق غير المعَترَف بها )%20.4 و %5.8 على التوالي(. ويعود ذلك حسب اعتقاد 
الباحثين إلى مستوى البنيةِ التحتيَّةِ المتردِّي والخدماِت المنخفضةِ اّلتي تعاني منها القرى 
غيرُ المعَترَف بها. ومن الّنتائج اّلتي ظهرت فـي بحث غنايم وآخرون )ג׳נאים ואחרים, 2009( 
المناطق  فـي  يسكنون  اّلذين  العرِب  بيَن  اإلنترنت  استخداِم  نسبة  فـي  فْجوًَة  هناك  أّن 
المختَلَطة وبين اّلذين يعيشون فـي المناطِق غير المخَتَلطة )عربيّة خالصة( )26.3% مقابل 
17.6% على الّتوالي(، وهناك فْجوٌَة أخرى ُوِجدت بين الرّجال والّنساء حيث ُوِجد أّن الرّجاَل 

يستخدمون اإلنترنت بنسبةٍ أكبر 45.5% مقابل 35.6% للّنساء.

1  تشمل منطقة حيفا، والمركز يشمل منطقة تل أبيب

استخداُم أبناِء الشبيبِة العرب  اإلنرتنت فـي منطقة املثلث

sample2012final.indd   115 8/30/12   10:07 AM



116

2 0 1 2 العدد الثاني،  
تِه وابناِء الشبيبةِ بشكل خاّص،  على خلفـية التغيُّرات اّلتي يمرّ بها المجتمع العربّي برمَّ
نلمس ُشحَّ الّدراساِت اّلتي تتعامل مَع هذا الواقع، وتحديًدا فـي كّل ما يتعّلق باستخدام أبناِء 
الّشبيبةِ لالنترنت. وهذا ما تحاول الدراسة  القياَم به، وقوفا على خصائِص اإلبحار فـي 
االنترنت لدى أبناِء الّشبيبةِ فـي منطقة المثلث، وَاَثر ذلك على الَعالقات بينهم وبيَْن األهِل، 

مَع اإلشارِة إلى تأثيرها على الّسلطة االبوّية. 

 

  منهجية البحِث

جمهوُر الهدف

َشمل البحُث 320 ِمَن الّشباِب العرب من منطقة المثلث الّشماليِّ )مركز البالد(، يتعّلمون فـي 
الّصفوِف الّتاسعةِ والعاشرِة والحاديًة عْشرََة، من البلداِت الّتالية: باقة الغربية، جّت المثلث، 

ميسر، كفر قرع، أّم الفحم، عارة وعرعرة.

اعتمد البحُث على العيَِّنةِ العنقودّيةِ )مناطق( داخل طبقاٍت، بحيث أْختيرْت مدارَس من  
كلِّ طبقةٍ، وتّم اختياُر صفوٍف من كلِّ مدرسةٍ.  شملت عيِّنُة  البحِث جميَع الّطالب اّلذين 
يتعّلمون فـي الّصف، وفـي كلِّ مدرسة  ُفِحَص  صّفان أو ثالثَة عشوائيّا على أْن يكون  صفٌّ 

من كّل طبقة .

أسلوب البحث وأداته

استندنا فـي جمع المعلومات لهذه الدراسة على البحث الكمِّيِّ، واسُتْخِدَم استبياٌن  لَفْحِص 
فـي  سابًقا  اْسُتخِدم  االستبيان  هذا  العرب.  الّشباب  لدى  اإلنترنت  استخدام  خصائص 
بحث للميش وريباك )למיש וריב״ק, 2006( ُمْسَتْخِدًما فـيه األسلوب الكمّي اّلذي يعتمد على 
15 سؤاًلا، يفحص  االستبيان  وقد شمل  بحُثها.  يتّم  وبقياسها   وفهمها،  الظاهرة  دراسة 
القسم األّول من األسئلة الخصائص الّديموغرافـيّة للمشتِركين فـي البحث، ويفحص القسُم 
ح أوالدهم  ل الوالِديْن فـي تصفُّ اآلخر خصائَص استخداِم اإلنترنت، باإلضافة إلى مدى تدخُّ

لإلنترنت، وأخيرًا مدى استعداد المشتِركين لكْشِف بياناِتهم الّشخصيّة.
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راُت البحث متغيِّ

قة: راٌت غيُر متعلِّ متغيِّ
الجنس: 0. طالب، 1. طالبة

الّصّف: 1. الّتاسع، 2. العاشر، 3. الحادي عشر

الّتحصيل الدراسّي: 1. أعلى من معدل الّصف، 2. قريب من معدل الّصف، 3. 
اقّل من معدل الّصف

 .5 ثانوّي،  فوق   .4 ثانوّي،   .3 إعدادّي،   .2 ابتدائّي،   .1 األب:  م/ثقافة  تعلُّ
أكاديمّي

م/ثقافة األمّ: 1. ابتدائّي، 2. إعدادّي، 3. ثانوّي، 4. فوق ثانوّي، 5. أكاديمّي تعلُّ

ط، 3. جيّد الوضع االقتصادّي للعائلة: 1. منخفض، 2. متوسِّ

قة: رات متعلِّ متغيِّ
ن ط، 3. جيِّد، 4.  ُمَتَمكِّ ن من  اإلنترنت: 1. مبتِدئ، 2. متوسِّ َتمَكُّ

معدل ساعات استخدام اإلنترنت: 1. ال يستخدم اإلنترنت ، 2. اقّل من ساعة، 
3.) 1-2 ساعات(، 4. ) 4-3 ساعات(، 5. )5 ساعات أو أكثر(.

مواقع اإلنترنت: 1. مواقع بحث، 2. أفالم، 3. موسيقى، 4. رياضة، 5. أخبار، 
10. بريد  9. اختراعات،  8. هوايات،  7. شركات الهاتف الخلوّي،  6. ألعاب، 
الكترونّي ) ُطلب من الّطالب اإلشارة ما إذا كانوا يتصّفحون هذه المواقع  أم 

ال: )1. نعم، 2. ال(.

 .3 الكترونّي،  بريد   .2 تشات/دردشة،   .1 اإلنترنت:  فـي  الّنشاطاِت  وتيرة 
وظائف بيتيّه، 4. البحث عن معلومات، 5. ألعاب، 6. تحميل ملّفات ) ُطلب من 
الّطالب اإلشارة إلى تكرارهم لكّل واحدة من الّنشاطات: 1. وال مرّة، 2. مرّة 

فـي األسبوع، 3. كّل يوم(. 

الّتفاصيل اّلتي يمكن كشُفها فـي اإلنترنت: 1. بريد الكترونّي، 2. االسم الكامل، 
3. الجيل/ تأريخ الوالدة، 4. رقم التلفون، 5. هوايات، 6. اسم الوالَديْن، 7. اسم 

المدرسة، 8. وال معلومة.

تدخل الوالَدْين: 1. يحّددون الوقت، 2. يوصون على مواقع، 3. يجلسون معنا، 
4. يعرفون ما نقوم به، 5. يتعّقبون الّشاشة، 6. موجودون حولنا. 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
سيرورُة البحِث

مع  مسبٍق  بتنسيٍق  المعطيات  وُجِمَعت   ،2010/2009 الّدراسّي  العام  خالَل  البحُث  َذ  ُنفِّ
ُدوا لهذا الغرض. ع  االستبياناِت مساعدو األبحاث اّلذين ُجنِّ المدرسة. َوزَّ

تحليل  المعطيات:

ن من اإلنترنت ومعّدل ساعاِت استخدامه،   ُفِحَصت الَعالقة بين متغيِّر الجنس، وبين الَتَمكُّ
عن طريق  اختبار- ت )t-test(. وُفِحَصت الَعالقُة اإلحصائيَُّة بين متغيّر المعلومات اّلتي 
ل األهل الستخدام أبنائهم له، وبين  اإلنترنت ومتغيّر تدخُّ يمكن أْن يكشَفها الّشباُب عبرَ 

.)²χ-Chi Square( متغيّر الجنِس، عن طريق استخدام اختبار  كاي تربيع

 Multiple Linear( الخطوات  فـي  يٍّ  خطِّ انحداٍر  نموذُج  أْجِرَي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ن من اإلنترنت ومعّدِل  ر على مدى التمكُّ Regression- Stepwise( للتنبُّؤ بالعوامل اّلتي تؤثِّ

طريق  عن  فـيه  مختارٍة  لنشاطاٍت  الّشباِب  استخداِم  وتيرة  إلى  إضافًة  حه  تصفُّ ساعاِت 
للتنبُّؤ   )Logistic Regression( لوجستيٍّ  انحداٍر  نموذُج  وأْجِرَي  المتعّلقة.  غيِر  المتغيِّرات 
إجراءُ  وتّم  غيِرالمتعّلقة.  المتغيِّراِت  طريق  عن  الّشباُب،  يتصّفُحها  التي  اإلنترنت  بمواقع 

الّتحليالِت اإلحصائيّةِ بواسطةِ برمجيّةِ spss نسخة 17.

   النتـائــج
يعرض لنا الجدوُل رقم 1 توزيع الميزات الديموغرافـيّة للمشتِركين فـي البحث ومتغيّرات 
البحث، وذلك ِوفًقا لمتغيّر جنس الّطالب، وحسب الجدول يمكننا مالحظة أّن معظَم اّلذين 
اشتركوا فـي البحث )%61.3( كانوا من الطالبات، و %39.1 من مجمل المشتركين يتعّلمون 
فـي الّصف العاشر، وقد أشار   %85.9 منهم بأّن الوضَع االقتصاديَّ للعائلة جيٌّد. باإلضافة 
المعدل،  أعلى من  العام  الّتعليمّي  أّن تحصيلهم  إلى  المسَتْطَلعين  أشار معظُم  ذلك،  إلى 
وكذلك أفاد حوالي 40.3% بأّن آباءهم انَهوْا المرحلة الّثانوّية، وأفاد %39.4 أّن أّمهاتهم قد 
ح الّشباِب لإلنترنت، فقد وجد  أنَهيْن المرحلة الّثانوّية أيًضا. أّما فـيما يتعّلق بوتيرة تصفُّ
%44.4 من  5 ساعات أو أكثر فـي اليوم، وقد عرّف  %38.8 منهم يتصّفحونه  بمعدل  أّن 

حه.    المشتركين أنفسهم بأّنهم ذوو خبرة فـي تصفُّ

ح  تصفُّ فـي  الّطالباِت  من   )P<0.05( خبرًة  أكثرُ  الّطّلاب  أّن  إلى   1 رقم  الجدول  يشير 
اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، وجد أّنه ال فرَْق بيَن الّطالب والّطالباِت بالمتَغيِّرات: الّصف، 
ح  األّم، ساعات تصفُّ ثقافة  األب،  ثقافة  الّدراسّي،  الّتحصيل  للعائلة،  االقتصادّي  الوضع 

.)P>0.05( اإلنترنت
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جدول رقم 1: توزيع الميزات الديموغرافـيّة والعاّمة للبحث ِوْفًقا لّلنسبة والعدد .

المجموع الكلّيالمتغيّر
(100%) 320

طالب
(38.8) 124

طالبة
(61.3) 196

**value p

الّصّف
74 )37.8(45 )36.3(119 )37.2(تاسع

0.624 79 )40.3(46 )37.1(125 )39.1(عاشر
43 )21.9(33 )26.6(76 )23.8(حادي عشر

الوضع االقتصادّي للعائلة
)85.7( 168)86.3( 107)85.9( 275جيّد 

0.891 ط )11.7( 23)10.5( 13)11.3( 36متوّسِ
)2.6( 5)3.2( 4)2.8( 9منخفض

مستوى الّتحصيل الّدراسّي
130 )66.3(74 )59.7()63.8( 204أعلى من مستوى الّصّف

0.137 64 )32.7(45 )36.3()34.1( 109قريب من مستوى الّصّف
2 )1.0(5 )4.0()2.2( 7اقّل من مستوى الّصّف

ثقافة األب
1 )0.5(1 )0.8()0.6( 2ابتدائّي

0.432
6 )3.1(8 )6.5()4.4( 14إعدادّي
85 )43.4(44 )35.5()40.3( 129ثانوّي

34 )17.3(26 )21.0()18.8( 60فوق ثانوّي
70 )35.7(45 )36.3()35.9( 115أكاديمّي

ثقافة األمّ
4 )2.0(3 )2.4()2.2( 7ابتدائّي

0.612
12 )6.1(8 )6.5()6.3( 20إعدادّي
84 )42.9(42 )33.9()39.4( 126ثانوّي

37 )18.9(26 )21.0()19.7( 63فوق ثانوّي
59 )30.1(45 )36.3()32.5( 104أكاديمّي

ح اإلنترنت ساعات تصفُّ
)1.5( 3---)0.9( 3ال يستخدم اإلنترنت

0.546
)14.3( 28)13.7( 17)14.1( 45اقّل من ساعة
)21.4( 42)25.8( 32)23.1( 274-1 ساعات
)22.4( 44)24.2( 30)23.1( 474-3 ساعات

)40.3( 79)36.3( 45)38.8( 5124 ساعات أو أكثر
ح اإلنترنت ن/الخبرة فـي تصفُّ الّتمكُّ

)3.1( 6)1.6( 2)2.5( 8مبتدئ
<0.05 ط )12.2( 24)10.5( 13)11.6( 37متوّسِ

)46.9( 92)33.1( 41)41.6( 133جيّد
)37.8( 74)54.8( 68)44.4( 142خبير
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
الميزات العاّمة 

الستخدام الّشباب العرب اإلنترنت

ح  ل ساعات تصفُّ ن فـي اإلنترنت ومعدَّ ر على مدى الّتمكُّ من اجل التنبُّؤ بالعوامل اّلتي تؤثِّ
األّم،  ثقافة  راسي،  الدِّ الّتحصيل  )الجنس،  المتعلِّقة  غيِر  المتغيِّرات  طريق  عن  اإلنترنت 
ثقافة األب، الوضع االقتصادّي للعائلة(، وقد تّم إجراءُ نموذج انحداٍر خّطيٍّ فـي الخطوات 
مشابهٍ  متغيٍِّر  إنشاءُ  تّم  االنحدار  ولغرِض   .)Multiple Linear Regression- Stepwise(

لمتغيِِّر الّتحصيل الّدراسّي: تّم تقسيُم المتغيِّر إلى ثالثة مستوياٍت حسب مستوى الّتحصيل 
اّلتي  الّتحصيل  مستوياِت  باقي  مقابل   1 قيمَة  ُط  المتوسِّ الّتحصيُل  أخذ  بحيث  المتَدّني، 
اّلتي  الّتحصيل  مستويات  باقي  مقابل   1 القيمَة  العالي  الّتحصيل  وأخذ   ،0 القيمَة  أخذت 
المتغيِّر  َم  وُقسِّ الّصف،  لمتغيِّر  مشابهٌ  متغيِّرٌ  أْنِشَى  ذلك،  إلى  باإلضافة   .0 القيمَة  أخذت 
إلى ثالثة مستوياٍت حسب الّصف الّتاسع، بحيث أخذ الّصف العاشر القيمَة 1 مقابل باقي 
الّصفوف اّلتي أخذت القيمة 0، وأخذ الّصف الحادي عشر القيمة 1 مقابل باقي الّصفوف 

اّلتي أخذت القيمَة 0. 

والوضَع   )Beta= 0.131- ,P<0.05( الجنس  متغيِّرَ  أّن  إلى   2 رقم  الجدوُل  يشير 
ن  ن المتغيِّر ״الّتمكُّ االقتصاديَّ للعائلة )Beta= 0.115 ,P<0.05( يساهمان بشكل واضٍح لتَكهُّ
نون أكثر من البنات فـي استخدامه. باإلضافة  من استخدام اإلنترنت״، حيث أّن البنين متمكِّ
إلى ذلك، فإّن االرتفاع فـي متغيّر الوضِع االقتصاديِّ للعائلة يؤدِّي إلى ارتفاٍع فـي مستوى 

ح اإلنترنت.  ن الّطالِب من تصفُّ تَمكُّ

ح  ن فـي تصفُّ جدول رقم 2: نموذج انحدار خطّي متعّدد المتغيِّرات † )Stepwise( لتكهُّن الّتمكُّ
اإلنترنت عن طريق المتغيّرات غير المتعلِّقة بالبحث

BSE.BBeta

*0.131-0.2040.087-الجنس
*0.1110.0530.115الوضع االقتصادّي للعائلة

P< .05 *
د المتغيِّرات )stepwise(، وقد تّم إزالة المتغيّرات الّتالية من الّنموذج: الّصف، ثقافة  † الّنموذج أعاله هو الّنموذج الّنهائّي لالنحدار متعدِّ

األب، ثقافة األّم، الّتحصيل الّدراسّي.

 )Beta= 0.254 ,P<0.001( ط يشير جدول رقم  3 إلى أّن مستوى الّتحصيل الّدراسّي المتوسِّ
ومستوى الّتحصيل الّدراسّي العالي )Beta= 0.125 ,P<0.05( يساهمان بشكٍل واضٍح فـي 
العلمّي  الّطالَب ذوي التحصيل  أّن  ح اإلنترنت״، حيث  ״معدل ساعات تصفُّ المتغيِّر  ن  تكهُّ

ي. ط والعالي يتصّفحونه عدد ساعاٍت أكثر من ذوي الّتحصيل العلمّي المتدنِّ المتوسِّ
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جدول رقم 3: نموذج انحدار خطي متعّدد المتغيّرات † )Stepwise( لتكهُّن معّدل ساعات 
ح اإلنترنت عن طريق المتغيّرات غير المتعلِّقة بالبحث تصفُّ

BSE.BBeta

اّلتحصيل الّدراسي~ )مجموعة الّصلة- تحصيل علمّي متدٍن(
***0.5980.1280.254متوّسط

*0.9490.4140.125عاٍل

P< .001 * P< .05 ***
الّتالية من الّنموذج: الّصف،  † الّنموذج أعاله هو الّنموذج الّنهائّي لالنحدار متعّدد المتغيّرات  )stepwise(، وقد تّم إزالُة المتغيّرات 

الوضع االقتصادّي للعائلة،ثقافة األب، ثقافة األّم.

تشير نتائُج الرّسم الّتوضيحّي رقم 1 إلى أّن المواقع األكثر شيوًعا لدى الّشباب العرب هي 
مواقع األجهزة الخلوّية اّلتي تشّكل نسبة )83.1%(، تليها فـي المرتبةِ الّثانيةِ مواقُع الهوايات 
بالّتساوي(،   %70.9( االلكترونّي  والبريد  الموسيقى  الّثالثة مواقع  المرتبة  )75.3%(، وفـي 

فـي المرتبةِ الرّابعةِ مواقُع االختراعات )68.8%(، يليها مواقُع الرّياضة )67.8%(، بعد ذلك 
مواقُع األفالم )66.9%(، فـي المرتبة الّسابعة مواقع األخبار )64.1%(، وفـي نهاية القائمة 

مواقع الّترفـيه ومواقع الرّياضة )58.1% مقابل 52.5% على الّتوالي(.

رسم بياني 1: تصّفح الّشباب لمواقع مختارة على اإلنترنت 

 )EXP= 0.423 ,P<0.01( تشير الّنتائُج فـي الجدول رقم -1 ملحق رقم 1 إلى أّن متغيِّرَ الجنِس
ح  ״تصفُّ )EXP = 0.790 ,P<0.05( يساهمان بشكٍل واضٍح فـي التنبُّؤ للمتغيّر  وثقافَة األمِّ 
ح البنون مواقَع األفالم أكثرَ من البنات، وكذلك فإّن االرتفاع  مواقع األفالم״، حيث يتصفَّ

استخداُم أبناِء الشبيبِة العرب  اإلنرتنت فـي منطقة املثلث
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
ح مواقع األفالم״. باإلضافة إلى ذلك،  فـي ثقافة األّم يؤّدي إلى انخفاض فـي المتغيِّر ״تصفُّ
يتبيَّن من الجدول أّن متغيّر الجنس )EXP= 0.086 ,P<0.001( ومستوى الّتحصيل الّتعليمّي 
ح  ״تصفُّ للمتغيِّر  الّتنبُؤ  فـي  واضح  بشكٍل  يساهمان   )EXP= 0.471 ,P<0.05( ط  المتوسِّ
ح البنون هذه المواقَع أكثرَ من البنات. وكذلك فإّن الّطالَب  مواقع الرّياضة״، بحيث يتصفَّ
ط يتصّفحون مواقَع الرّياضة اقلَّ من الّطالب ذوي الّتحصيل  ذوي الّتحصيِل العلميِّ المتوسِّ
أّن متغيِّرَ  1 إلى  -1 ملحق رقم  العلمّي المتدّني. باإلضافة إلى ذلك، تشير نتائُج الجدول 
ح مواقع  الجنس )EXP= 2.545 ,P<0.001( يساهم بشكٍل واضٍح فـي التنبُّؤ للمتغيّر ״تصفُّ
الموسيقى״، بحيث تتصّفح البناُت مواقَع الموسيقى أكثرَ من البنين. وتشير الّنتائُج كذلك إلى 
ح  أّن متغيِّرَ الجنس )EXP= 0.447 ,P<0.01( يساهم بشكٍل واضٍح فـي التنبُّؤ للمتغيِّر ״تصفُّ
مواقِع األلعاب״، حيث يتصّفح البنون مواقَع األلعاب أكثرَ من البنات. يتبيَن من الجدول أّن 
ح  متغيّرَ  ثقافة األّم )EXP= 1.318 ,P<0.05(  يساهم بشكٍل واضٍح فـي التنبُّؤ للمتغيِّر ״تصفُّ
ح  مواقِع الهوايات״، حيث أّن االرتفاَع فـي  ثقافة األمِّ يؤّدي إلى االرتفاع فـي المَتغيِّر ״تصفُّ
الجنس يساهم بشكٍل واضٍح فـي التنبُّؤ  مواقِع الهوايات״. وكذلك تبيِّن الّنتائُج أّن متغيِّرَ 
ح مواقِع االختراعات״  ح مواقِع الّترفـيه״ )EXP= 1.633 ,P<0.05( و״تصفُّ للمتغيِّرات ״تصفُّ
نتائُج  أّما  البنات.  من  أكثرَ  المواقَع  هذه  البنون  ح  يتصفَّ حيث   ،)EXP= 1.783 ,P<0.05(

 EXP=( وثقافة األّم ،)EXP= 0.558 ,P<0.001( الجدول4 تدّل على أّن  المتغيِّرات:  ثقافة األب
واضٍح  بشكٍل  تساهُم   ،)EXP= 1.509 ,P<0.001( االقتصادّي  والوضع   ،)1.417 ,P<0.01

ح مواقع األخبار״، وكذلك فإّن ارتفاَع الوضِع االقتصادّي للعائلة  فـي التنبُّؤ بالمتغيِّر ״تصفُّ
ح مواقع األخبار״.  يؤدِّي إلى ارتفاع المتغيِّر״تصفُّ

رْسمٌ بيانيٌّ 2: وتيرة اإلبحار فـي اإلنترنت لدى أبناء الّشبيبة فـي فعاليّاٍت مختارة  
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تشير نتائُج الرّسم البيانّي رقم 2 إلى أّن الّنشاَط األكثرَ شيوًعا لدى الّشباِب العرِب فـي 
مية – للوظائف البيتيّة )64.1%(، فـي المرتبة  اإلنترنت هو البحث عن معلوماٍت ألغراٍض تعلُّ
الّثانية  استخدام البريد االلكترونّي )61.9%(، فـي المرتبة الّثالثة تحميل ملفات )%48.1(، 
نهاية  وفـي   ،)%39.1( معلومات  عن  البحث  ثّم   ،)%40.6( الّدردشة  لغرِف  الدخول  يليها 

ُل نسبَة )%38.4(.  القائمةِ  تفعيل األلعاب اّلتي تشكِّ

 )Beta= -0.314 ,P<0.001( تشير نتائُج جدول رقم -2 ملحق رقم 2  إلى أّن متغيِّر الجنس
ومتوّسط مستوى الّتحصيل الّدراسّي )Beta= 0.163 ,P<0.005( يساهمان بشكل واضح 
ح مواقِع الّدردشة״، حيث يتصّفح البنون فـي مواقع الّدردشة وقًتا  فـي التنبُّؤ بمتغيِّر ״تصفُّ
حون مواقَع  ط يتصفَّ المتوسِّ العلمّي  الّتحصيل  الّطالَب ذوي  فإّن  البنات. وكذلك  أكثر من 
ي. باإلضافة إلى ذلك،  الّدردشة وقًتا أكثرَ مقارنًة مع الّطالب ذوي الّتحصيل العلمّي المتدنِّ
ومستوى   )Beta= 0.148 ,P<0.01( االقتصاديِّ  الوضِع  متغيِّرَ  أّن   5 الجدول  من  يتبيّن 
الّتحصيل الدراسّي المتوّسط )Beta= 0.120 ,P<0.05( يساهمان بشكٍل واضٍح فـي التنبُّؤ 
االقتصادّي״  ״الوضع  المتغيِّر  ارتفاَع  أّن  االلكترونّي״، حيث  البريد  ح مواقع  ״تصفُّ بمتغيِّر 
ح مواقع البريد االلكترونّي״. باإلضافة إلى ذلك، فإّن الطالَب  يؤّدي إلى ارتفاع المتغيِّر ״تصفُّ
ط يتصّفحون مواقَع البريِد االلكترونّي وقًتا أكثر من الّطالب  ذوي الّتحصيل العلمّي المتوسِّ
أّن مستوى    2 -2 الملحق رقم  ي. كذلك يظهر من الجدول  ذوي الّتحصيل العلميِّ المتدنِّ
الّتحصيل العلمّي العالي )Beta= 0.202 ,P<0.001( يساهم بشكٍل واضٍح فـي التنبُّؤ بمتغيِّر 
״الوظائف البيتيّة״، حيث يتصّفح الّطالب ذوو الّتحصيل العلمّي العالي مّدًة زمنيًّة أطوَل فـي 
العلمّي  الّتحصيل   الّطالب من ذوي  )وظائف بيتية( مقارنًة مع  ميّة  اإلنترنت ألغراض تعلُّ

المتدّني. 

 )Beta= 0.146 ,P<0.01( ِّهذا ويتبيّن من الجدول -2 الملحق رقم 2 أّن متغيِّرَ ثقافةِ األم
يساهم بشكٍل واضٍح فـي التنبّؤ بمتغيِّر ״البحث عن معلومات״. وختاًما ، تبيّن نتائُج الجدوِل 
 )Beta= -0.201 ,P<0.001( أّن متغيِّرَ الجنس يساهم بشكٍل واضٍح بتنبُّؤ المتغيّرات ״ألعاب״
و״تحميل ملّفات״ )Beta= -0.159 ,P<0.01(، حيث ُوِجد أّن البنين يتصّفحون مواقَع األلعاِب 

وتحميَل الملّفاِت وقًتا أكثرَ من البنات.

ل الوالِدين   تدخُّ
باستخدام أبنائهم اإلنترنت

ل الوالِدين فـي استخدام أبنائهم االنترنت. ِوفًقا للجدول،  يعرض الجدوُل رقم 4 كيفـيَّة تدخُّ
فقد أشار  47.7% من الّطالب أّن والديهم على علٍم بنشاطاتهم فـي اإلنترنت، وأشار حوالي 
بون الّشاشة،  أّن والِديهم يتعقَّ  %9.4 أّن والِديهم يكونون حولهم، وأعرب   )%30.0( ثلُثهم 
3.9% بأّن والِديهم  أفاد  اّلذين يحّدد لهم آباؤهم وقًتأ لتصّفِح اإلنترنت، وقد   %7.7 مقابل 

ح اإلنترنت.  يوصونهم بمواقع معيّنة وادَّعى 1.3% أّن  آباءَهم يجلسون معهم أثناء تصفِّ

استخداُم أبناِء الشبيبِة العرب  اإلنرتنت فـي منطقة املثلث
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
فـي  األهِل  ِل  تدخُّ متغيِِّر  بيْن  إحصائيّةٍ  داللةٍ  ذات  َعالقةٍ  وجود  عدَم   4 الجدوُل  يبيّن 
استخدام أبنائهم االنترنت وبيْن متغيِّر الجنس )P>0. 05=²χ; 10.682(. بينما، يمكن رؤية 
الّطالبات  من   63.4  % أشارت  للّطالب، حيث   منها  أكثر  للّطالبات  الوالِدين  مراقبةِ  درجَة 
أكثرُ  أشارت  وقد  الّطالب،  لدى   %36.6 مقابل  اإلبحار  أثناء  حوَلُهنَّ  يكونون  آباءَهن  أّن  
بون الّشاشَة مقابل 44.8% من الّطالب،  من نصف الّطالبات )55.2%( إلى أّن  آباءَُهنَّ يتعقَّ
باإلضافة إلى ذلك، فإّن 59.5% من والِدي الّطالبات يعلمون بنشاطاِتهنَّ فـي اإلنترنت مقابل 
نسبة أقلَّ لدى الّطالب الذكور )40.5%(، وكذلك، يتبيّن من البحث أّن نسبة الّطالباِت الّلواتي 

ُد الوالدان لهّن الوقَت تفوق نسبة الّطالب )87.5% مقابل 12.5% على الّتوالي(. ُيَحدِّ

ل األهل من  تجدر اإلشارة إلى أّنه أْجِريَْت تحليالُت انحداٍر متعّددة المتغيِّرات لَتنبُّؤ تدخُّ
خالل المتغيِّرات: الجنس، الّصف، ثقافة األّم، ثقافة األب، وقد ُوجد أّن هذه المتغيِّراِت ال 

.)P>0. 05(  ل األهل بشكٍل ملحوٍظ إحصائيًّا تتنبَّأ تدخُّ

ل األهل باستخدام   جدول رقم 4: اختبار كاي تربيع لفحص العالقة اإلحصائيّة بين المتغيِّر: تدخُّ
أبنائهم االنترنت، وبين متغيِّر الجنس )%(:

دون الوقت يوصون يحّدِ
بمواقع

يجلسون 
معنا

يعلمون ما نقوم 
به/ما نفعل

يتعّقبون 
الّشاشة

موجودون 
حولنا

7.73.91.347.79.430.0المجموع
12.550.075.040.544.8طالب

36.6
87.550.025.059.555.263.4طالبة

Chi-square = 10.682; df = 8; P > .05

أكثرُ من نصف الّشباب )%57.1( غيرُ مستعّدين للكشف عن أيَّة معلوماٍت عبر اإلنترنت، 
%23 منهم مستعّدون للكشف عن بريدهم االلكترونّي، مقابل %7.9 اّلذين هم على استعداد 

أسمائهم  عن  للكشف  استعداد  على   4.7% بينما،  ميالدهم،  عمرهم/تاريخ  عن  للكشف 
الكاملة، %4.4 عن هواياتهم، %1.6 عن اسم مدرستهم، حوالي %0.9 مستعّدون للكشف 
عن أرقام هواتفهم، %0.3 فقط مستعّدون للكشف عن أسماء والديهم )انظر الجدول رقم 

.)5

يعرض الجدوُل رقم 5 نتائَج اختباِر كاي تربيع لفحص الَعالقة اإلحصائيّة بين متغيِّر 
 38.411( الجنس  متغيّر  وبين  اإلنترنت  عبرَ  الّشباُب  يكشَفها  أْن  يمكن  اّلتي  المعلومات 
;P<0.001=²χ(. تشير النتائج إلى أّن الّطالباِت محافظاٌت أكثر من الّطالب، وهّن على استعداد 

أقّل للكشف عن تفاصيلهّن الّشخصيّة. %71.3 من الّطالبات غير مستعّداٍت للكشف عن أّية 
أّية طالبة على استعداد  الّطالب. ال توجد  %28.7 من  ُهِوّيتهّن، مقابل  تدّل على  معلومات 
على  الّطالب  من   100% مقابل  بها،  الخاص  الهاتف  رقم  أو  الوالَدين  أسماء  للكشف عن 

استعداد لذلك.
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جدول رقم 5: اختبار كاي تربيع لفحص الَعالقة اإلحصائيّة بين متغيِّر المعلومات اّلتي يمكن أْن 
يكشَفها الّشباب عبر اإلنترنت وبين متغيِّر الجنس )%(:

البريد 
االلكترونّي

االسم 
الكامل

الجيل/تاريخ 
الوالدة

رقم 
الهاتف

اسم الهوايات
الوالدين

اسم 
المدرسة

وال 
معلومة

234.77.90.94.40.31.657.1المجموع 
65.840.028.010035.710020.028.7طالب
34.260.072.00.064.30.080.071.3طالبة

Chi-square = 38.411; df = 7; P < .001

 

  تلخيص ونقاش

بهذا البحث الّطالئعّي، حاولنا تشخيَص خصائص استخدام اإلنترنت لدى الّشباِب العرب 
فـي منطقة المثلث، وقد شمل البحُث طالبًا يتعّلمون فـي طبقة الّصفوف الّتاسعةِ والعاشرِة 

والحاديَة عْشرَة.

تشير نتائُج البحث إلى أّن هناك  نسبة انكشاف عاليةٍ لإلنترنت لدى الّشباب العرب، 
أ من حياتهم اليومية، ويستخدمه الّشباب ألغراٍض مختلفةٍ بما  حيث أصبح جزءًا ال يتجزَّ
م، تحميل  فـي ذلك البحث عن معلومات، الّدخول لُغرف الّدردشة، البريد االلكترونّي، التعلُّ

ملّفات. ويظهر من البحث أّن هناك اختالًفا بين استخدام البنين والبنات لالنترنت.

البنات يستخدْمَن اإلنترنت أكثرَ من البنين، وهذا ما يتناقض مع الّنتائج اّلتي توّصل إليها 
 Subrahmanyam,( الباحثون اّلذين يّدعون أّن البنين يتصّفحون اإلنترنت أكثرَ من البنات
 .)Kraut, Greenfield & Gross, 2001; Scragg, Smith & Geneseo, 1998; Shashaani, 1997

 Comber,( وزمالئه  كومبر  استنتاجاِت  مع  تتناقُض  الّنتيجَة  هذه  فإّن  ذلك  إلى  باإلضافة 
 )Kirkpatrick & Cuban, 1998( وكيركباتريك وكوبان )Colley, Hargreaves & Dorn, 1997

اّلذين اّدَعوْا أّن للنساء آراء سلبيًّة أكثر من الرجال باستخدام اإلنترنت، وأّن لديهّن درجَة 
خوٍف عاليةٍ من استخدامه. من الّنتائج المثيرة لالهتمام اّلتي ظهرت من البحث- أّنه وعلى 
ًنا  الرّغم من أّن البناِت يقضيَن وقًتا أطوَل من البنين باستخدام اإلنترنت، إّلا أّنهّن اقلُّ تمكُّ
من البنين. كما وتوّصل إلى نفس الّنتائج فورد وميلر )Ford & Miller, 1996( اللذيْن فحصا 
أّن  إلى  بحثِهم  نتائُج  تشير  اإلنترنت.  باستخدام  يتعّلق  فـيما  الجنسين  بين  االختالفات 
ون فـي اإلنترنت ويتمّكنون منه أكثرَ من الّنساء. ويفّسر الباحثون هذه الّنتيجة  الرّجال يهتمُّ
ه الّنساء لالنترنت وأجهزة الحاسوب تنبع من الّصورة الّنمطية  أّن سبب الّنقص فـي توجُّ

اّلتي ترى أجهزَة الحاسوب ذاَت طابٍَع رجولّي.   

استخداُم أبناِء الشبيبِة العرب  اإلنرتنت فـي منطقة املثلث
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الّطالب  بين  الّشائعة  اإلنترنت  أنشطة  بين  إلى وجود فروق  البحث  نتائُج  كما وتشير 
والّطالبات، وهذا يناقض اّدعاءَ غروس )Gross, 2004( اّلذي ينّص على أّن أنشطَة اإلنترنت 
لكال الجنسين من الّشباب أصبحت اليوَم أكَثرَ تشاُبًها مّما كانت عليه فـي الماضي. بينما، 
 )Lenhart et al., 2002( تّتفق نتائُج البحث مع نتائِج البحِث اّلذي أجراه لنهارت وآخرون
اّلذين يدَّعون أّنه بالرّغم من االستخدام المشترك للّشباب من الجنسين  لإلنترنت، إّلا أّن 
هناك اختالفاٍت بينهما فـي كيفـيّة االستخدام. أّما فـيما يتعّلق باستخدام اإلنترنت للّتواصل 
مع اآلخرين، فتشير الّنتائج إلى أّن الطالباِت يستخدْمَن غرَف الّدردشة أكثرَ من الّطالب، 
مثل  االجتماعيّة  العالقات  فـي  تتميَّز  اّلتي  لألنشطة  جْهَن  يتَّ الفتياِت  بأّن  االّدعاء  يعّزز  ما 
الّطالَب  أّن  البحث  يبيّن  ذلك،  إلى  باإلضافة   .)Subrahmanyam et al., 2001( الّدردشة 
يتوّجهون لأللعاب أكثرَ من الّطالبات، وهذا ما يطابق استنتاجاِت الباحثين اّلذين يّدعون 
 Harrell, Gansky, Bradley & McMurray, 1997;( أّن األوالد يقضون وْقًتا أكثرَ فـي األلعاب
Roberts et al., 1999(. وكذلك فإّن األوالَد يتصّفحون مواقَع الرّياضة أكثرَ من البنات. هذه 

الّنتيجة ُوِجدت فـي بحث وورتيال وزمالئه )Wartella, Lee & Caplovitz, 2002(، حيث وجدوا 
أّن األوالَد يقضون وقًتا أطوَل من البنات فـي ألعاب الرّياضة. كما ُوِجد فرٌق آخر بين البنين 
ه لمواقع الّترفـيه ومواقع االختراعات، تحميل الملّفات والموسيقى،  والبنات وهو فـي الّتوجِّ
البناِت لهذه المواقع أكثرُ من البنين. هذه الّنتيجُة تتناقُض مع نتائج  هَ  حيث وجد أّن توجُّ
هون لمواقع التَّحميل  وورتيال وزمالئه )Wartella et al., 2002( اّلتي تشير إلى أنَّ البنين يتوجَّ

أكثرَ من البنات. 

عن  الكشف  دون  بسريَّةٍ-  العمل  على  لقدرتهم  لالنترنت  الّشباب  استخداُم  يتزايد 
ُهِويَّتهم وبصورة خاّصة دون مراقبة األهل، وهذه القدرة على الّتواصل عبر اإلنترنت دون 
مراقبة األهل تتيح للفرد الّتعبير عن نفسه دون االرتباط بالواقع االجتماعّي والّثقافـّي اّلذي 
عبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرّيَّة،  حين التَّ يعيشه، حيث يتيح استخدام اإلنترنت للمتصفِّ
فـيها  الّنقاش  المقبول  اّلتي من غير  الّنقاش فـي مواضيع حّساسة  إمكانيّة  إلى  باإلضافة 

عَلًنا – خاّصة بين الّشباب المراِهقين.   

يعتبر اإلنترنت لدى الّشباب العرب بمثابة بيئةٍ ُتَحرِّر– نسبيًا - من القيود االجتماعيّة 
الحاالت من مراقبة  فـي معظم  أّنهم محرَّرون  ُبْنيَويًّا، كما  الجماعّي  ه  الّتوجُّ للمجتمع ذي 
يَْجَمع بين  اإلنترنت  بيئة  إلى  العرب  الّشباب  ه  اإلبحار. توجُّ وأثناء  ح  التَّصفُّ الوالِدين عند 
عاَلَميْن : العاَلِم العصريِّ الّديناميكي اّلذي يتعرَّضون وينكِشفون له عبر اإلنترنت، والعاَلِم 
الجماعيِّ الّتقليديِّ نسبيًا اّلذي ال يزال يميِّز المجتمّع العربيَّ الفلسطينيَّ فـي إسرائيل. هذا 
الّدمج والمزيج يؤدِّي فـي بعض األحيان إلى صراع داخليٍّ لدى الّشباب، بينما، ال يمكننا 
الحديث مطلًقا عن تجاُوِزهم وكْسِرهم األدوات )قوانين اللعبة(، حيث أّنهم ينجحون ِوْفَق 

ل״ بين هَذيْن العاَلَميْن. البياناِت اّلتي حصلنا عليها فـي الّتناُغم و״الّتنقًّ
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مراقبةِ  ظلِّ  فـي  االهتمام،  تثير  اإلنترنت  استخدام  فـي  الجنسين  بين  الفروق  دراسة 
ُز الّنتائَج واالدِّعاءات  الكبار الّشديدِة على إبحار البناِت مقارنًة مع البنبن. فنتائج البحث تعزِّ
استخدام  ُيتيح  حيث   ،)2009 ודאו,  )בוניאל-נסים  وداو  بونيئيل-نسيم  إليها  ل  توصَّ اّلتي 
الواقعية،  الحياة  فـي  عَلًنا  حدوثه  الّنادر  من  الجنسين،  بين  مكشوٍف  غيرَ  لقاءً  اإلنترنت 
باب  فالّلقاء عبرَ اإلنترنت بعيٌد عن أْعين الكبار، ويَصُعب على المجتمع مراقبة سلوك الشَّ
الفرديِّ والجماعيِّ، بما فـي ذلك البنات الّلواتي يَْخَضْعَن لمراقبةٍ أكبر فـي المجتمع الّتقليديِّ 
والمحاِفظ. من الجدير ِذْكره فـي هذا الّسياق، أنَّ هناك سببًا آخر يَْكُمن فـي قضاء الّشباب 
الّترفـيهيَّة  األنشطة  فـي  الّنقُص  وُهوَ  اإلنترنت،  ح  تصفُّ فـي  فراغهم  أوقات  معظم  العرب 
واالُُطر غير الرَّسميِّة فـي البلداِت العربيَّةِ، وَنْحن ندَّعي أّن استخداَم الّشباِب العرب الُمتزاِيد 
: عاَلِم الّشباب  لإلنترنت يخُلق عالَميْن منفِصَليْن فـي مجتمٍع يمكن تعريُفه كمجتمٍع جماعيٍّ
وعاَلِم الوالِدين، فمعظم اآلباء واألّمهاِت ما زالوا ينشدون عاَلَم المجتمِع العربيِّ الّتقليديِّ 
وْن أفكاَر  ،  يتبَنَّ المحاِفظ وِقيََمه. بينما، يسير الّشباُب نْحوَ العالم الغربيِّ الحديث والفرديِّ
مضامين  يحوي  كعاَلٍم  فاإلنترنت  المرحلة.  هذه  فـي  سرِّيًّا  األمرُ  كان  وإْن   – العالم  هذا 
ر على تشكيل ُهِويَّة الّشباب العرب وعلى ُبْنيتهم االجتماعيّة، أثناء اللقاء بين العاَلَميْن:  ُتؤثِّ
َل عمليَة الّتغيير االجتماعيِّ والّثقافـيِّ فـي  الّتقليدّي والغربّي ، فهذا الواقع من شأنه أْن يعجِّ
ساع ما بين الّشباِب  ، وأْن يوَدَِّي أيًضا إلى ِاحداِث فْجوٍة آِخذة باالتِّ المجتمع العربيِّ الّتقليديِّ
ة بين جيل الوالِدين وجيل األبناء، وكذلك بين المعلمِّين والّطالب. وتزداد هذه  والكباِر خاصَّ
فـي  العربيِّ  المجتمع  فـي  تقليدا ومحافظة، كما هوالحال  أكثر  المجتمُع  كلَّما كان  الفجوُة 
إسرائيل. عالوًة على ذلك، فإّن استخداَم اإلنترنت والّتكنولوجيا المَتطوِّرة األخرى يخلق 
هات  َفَجواٍت رقميًَّة عميقًة بين األبناِء وآبائهم وبين الّطالب ومعلمِّيهم، حيث أّن اآلباءَ واألمَّ
يستخدمها  اّلتي  والوتيرة  الّدرجة  نفس  فـي  اإلنترنت  يستخدمون  ال  العرب  والمعلِّمين 
فـي  للّشباب  الحرِّيَّة  يتيح  مّما  أبنائهم،  مراقبَة  الكبار  على  ُتّصعِّب  الفجوُة  هذه  الّشباُب. 

ح واإلبحار. الّتصفُّ

َح الّشباِب العرِب المتزايَد لإلنترنت - كما ورد فـي المعطيات، أّدى  فـي الواقع، إّن تصفُّ
ل فـيه الكباُر  ْلطةِ المربِّيةِ، والّتسلسِل الهرميِّ الواضِح اّلذي يَشكِّ إلى تغييٍر فـي: مكانةِ السُّ
َح الّشباِب لإلنترنت يؤدِّي  )الوالدون والمرّبون( مصدر المعرفة والمعلومات. كما أّن تصفُّ
م الّشباب بتكنولوجيا  أيًضا إلى ارتباك الكبار اّلذين ال يستطيعون الوصول إلى مستوى تَحكُّ
المعرفة، مما يؤدي الى توسيع الفجوة بينهم وبين االبناء، االمر الذي تمثل تحديًا للكبارفـي 

العمل على تقليص الفجوة   فـي كّل ما يتعلَّق باستخدام الّتكنولوجيا المتطوِّرة.

طوُّرات  بالرّغم من الّتغيُّراِت االجتماعيّةِ اّلتي مرّ بها المجتمُع العربيُّ فـي إسرائيل، والتَّ
اّلتي طرأت على مكانةِ النِّساء العربيّات، ما زال المجتمُع العربيُّ يحافُظ على طبيعته األبِويَّة 
والّتقليدّية تجاه الّنساء ويعتِبرَُهنَّ رصيًدا ثميًنا وقيًِّما، وذلك بسبب حفاِظهنَّ على شرف 
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هاُت  واألمَّ اآلباءُ  يراقب  حيث   ،)Abu-Loghod, 1998; Aburabia-Queder, 2006( العائلة 
البنات أكثرَ من البنين عند استخدام اإلنترنت، وفـي المقابل ُتَذوُِّت البناُت موازيَن القوى 
عبْرَ  الّشخصيّة  ُهِوّياِتهّن  كْشَف  يخَشيَْن  فإّنهنَّ  لذا  المجتمع،  فـي  بعةِ  المتَّ عبةِ  اللُّ وقواعَد 
تي طرأت على  ز اّدعاءات الباحثين اّلذين يعتقدون أّن  الّتغييراِت الَّ اإلنترنت. هذا الواقع يعزِّ
نساء العربيّات ال ُتبْطل موازيَن القوى بين الرّجال والّنساء )אבו עסבה, 2005; עראר  مكانة الِّ
ואבו עסבה, 2007; יחיא-יונס, 2007(، وما من شكٍّ أّن هذا الوضَع ُيحدث َخْلخلًة، وإن لم نرَ 

آثارها اآلن.
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المالحق
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ملحق رقم 1

جدول رقم 1: انحدار لوجستي لتنبُّؤ مواقع اإلنترنت اّلتي يتصّفحها الّشباب، عن طريق 
المتغيّرات غير المتعّلقة بالبحث

BSE.BExp (B)

أفالم
**0.8610.2630.423-الجنس

*0.2360.1190.790-تعليم األم
مواقع رياضة

***2.4570.2890.086-الجنس
) التحصيل التعليمي )مجموعة الصلة - تحصيل ُمتدّنٍ

*0.7530.3080.471-تحصيل متوسط
موسيقى

***0.9340.2542.545الجنس
ألعاب

**0.8060.2340.447-الجنس
هوايات

*0.2760.1281.318تعليم األم
ترفـيه

*0.4900.2371.633الجنس
اختراعات

*0.5780.2591.783الجنس
أخبار

***0.5840.1500.558تعليم األب
**0.3490.1361.417تعليم األم

**0.4120.1561.509الوضع االقتصادي

أجهزة خلوّية، بريد الكترونّي غير واضح

P< .001 ** P< .01;* P< .05 ***
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ملحق رقم 2

جدول رقم 2: انحدار خطّي متعّدد المتغيِّرات † )Stepwise(  لتكهُّن وتيرة استخدام الّشباب 

لنشاطات مختارة فـي اإلنترنت عن طريق المتغيّرات غير المتعّلقة بالبحث

BSE.BBeta
تشات/دردشة

**0.168-0.3140.102-الجنس
) الّتحصيل الّدراسي )مجموعة الّصلة - تحصيل ُمتدنٍّ

ط *0.3130.1050.163تحصيل متوّسِ
بريد الكترونّي

**0.1310.0490.148الوضع االقتصادّي
) الّتحصيل الدراسي )مجموعة الّصلة - تحصيل متدّنٍ

*0.1770.0830.120تحصيل متوّسط
الوظائف البيتيّه

التّحصيل الّدراسي )مجموعة الّصلة - تحصيل متدنٍّ(
***0.7660.2080.202تحصيل عاٍل

البحث عن معلومات
**0.0890.0340.146ثقافة األّم

ألعاب
***0.201-0.3110.084-الجنس

تحميل ملّفات
**0.159- 0.2120.073-الجنس

P< .001 ** P< .01;* P< .05 ***

سيرة ذاتية موجزة
2003 من جامعة بار  حاصل على شهادة الدكتوراه بالعلوم االجتماعية سنة  د. خالد ابو عصبة 
ايالن. محاضر كبير فـي كلية بيت بيرل وأكاديمية القاسمي، ومحاضر فـي الجامعة العبرية فـي قسم 
السياسات الجماهيرية. مدير معهد مسار لالبحاث االجتماعية. ألف العديد من الكتب فـي المجال 
فـي مجتمع مأزوم. كما  للقيم  ازمة التربية  الذي نشر حديًثا  االخير  والتربوي، وكتابة  االجتماعي 
ونشر العديد من المقاالت العلمية فـي المجال التربوي والعلوم السلوكية فـي مجالت دولية ومحلية.

محمد ابو نصره حاصل على شهادة M.A فـي علم االجتماع من جامعة بن جوريون فـي بئر السبع. 
عمل معيدا فـي قسم العلوم االجتماعية فـي جامعة بن جوريون.   اليوم هو باحث فـي معهد مسار. 
شارك فـي العديد من الدراسات واالبحاث العلمية والتطبيقية. نشر له حتى اليوم 4 مقاالت علمية 

فـي مجالت اكاديمية فـي البالد.
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يجات عربيات من مسار املتفوقني  خرّ
وظاهرة متابعة الدراسة اجلامعية 

لنيل شهادة الّلقب الثاني

ص  ملخَّ
مسار  خرّيجات  من  بالكثير  دفعت  التي  والعوامل  األسباب  المقالة  هذه  تعرض 
المتفوقين فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية فـي بيت بيرل، لاللتحاق بالدراسات 
العليا فـي الجامعات اإلسرائيلية. من جهة أخرى، تهدف هذه المقالة إلى عرض األسباب 
والحوافز الرئيسية فـي اختيار التخصص للدراسات العليا )M.A(. كذلك تطمح هذه المقالة 
إلى عرض التحديات والمصاعب التي تواجه هؤالء الخرّيجات أثناء الدراسة للقب الثاني. 
فجدير بالذكر أن معظم الخرّيجات قد خضن تجربة جامعية أكاديمية فوق دراستهن فـي 
مسار تعلمي مسرّع - استمر ثالث سنوات لنيل الّلقب األول فـي التربية وشهادة تدريس. 
هؤالء الخرّيجات نجحن فـي ״اختراق السقف الزجاجي״، ُيماِرْسَن مهنة التدريس، وتمّكّن 
من تحقيق طموح ربما لم يكن مخططا له مسبقا، طموح التطور الذاتي والمهني، ولم يكتفـين 

بالّلقب األول فـي مسار المتفوقين.

إضافة إلى ما ُذِكر، فإن هذه المقالة تعرض نتائج بحث استطالعي قد تم إجراؤه فـي 
هذا الموضوع. يبيّن هذا البحث أن عددا ال بأس به من خرّيجات مسار المتفوقين يلتحقن 
طامحات بالدراسات العليا فـي الجامعات اإلسرائيلية. يمكن القول أن التجربة األكاديمية 
الجديدة التي تمر بها هؤالء الخرّيجات ُتبيّن - بشكل عام - دور التعليم العالي ووظيفته 
وتأثيره على حياة الطالبات األكاديميات فـي المجتمع العربي فـي إسرائيل. كما وتكشف 
هذه التجربة بعض العقبات واإلشكاليات التي تواجههن فـي مسيرتهن األكاديمية ״الثانية״، 
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مقابل الدعم االجتماعي واألكاديمي اللذيْن حصلن عليهما عند اتخاذ القرار فـي مواصلة 

الدراسة العليا لنيل شهادة الّلقب الثاني.

الطالبات  بعناية موضوع  تناقش  التي  األبحاث  الدراسة حلقة من حلقات  ُتعتبر هذه  
أن  إلى  ُيشاُر  نسبيا.  جديدا  موضوعا  باعتباره  البالد،  فـي  العالي  التعليم  فـي  العربيات 
ارتفاع مستوى التعليم األكاديمي فـي المجتمع العربي - وخصوصا بين الطالبات العربيات 

- يعتبر من أهم العوامل األساسية للتحوالت االجتماعية والثقافـية لهذا المجتمع. 

لقد اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب البحث النوعي، حيث تم إجراء مقابالت مع 13 
خرّيجة من مسار المتفوقين فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية فـي بيت بيرل؛ وهؤالء 
يدرسن أو أنهين  الدراسة للقب الثاني فـي الجامعات. تضّمنت المقابالت إجابات عن أسئلة 
متنوعة حول: دوافع مواصلة التعليم العالي، سبب اختيار موضوع الدراسة، الصعوبات 

والعقبات التي تواجههّن عند انتقالهّن من الكلية إلى الجامعة، طموحاتهّن المستقبلية. 

تشير النتائج األساسية لهذه الدراسة بأن الطموح والتقدم المهني واألكاديمي إلى جانب 
التفوق فـي مجال التدريس يعتبران من العوامل األساسية لطالبات متفوقات اخترن مهنة 
التدريس فـي مسار المتفوقين. باإلضافة إلى ذلك، لم تكتف هؤالء الخرّيجات بالّلقب األول 
كتعبير عن هذا التفوق والتميز، بل واصلن  الدراسة الجامعية لنيل الّلقب الثاني كترجمة 
لهذا الطموح ولهذا التفوق الذي يعتبر مكسبا قوّيا للمدرسة العربية وللمؤسسات األكاديمية 

األخرى باستيعابها معلمات متميزات وصاحبات ألقاب جامعية عليا.

   1. الخلفـيـة النظريــة

  1.1  الطالبات العربيات فـي البالد 
   وااللتحاق بمؤسسات التعليم العالي

العالي ودوره، بكل مستوياته  التعليم  بالنسبة لمكانة  ما من شك أن هناك وعيا واسعا 
ومساراته فـي مجتمع األقلية القومية واإلثنية. إنَّ ارتفاع نسبة التحاق الطالبات العربيات 
ا فـي مجال التنمية  بالتعليم العالي فـي المجتمع العربي فـي البالد يعّد مؤّشرًا إيجابيًّا مهمًّ
االجتماعيّة وفـي مجال تمكين المرأة. إالَّ أنَّ مكسب المرأة العربيّة فـي ارتفاع نسب التحاقها 
ُندرة فرص  العالي  التعليم  تواجه خرّيجات  كامل، حيث  غير  العالي هو مكسب  بالتعليم 
العمل المتاحة لهّن بسبب اقتران القيود االجتماعيّة بنوع الوظائف المسموح لهنَّ بشغلها .

يالحظ أّنه من بين التغيّرات الحاصلة فـي المجتمع العربّي فـي إسرائيل فـي السنوات 
مؤّسسات  فـي  يدرسن  اللواتي  العربيّات  الطالبات  نسبة  زيادة  ظاهرة  األخيرة،  العشر 
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التعليم العالي )אבו עסבה, 2007 ; עראר ואבו עסבה, 2007(. هناك زيادة فـي نسبة الطالبات 
العربيّات وتفاقمها فـي الجامعات ومؤّسسات التعليم العالي مقارنة مع نسبة الطالب العرب.

ففـي سنة 1984 بلغت نسبة الطالبات العربيّات فـي الجامعات اإلسرائيلية حوالي 25%، 
فـي  واالزدياد  التواصل  نسبة  .استمرت   44% قرابة  إلى   1996 عام  نسبتهن  بلغت  بينما 
نسبتهن إلى أن وصلت عام 2004 إلى حوالي 56% )מוצטפא, 2007 ;אבו עסבה, 2007(، حتى 

وصلت إلى %63.6 فـي السنة الدراسية 2008-2007.

جدول رقم 1: توزيع الطالب العرب فـي الجامعات والكليات فـي البالد 
فـي السنة الدراسية 2008-2007:

الطالب العرب
طالباتطالبالمجموع

%63.6%25,04536.4المجموع
%59.2%11,44140.8جامعات

%56.2%2,57243.8الجامعة المفتوحة
%43.4%4,10056.6كليات أكاديمية

%85.6%6,93214.4كليات أكاديمية للتعليم
%64.9%22,04635.1لقب أول- المجموع

%61%8,93539.0جامعات
%56.4%2,47443.6الجامعة المفتوحة

%43.6%4,03056.4كليات أكاديمية
%86.3%6,60713.7كليات أكاديمية للتعليم

%56.6%2,65143.4لقب ثاٍن- المجموع
%55.3%2,15844.7جامعات

%50%9850الجامعة المفتوحة
%32.9%7067.1كليات أكاديمية

%72.3%32527.7كليات أكاديمية للتعليم
لقب ثالث
جامعات

34863.2%36.8%

)المصدر: פלדמן, 2009(

يعرض جدول رقم  1 نسبا وإحصائيات متفاوتة لأللقاب الجامعية بين الطالب والطالبات 
العرب للسنة الدراسية -2007 2008:

خّريجات عربيات من مسار املتفوقني 
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شكل رقم 1: نسبة الطالب العرب مقارنة بالطالبات العربيات فـي األلقاب الجامعية 

فـي السنة الدراسية 2008-2007:

)المصدر: פלדמן, 2009(

األول  لّلقبين  العربيات  الطالبات  نسبة  أّن  بوضوح  يظهر  أعاله،  الشكل  إلى  استنادا 
والثاني فـي جامعات البالد فاقت نسبة الطالب العرب فـي السنة الدراسية 2008-2007 . 
وصلت نسبة الطالبات العربيات إلى ضعفـي نسبة الطالب العرب لّلقب األول. وزيادة نسبة 
الطالبات العربيات ليس كبيرة جدا على نسبة الطالب العرب لّلقب الثاني. ومع هذا،  يبقى 
الفرق قائما بصورة واضحة بين الجنسين فـي الّلقب الثالث، حيث ما زالت نسبة الطالب 

العرب لهذا الّلقب تفوق نسبة الطالبات العربيات، وذلك ألسباب اجتماعية خاصة . 

يساعد التعليم العالي فـي تمكين المرأة العربية فـي مجاالت العمل والبحث عن المهنية. 
فالتعليم العالي يمّكن الطالبات من الحصول على مهنة وعمل للمساهمة فـي تعزيز الهيبة 
 Brown and Schubert,  ;2010 גילת,   ;2004 והרץ-לזרוביץ,  )גילת  واالقتصادية  االجتماعية 
ن الطالبة العربية  2000(. وبالنسبة للطالبات العربيات، فإن التعليم العالي يعّد موردا ُيَمكِّ

 Khattab, ;2007 ,עסבה )אבו  بواسطته من رفع مستوى العائلة العربية اقتصاديا ورفاهية 
2003(. وكذلك، فإن التعليم العالي يعتبر رافدا أساسيا من روافد المعرفة بكل أنواعها، 

باعتبارها موردا للقوة والتأثير على الطالبات عامة )גילת, 2010(. ويظهر ذلك واضحا فـي 
الجامعَة حيّزا وسيطا بينهن وبين موارد  العربيات  الطالبات  َتعتبر  التقليدية.  المجتمعات 
المعرفة الذاتية- النظرية والعملية؛ وبالتالي، تحويل هذه الموارد إلى مصادر قوة وتمكين. 
الخريجات  على  التقليدية  المجتمعات  فـي  االجتماعية  واألعراف  العادات  بعض  تفرض 

العربيات اللجوءَ أو التقوقع فـي نطاق وظائف اجتماعية )חיידר, 2005(. 

تغيرات كميّة  البالد هي  فـي  العربية  الطالبة  الحاصلة عند  التغيرات  بأن  ما من شك 
والمواقف،  التصورات  فـي  نوعية  تغيرات  منها  أكثر  اقتصادية  ومصادرها  باألساس، 

)المصدر: פלדמן, 2009)
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لتحسين مكانة المرأة داخل العائلة العربية )חאג׳ יחיא, 1994(. بمفهوم آخر، فإن التعليم 
العالي للطالبة العربية فـي البالد يعتبر أداة لتحصيل هدف مادي، وال يعبّر عن مرحلة لتغيير 
قيم تقليدية. فالطالبات العربيات األكاديميات تحت ضغوطات اجتماعية فـي كل المجاالت. 
وعلى األغلب، فإن الطالبة العربية األكاديمية تحاول المناورة فـي هذا الحيّز بين رغباتها 
وميولها وبين التقاليد المتعارف عليها فـي المجتمع )רינאוי, 2003(. فالواقع يعكس بوضوح 
أنه كلما نالت الطالبة العربية شهادات عليا ومعرفة أكثر، فإن هذا يؤدي إلى تطور ذاتي مهم 
أكثر، وبالتالي يساهم هذا التطور الذاتي فـي تغيرات داخل العائلة ثم داخل المجتمع بأسره 
تمكين  ومحاوالت  تجارب  العالي  التعليم  أثناء  العربيات  الطالبات  تواجه   .)2010 )גילת, 
ذاتي، وهي تتوّجه للتعليم العالي كوكيالت ألنفسهن، بهدف معلن الكتساب هذا التمكين 
الذاتي واالجتماعي، على الرغم من أنها تواجه وتتحدى الكثير من العقبات والصعوبات 
أثناء التحاقها بمؤسسات التعليم العالي، بل وتعاني كذلك من تهميش مضاعف كطالبات 
عربيات موجودات تحت حيز ظروف ثقافـية ودينية تبدو وبال شك غريبة على معاييرهن 

وأطباعهن كطالبات ذات أقلية فـي مجتمع تقليدي بطرياركي )אופלטקה, 2009(.

استنادا إلى المعطيات السابقة، فإن مشاركة الطالبات العربيات فـي مؤسسات التعليم 
هذا  إثر  والذاتي  الثقافـي  وتعرض طموحهن  بل  لهّن،  العالي  التعليم  قيمة  تعكس  العالي 
االلتحاق واالنضمام إلى الدراسات العليا. إن الطموح للدراسة فـي الكلية يعكس بصورة 
عامة إرادة أبناء األقليات فـي رفض الدمج فـي المواضيع ذات الهيبة االجتماعية المتدّنية 
التي إليها يتوّجه طالب كثيرون من أبناء األقليات فـي مجتمعات غربية )אופלטקה, 2009(. 
استنادا إلى مصطفى )מוצטפא، 2007(، هناك سببان الرتفاع عدد الطالبات العربيات فـي 

مؤسسات التعليم العالي فـي البالد:

المدارس  فـي  تدرس  التي  العربيات  الطالبات  نسبة  ارتفاع  هو  األول  السبب   .1

الثانوية. 

عالمات  على  تحصل  التي  العربيات  الطالبات  نسبة  ارتفاع  هو  الثاني  السبب   .2

االستحقاق فـي شهادة اإلنهاء الثانوية ״البجروت״. باإلضافة لهذين السببين، هناك 
عامل آخر يخص تطور التعليم العالي فـي المجتمع العربي والنظرة إلى التعليم العالي 
عامة بأنه وسيلة هامة لالستثمار البشري، ُبْغية الحراك االجتماعي واالقتصادي فـي 

المجتمع العربي فـي البالد. 

معظم الطالبات العربيات تدرس - على األغلب - مواضيع أدبية واجتماعية التي من شأنها 
أْن تهيئ فرص عمل للخريجات داخل القرية أو قريبا منها. يدرس قسم كبير من الطالبات 
)עואד,  المجتمع منهّن  لتوقعات  األكثر مالءمة  الموضوع  التربية، وهو  العربيات موضوع 
2007(. ثمة تفاوت فـي السنوات األخيرة، يبين أن عددا كبيرا من الطالبات العربيات بدأن 

خّريجات عربيات من مسار املتفوقني 

sample2012final.indd   139 8/30/12   10:07 AM



140

2 0 1 2 العدد الثاني،  
بمواضيع  الموسومة  واالقتصادية  االجتماعية  الهيبة  ذات  المستقلة  المواضيع  دراسة 
״ذكورية״، مقصورة على الطالب فقط، فـي جامعات البالد وخارجها )حاج يحيى وعرار، 

 .)Arar & Haj Yehia, 2010 ;2009

تمّكن وتسّهل  إذ  األخيرة،  األبحاث  بينتها  والمختلفة،  المتنوعة  العوامل  هناك بعض 
الثاني  اللقب  وشهادة  األولى  الشهادة  لنيل  العالي  للتعليم  العربيات  الطالبات  دخول 
الثانوية  المدرسة  وتشجيعها،  العائلة  دعم  العوامل:  هذه  ضمن  من   .)2009 )אופלטקה, 

كمكان دافع وداعم للتعليم العالي، طموح كبير جدا للتعليم العالي لدى الطالبات العربيات، 
دعم الزوج لزوجته الطالبة أثناء التعليم العالي، توّفر مصادر داعمة، مجتمع داعم.  ساهمت 
كل هذه العوامل فـي تسهيل دفع األجواء اللتحاق الطالبات العربيات بالدراسة العليا، على 

الرغم من المصاعب والعراقيل الكثيرة التي قد تواجهها الطالبة العربية.

البالد قد تركت  فـي  العربّي  بالمجتمع  التي حلت  والتحواّلت االجتماعيّة  التغيّرات  إن 
العالي  التعليم  مجاالت  إلى  العربيات  الطالبات  دخول  عمليّة  تسريع  على  إيجابيّة  آثاًرا 
النسبة  العربيّة مع  األقّليّة  المتزايد لدى  الوعي  والعمل )עראר ואבו עסבה, 2007(. إن هذا 
المتزايدة للطالبات العربيّات فـي مرحلة التعليم الثانوّي، قد أّدى - بدون أدنى شّك - إلى 
زيادة نسبة الطالبات العربيات فـي مؤّسسات التعليم العالي فـي إسرائيل. قد أحدث هذا 
الوضع نقلًة نوعيًّة فـي نسبة الطالبات العربيّات فـي مؤّسسات التعليم العالي كما ذكرناها 
سابقا )פלדמן, 2009(. فإلى جانب هذه الزيادة النسبية للطالبات العربيّات فـي الجامعات 
ومؤّسسات التعليم العالي، هناك زيادة مّطردة فـي نسبة توّجه الطالبات العربيّات خرّيجات 
الجامعات والكليات األكاديمية وكليات إعداد المعلمين العرب لالنتساب إلى الجامعة لنيل 
تقف  التي  والثقافـية  البنيوية  والصعوبات  العقبات  من  الرغم  على  الثاني،  اللقب  شهادة 
أمام الطالبات العربيّات حينما تتوّجه لمواصلة التعليم العالي فـي الجامعات اإلسرائيليّة 

. )Erdreich and Rapoport, 2002(

إّن الخطاب الجامعّي الجديد للطالبات العربيّات، إن كان بنيويًّا أو جوهريًّا، أّدى إلى 
االستقالليّة واّتخاذ موقف شخصّي وأكاديمّي معرفـّي، حيث يساعدهّن - على ما يبدو - 
إلى التطور المهني  حصوال على مكانة اجتماعيّة فـي النسق البنائّي والحراك االقتصادّي 
من  العربية  الطالبة  تواجه  التي  والبيئة  األجواء  اختالف  إن  البالد.  فـي  العربّي  للمجتمع 
مكان إلى آخر، ومن بيت ومجتمع عربي إلى واقع أكاديمي يختلف كليا من حيث األجواء 
والعادات والمعايير، من شأنه أن يتيح لها إمكانيّات جديدة، حيث تعتبر بالنسبة للطالبة 
تجربة أولية الّتخاذ القرار المستقّل، خاصة وإّن حياة الجامعة تتيح للطالبة العربيّة التعامل 
 Erdreich and Rapoport,( والتأقلم مع معرفة جديدة ولتناول موارد ماّدّية ومعرفـيّة أخرى

. )2002
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عند  بالتقّلص، خصوًصا  أخذ  الجنسين  بين  االختالف  حيّز  أّن  أستن  الباحث  يّدعي 
الحديث عن التوّقّعات لمواصلة التعليم العالي واكتساب مهنة والحصول على رقّي مهنّي 
العربيّات  الطالبات  مكانة  تغيّر  فـي  قوّية  تعبيرات  نجد  التغيرات  لهذه   .  )Astin, 1982(

للجامعة  يتوّجهّن  اللواتي  المتزايدة  العربيات  الطالبات  نسبة  فـي  نجده  إسرائيل،  فـي 
الحال بالنسبة لعدد كبير من  الثاني. وهو  الّلقب  اللقب األول لنيل شهادة  بعد حصولهّن 
فـي  للتربية  العربي  األكاديمي  المعهد  فـي  المتفوقين  مسار  خرّيجات  العربيات  الطالبات 

الكلية األكاديمية بيت بيرل.

1.2 خّريجات مسار المتفوقين 
بين مهنة التدريس والطموح فـي مواصلة 

الدراسة العليا لنيل شهادة الّلقب الثاني

سعيا فـي تجنيد مجموعة طالبية متفوقة ومتميزة لمهنة التدريس، فقد تمت الموافقة فـي 
جهاز التربية والتعليم على إقامة مسار تعليمي جّذاب لمجموعة طالبية متميزة حيث يتم 
إعدادها بأسلوب أكاديمي شامل ومعّمق ومتنوع، حتى يتسنى لهذه المجموعة أن تندمج  
مستقبال فـي وظائف هامة رفـيعة المستوى، فـي جهاز التربية والتعليم. ينهي طالب مسار 
المتفوقين دراستهم لنيل شهادة الّلقب األول فـي التربية وشهادة التدريس بعد ثالث سنوات 
بدال من أربع. كما يتم إعفاؤهم كليا من القسط التعليمي لمدة ثالث سنوات. ويتمتع الطالب 
وبرامج  أكاديمية  دراسة مساقات  بامتيازات إضافـية، من ضمنها:  المتفوقين  فـي مسار 
وفعاليات تربوية واجتماعية خاصة بهم. وكذلك تتاح للطالب والطالبات دراسة مساقات 
م لهم مساعدة واستشارة فردية أثناء دراستهم  معينة بأساليب تعّلم ذاتية وإرشادية، وُتَقدَّ
التعيينات فـي  التربية. من جهة أخرى، يحصل الطالب على أفضلية فـي  للقب األول فـي 
المسار طالب متفوقون  ذوو عالمات تحصيلية عالية،  لهذا  ُيْقبل  والتعليم.  التربية  جهاز 
على أن يجتازوا بنجاح مقابلة شخصية يستبين منها مالءمتهم لمهنة التدريس. وعلى هذا 

األساس، يكون عدد الطالب فـي هذا المسار محدودا )קלויר, כהן, עבאדי וגרינפלד, 2009(.

إن المساعدة المادية والبرنامج التعليمي األكاديمي المعّجل  ُيعتبران من األدوات التي 
تمّكن كليات إعداد المعلمين من مساعدتها بتجنيد مجموعة  -وإن كانت  قليلة العدد - من 
فـي  يتفوّقوا  كي  أمامهم  كاملة  الفرصة  إلتاحة  وذلك  التدريس،  لمهنة  المتفوقين  الطالب 

تعليمهم وعملهم المستقبلي بعد إنهائهم الدراسة )כפיר, זקס, היישריק-עמוס, 2002(.

تشير معطيات أبحاث تقييم هذه البرامج أن الكليات استطاعت تجنيد طالب متفوقين 
لهذه البرامج، قد حافظوا على تفوّقهم مّدة  تعليمهم؛ وإن %79 من خرّيجي هذه البرامج 
يعملون فـي مهنة التدريس. خرّيجو برامج المتفوقين يعملون فـي مهنة التدريس بعد إنهاء 
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تعليمهم، كما هو الحال مع خرّيجي البرامج العادية، ولكن خرّيجي برامج المتفوقين أكثر 
متابعة فـي تطورهم األكاديمي لنيل شهادات جامعية متقدمة من خرّيجي البرامج العادية 

)כפיר, זקס, היישריק-עמוס, 2002(.

الطالبات، مّما يعكس ظاهرة  البرنامج هم من  أغلب منتسبي هذا  بأن  تجدر اإلشارة 
جنسوية مهنة التدريس فـي السنوات األخيرة. هذا البرنامج جاء على خلفـية أحوال متغيرة 
بشكل  والتعليم  التربية  جهاز  وفـي  المدرسة  ظروف  فـي  تعصف  ثابتة،   وغير  ودينامية 
عام. إن مهنة التدريس – بناء على ّتوقعات المعلم -  تتطلب كثيرا من التحديات بما يخص 
المشّجع لجميع  الطابع  البينشخصية ذات  العالقات  العلمية والمعرفـية، وكذلك  الكفاءات 
لك.  وعلى الرغم من جميع هذه المتطلبات التي يجب أن تتوفر فـي  العاملين فـي هذا السِّ
متدنية،  اجتماعية  هيبة  ذا  عمال  يعتبر  المهنة  هذه  فـي  العمل  فإن  ودوره  المعلم،  وظيفة 
فضال عن ظروف العمل الصعبة للغاية، كظاهرة االكتظاظ الصفـي، والمردودات المادية 

الشحيحة، والتقدير المعدوم )אדי, 1992(.

ليس غريبا أن يتم الحديث هنا، على أن مهنة التدريس تأخذ ب ״التآكل״؛ وإنها مهنة 
غير جّذابة،  يصعب تجنيد طالب متميّزين وممتازين - على األغلب - لها. كما أن الطالب 
الذين اختاروا هذه المهنة، يواجهون صعوبات فـي الثبات فـيها لفترة زمنية طويلة؛ وذلك 
إذا توّفرت لديهم بدائل أفضل وأنسب لميولهم وظروفهم االجتماعية والمادية. بالمقابل، 
هناك عوامل كثيرة تجذب الطالب - عادة – الكتساب  مهنة التدريس. تظهر األبحاث بأن 
رات على اتخاذ القرار باختيار مهنة التدريس، كوجود معلم قريب فـي العائلة أو  هناك مؤثِّ
تأثير معلمين على الطالب أثناء دراستهم فـي المراحل المختلفة، القدوة role models )קצין  
ושקדי, 2011Lortie, 1975;(. هناك عوامل داخلية وخارجية تساعد على اتخاذ القرار بدراسة 

مهنة التدريس. فالعوامل الداخلية ترتبط مباشرة بموضوع التدريس وبمدى الدافعية عند 
ورغبات  بمهارات  متعلقة  التدريس  مهنة  الختيار  الداخلية  العوامل  المهنة.  لهذه  الطالبة 
الطالب وشخصيته ومالءمة ذلك مع مهنة التدريس )Darling-Hammond et al, 1999(. من 
تقديم  والشبيبة،  األوالد  مع  العمل  التدريس: حب  مهنة  الداخلية الختيار  العوامل  ضمن 
خدمات للجمهور والمجتمع، العالقات االجتماعية والبينشخصية، مساعدة اآلخرين، حب 
متعلقة  فهي  الخارجية  العوامل  وأما   .)1985 והורוביץ,  )זק  والتخصص  المعرفة  موضوع 
فـي  التدريس  مهنة  ومردودات  االجتماعية،  المكانة  مثل  التدريس،  مهنة  خارج  بأهداف 
العطل،  العمل،  ظروف  األجر،  مثل:  بالتدريس  عالقة  لها  توجد  ال  التي  مختلفة  مجاالت 
مالءمة الوقت مع األوالد. )עליאן, זידאן ותורן, 2007;  זק והורוביץ, 1985(. و بالمقابل، هناك 
تذمر، بأن ظروف المعلم الخارجية غير المتعلقة بالتدريس - كاألجر غير المناسب وعدم 
إتاحة الفرص للتطور المهني - تؤثر على عدم الرضا البارز بين المعلمين )אדי, 1992 (. 
تظهر األبحاث بأن العوامل الداخلية الختيار مهنة التدريس تفوق العوامل الخارجية، وهذا 
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ותורן,  זידאן  )עליאן,  التدريس أيضا فـي إسرائيل  الذين اختاروا مهنة  ينطبق على الطالب 
2007; פייגין ומשיחי, 1991(. رغم ذلك فإن نيل الشهادة األكاديمية ما زال يعبّر عن هيبة 

أكاديمية، مما يشّجع مرشحين جددا لالنتساب لهذه المهنة.

مهنة  التدريس  يعتبرون  متدنية  اجتماعية  خلفـيات  من  معلمين  بأن  اإلشارة  تجدر 
تساعدهم على الحراك االجتماعي، حيث ما زالوا يؤمنون أن لها مردودات مادية جيدة، 
بعكس ما يفّكره معلمون من خلفـيات اجتماعية واقتصادية عالية. على هذا األساس، تؤكد 
األبحاث بأن الطالب الذين يتوّجهون لمهنة التدريس عموما يأتون من الطبقات االجتماعية 
واالقتصادية المتدنية، بينما الطالب من طبقات اجتماعية واقتصادية عليا يتوّجهون لدراسة 

.) Lortie, 1975( مواضيع مستقلة أخرى ذات هيبة اجتماعية واقتصادية أعلى

الصعبة  عمله  وظروف  المعلم  مهنة  من  الكثيرة  والتوّقّعات  المطالب  أن  القول  يمكن 
أن  التي يمكنها  المهنة، هي  الشحيحة مقابل ممارسة هذه  والرمزية  المادية  والمردودات 
تشرح المصاعب أمام كليات تأهيل المعلمين فـي تجنيد طالب ״متميزين ومتفوقين״ لدراسة 
الثمانينات  فـي سنوات   academization األكدمة  فمراحل  األخيرة.  الفترة  فـي  المهنة  هذه 
للقرن الماضي نجحت فـي عدم إدخال جهاز تأهيل المعلمين فـي أزمة صعبة خالل تلك 

الفترة )כפיר, אריאב, פייגין ולבמן, 1997(. 

تحظى الطالبات العربيات المتفوقات - حسب األبحاث - بدعم المعلمين فـي المدرسة 
الثانوية وفـي مرحلة الّلقب األول فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية.  المعهد األكاديمي 
العربي للتربية يدعم الطالبات فـي تكملة الدراسة العليا، وخصوصا فـي مسار المتفوقين. 
فالمساقات فـي مسار المتفوقين فـي المعهد تساهم فـي  تطوير مهارات تفكيرية واليات 
محاضرون  وهناك  عامة.  والثقافة  العالي  بالتعليم  عالقة  ولها  بل  بهم  خاصة  تعليمية 
يفّضلون أن تتوّجه خرّيجات الكليات للجامعة، على الرغم من وجود لقب ثان فـي الكلية، 
وهذا مرتبط بتعلم الطالبات فـي مسار المتفوقين كطالبات متميزات فـي موضوع البحث 
الّدافعية  المتفوقين وخرّيجاته هو  المشترك لجميع طالبات مسار  أن  العلمي. يظهر جليّا 
القوية للدراسات العليا ثم نيل الّلقب الثاني والثالث. ُيظهر البحث الذي أجري لتقييم طالب 
مسار المتفوقين فـي الكلية األكاديمية بيت بيرل للسنة الدراسية 2005-2006 أن %96.7 من 
الطالبات العربيات فـي مسار المتفوقين يخّططن لمواصلة الدراسة الجامعية لنيل شهادة 
اللقب الثاني )היישריק, פרייטג וחאג׳ יחיא, 2006(. وهذا يدّل على أن هؤالء الطالبات العربيات 
المتفوّقات اخترن مهنة التدريس، ولكّنهن ال يكتفـين بالشهادة األولى كتمثيل لهذا التفوق، 
وإنهّن ُيِرْدن المواصلة فـي هذا التفوق بنيل األلقاب الجامعية المتقدمة، إضافة إلى التفوق 

والتميز فـي مهنة التدريس.
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إضافة إلى تلك العوامل، هناك عامل آخر، يتمثل فـي أّن  خرّيجات مسار المتفوقين 
بهّن  خاصة  لمساقات  دراستهّن  أثناء  العلمي  والبحث  التعليم  فـي  متفوقات  ُيْعتبرن  
إلى جانب إعدادهّن كمعلمات متفوقات  الجامعية،  رهّن لتكملة دراستهّن  ومساقات ُتحضِّ
التفوق  إلى  باإلضافة  العالي  للتعليم  الفضول  إن  العربية.  المدرسة  فـي  أفق جديد  ذوات 
والتميز فـي مسار المتفوقين فـي المعهد تعتبر عوامل ثقافـية وأكاديمية دافعة بهّن للتعليم 
المتفوقين  مسار  خرّيجات  لدى  التعليم  لتكملة  تمهيدية  كعوامل  وتعتبر  المتقدم،  العالي 

عموما، وهو ما سيتم فحصه فـي هذا البحث مع عينة من خرّيجات هذا المسار.

تجدر اإلشارة أن المعهد األكاديمي العربي للتربية فـي كلية بيت بيرل انضم إلى برنامج 
المتفوقين فـي السنة الدراسية 2002-2003، حيث يتم قبول خمسة عشر طالبا فقط  فـي 
״مسار  المعهد  فـي  البرنامج  على  )يطلق  المسار  بشروط  يفون  ممن  دراسية،  سنة  كل 
المعهد حتى  فـي  المسار  هذا  درسوا ضمن  الذين  الطالب  عدد  ولقد وصل  المتفوقين״(، 
السنة الدراسية 2010-2011،  113 طالبًا، 106 منهم تخرّجوا، و7 منهم لم ينجحوا فـي إنهاء 
الدراسة. وتشير المعطيات األخيرة أيضا، أن %17.6 من خرّيجات مسار المتفوقين )حتى 
السنة الدراسية 2010-2011 لم ينتسب للمسار سوى طالبين فقط!( قد واصلن  دراستهّن 
يواصلن   زلن   ما  %4.7  منهّن  وأن  الجامعة،  فـي  الثاني  اللقب  وأنهين شهادة  الجامعية 
دراستهّن للقب الثاني فـي الجامعة بعد إنهاء مسار المتفوقين فـي المعهد )معطيات داخلية 

من مسار المتفوقين فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية(. 

    2. البـحــث

المعهد  فـي  المتفوقين  مسار  من  العربيات  الخرّيجات  متابعة  ظاهرة  البحث  هذا  يتناول 
األكاديمي العربي للتربية - بيت بيرل فـي دراستهّن الجامعية العليا للحصول على اللقب 
الثاني، إلى جانب عملهّن كمعلمات فـي المدارس العربية. نحاول فـي هذا البحث التعرّف 
على الدوافع التي ُتَحّفز خرّيجات مسار المتفوقين فـي المعهد لمواصلة دراسة الّلقب الثاني 
دراسة  ظاهرة  عن  له  بحث  فـي   )2009( אופלטקה  تطرّق  لقد  اإلسرائيلية.  الجامعات  فـي 
الطالبات المسلمات للقب الثاني فـي الجامعة اإلسرائيلية، وقد تطرق إلى مجمل العوامل 
التي تدفع هذه الطالبات للدراسة فـي الجامعة، باإلضافة إلى القضايا التي تواجهها فـي 
الفضاء األكاديمي الجديد، وهو ما يختلف نوعا ما مع الدوافع لخرّيجات مسار المتفوقين 
فـي  كمعلمات  عملهّن  ويزاولن  كمتفوقات  الكلية  فـي  األول  للقب  الدراسة  أنهين   اللواتي 
المدارس العربية، وفـي أحيان كثيرة إلى جانب االهتمام ألبيتي والعائلي كأمهات وزوجات. 
المعهد  فـي  المتفوقين  مسار  خرّيجات  من  كبيرا  قسما  تدفع  التي  العوامل  ضمن  فمن 
للدراسة العليا لنيل الّلقب الثاني: عوامل ثقافـيّة، وأكاديمية، واجتماعية ُبْغية التقدم والتطور 
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العربية  المدرسة  فـي  وتربوية  إدارية  وظائف  أمامهّن الستالم  آفاق جديدة  وفتح  المهني 
كخرّيجات متفوقات ومتميزات؛ األمر الذي ُيفّسر تزايد  هذه الظاهرة فـي السنوات األخيرة 

بين خرّيجات مسار المتفوقين فـي المعهد.

2.1 منهجّية البحث

 qualitative research  طريقة البحث المستخدمة فـي هذه الدراسة هي طريقة البحث النوعي 
مسار  خرّيجات  انتساب  وراء  تقف  عوامل  على  للتعرف  وذلك   ،)2007 ואלפרט,  )שילסקי 

المتفوقين فـي المعهد للجامعة، بعد إنهاء الدراسة فـي مسار المتفوقين، وذلك لغرض نيل 
شهادة اللقب الثاني. وعليه تم فـي هذه الدراسة استعمال المقابالت الميدانيّة للخرّيجات من 
مسار المتفوقين من المعهد، مّمن توّجهن  لمواصلة الدراسة العليا فـي الجامعة، حيث تم 
إجراء مقابالت شخصية مفتوحة مع خرّيجات مسار المتفوقين، بهدف التعرّف على دوافع 
دراستهّن للقب الثاني فـي الجامعة، وسبب اختيارهن لموضوع الدراسة، والمصاعب التي 
 Denzin and( اإلسرائيلية  الجامعة  فـي  الثاني  الّلقب  دراسة  فـي  تواجههّن  أو  واجهتهّن 

. )Lincoln, 1994; Patton, 1990

2.1.1 عيّنة البحث 

البحث  هذا  فـي  للخرّيجات  الديموغرافـية  المعلومات  على  الحصول  تّم  البداية،  فـي 
بواسطة ما تجّمع من معلومات عنهّن، مأخوذة من مسار المتفوقين فـي المعهد. وكذلك 
االتصال بهّن هاتفـيا لغرض إجراء المقابالت معهّن. فتّم إجراؤها بمساعدة طالبات سنة 

ثالثة من مسار المتفوقين.

تشير المعطيات األخيرة بأنه منذ انضمام المعهد إلى هذا البرنامج فـي وزارة التربية 
حتى السنة الدراسية -2010 2011، تخرّج من ״مسار المتفوقين فـي المعهد״ 106 خريجا، 
104 منهم خرّيجات، مقابل خرّيَجيِْن فقط. 24 )%22.6( من بين هؤالء الخرّيجات أنَهيْن أو 

ما زلن  يدرسن للقب الثاني.

وكان عدد الخرّيجات والخرّيجين الذين أنهوا الدراسة وحصلوا على الّلقب الثاني هو 
19)%17.9(. 18 منهن خرّيجات، وخريج واحد فقط، لم يتسنَّ  لنا مقابلته ألسباب شخصية. 

 5 إلى  الجامعة  فـي  الثاني  للقب  يدرسن   زلن   ما  اللواتي   الخرّيجات  عدد  بينما وصل 
خرّيجات )4.7%(. 

وشملت عينة البحث 13 خرّيجة من ״مسار المتفوقين فـي المعهد״، تخرّجن بين السنوات 
الدراسية 2005/2004 - 2011/2010. أنهت 8 من هؤالء الخرّيجات الدراسة للقب الثاني، و 5 

منهن ما زلن  يواصلن  الدراسة للقب الثاني فـي الجامعة.

خّريجات عربيات من مسار املتفوقني 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
وبنظرة توزيع أخرى: 10 من الخرّيجات أنهين أو ما زلن يدرسن للقب الثاني فـي جامعة 
الثاني فـي جامعة بار ايالن، بينما خرّيجة واحدة فقط  الّلقب  تل أبيب، وأنهت خرّيجتان 

تدرس للقب الثاني فـي كلية ليسلي - فـي البالد - التابعة لجامعة بوسطن األمريكية. 

وبما يخص الحالة االجتماعية: 9 من الخرّيجات متزوجات، مقابل 4 منهن غير متزوجات. 
6 منهن لهن أوالد.

أما بالنسبة لموضوع الدراسة للقب الثاني فـي الجامعة: 6 خرّيجات درسن أو ما زلن  
يدرسن موضوع اللغة اإلنجليزية وآدابها للقب الثاني، خرّيجتان فـي موضوع تدريس العلوم، 
خرّيجتان فـي موضوع تدريس الحاسوب، خرّيجتان فـي موضوع االستشارة التربوية فـي 

التربية الخاصة، وخرّيجة واحدة تدرس الّلقب الثاني فـي موضوع العالج  بالفنون.

وفـيما يخص جيل المشاركات فـي هذه الدراسة، فقد تراوحت أعمارهّن ما بين 23 - 28 
عاًما.

أما عن بداية المشوار لّلقب الثاني، فقد بدأ خمٌس منهّن مباشرة بعد إنهاء الّلقب األول، 
إنهاء  الّلقب األول، وأربعة بعد مرور ثالث سنوات على  إنهاء  وأربٌع بعد مرور سنة على 

الّلقب األول. 

تجدر اإلشارة أنه لم يتم مواجهة صعوبات بالنسبة إلجراء المقابالت مع عينة البحث، 
حيث تم التعّهد باألمانة األكاديمية من حيث السرّية التامة للمعلومات الشخصية للخرّيجات 

اللواتي تناوَلُهّن البحث، فتّم اختيار أسماء وهمية لكل خرّيجة منهّن حفظا للسرية. 

2.1.2  أداة البحث

المعهد.  المتفوقين من  13 خرّيجة من مسار  المفتوحة مع  الشخصية  المقابلة  اعتماد  تم 
تضمنت المقابالت مواضيع متنوّعة تخّص أسباب متابعة الدراسة للقب الثاني فـي الجامعة، 
وأسباب اختيار الموضوع، وتجربة التعليم للقب الثاني فـي الجامعة، والمشاكل والمصاعب 

التي تواجهها الخرّيجات – الطالبات فـي الجامعة أثناء الدراسة للقب الثاني.

2.1.3 تحليل النتائج

تم تحليل نتائج المقابالت مع الخرّيجات الثالث عشرة استنادا إلى الخطوط الموّجهة لتحليل 
 .  )Patton 1990; Unrau and Coleman, 1997( ״Content Analysisالمضمون والمحتوى״
 Cohen and Manion,(  فـي البداية تّم قراءة النص بإسهاب بَهَدف تسميع صوت المبحوثات
1997(. فـي مرحلة متقّدمة، تم تحليل المضمون للتعرّف على وحدة مفاهيميّة تتأّكد بتكرار 
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النص فـي الموضوع نفسه لدى المبحوثات )שילסקי ואלפרט, 2007(. قراءة الجمل وتحليلها 
الّلقب  لنيل  الجامعية  دراستهّن  إلكمال  الطالبات  تدفع  التي  العوامل  مجمل  إلى  أوصلتنا 
الثاني فـي الجامعة، وبالتالي التوصل إلى بعض االستنتاجات والتعميمات المتعّلقة بسؤال 
البحث حول مجمل العوامل التي تقف وراء انتساب خرّيجات مسار المتفوقين من المعهد 

للقب الثاني فـي جامعات البالد.

2.2 نتائج ونقاش

2.2.1 عوامل دافعة لمواصلة الدراسة للقب الثاني

مشوارهّن  لتكملة  المتفوقين  مسار  خرّيجات  قرار  على  تأثير  لها  متنوعة  عوامل  هناك 
العالية فـي  المعدالت  الثاني. فّضلت هؤالء الخرّيجات ذوات  اللقب  الجامعي لنيل شهادة 
شهادة إنهاء المدرسة الثانوية االلتحاق بمسار المتفوقين وإنهاء الدراسة بتفوق واالنتساب 
الجامعية  الدراسة  مواصلة  وبالتالي،  ومتميزات.  ناجحات  كمعلمات  التدريس  مهنة  إلى 
إلثبات هذا التفوق والتميز. هؤالء الخرّيجات العربيات بحثن منذ بداية مشوارهّن األكاديمي 
المخصّص   - المتفوقين  مسار  فـي  التحقن  العالي، حيث  العلمي  والتحصيل  التفوق  عن 
للطالب والطالبات ذوي تحصيالت علمية عالية وذوي قدرات ومهارات تفكيرية عالية. أثناء 
التفوّق يعني بالنسبة لهّن الطموح لنيل  المعهد، كان  المتفوقين فـي  دراستهّن فـي مسار 
األلقاب الجامعية العليا، إلى جانب تفوقهّن وتميّزهّن فـي مهنة التدريس كمعلمات متميزات. 
تعتبر هؤالء الخرّيجات كمؤهالت بمستوى عال. وقد وصلن إلى مهنة التدريس وليس إلى 
البالد وخارجها  المستقلة فـي  المواضيع  مهن حرّة أخرى، مقارنة بزميالتهّن فـي كليات 
للتفوق  الفرصة  الخرّيجات  هؤالء  منح  قد  المتفوقين  مسار  إن   .)2009 ועראר,  יחיא  )חאג 

التعليم،  رسوم  لتغطية  الدراسية  المنح  ومنحهّن  الدراسة،  مدة  بتقصير  وذلك  والتميز. 
العليا،  الجامعية  للدراسة  التوجيه  جانب  إلى  االقتصادية  المصروفات  فـي  ومساعدتهّن 
وبالتالي تفوقهّن كمعلمات ومواصلتهّن على درب التفوّق فـي األلقاب المتقدمة فـي الجامعة. 
مهنة التدريس تحّتم على المعلم والمعلمة التفوق والتميّز كذلك، وعلى هذا كان اختيارهّن 

مسبقا لمهنة التدريس كطالبات متفوقات.

وفـي هذا السياق تصف لنا أنوار، وهي خرّيجة مسار المتفوقين وأنهت دراسة الّلقب 
الثاني فـي تدريس العلوم فـي جامعة تل أبيب، انطباعها من انضمامها لمسار المتفوقين :

بنا،  برنامجا ممتازا حيث درست مساقات متنوعة فـي مواضيع كثرية خاصة  ״لقد كان 
ساعدتني فـي وظيفتي كمعلمة ناجحة فـي املدرسة״. ״

خّريجات عربيات من مسار املتفوقني 
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وقد عبّرت أيضا هال، وهي خرّيجة مسار المتفوقين وتدرس للقب الثاني فـي االستشارة 

التربوية فـي التربية الخاصة فـي جامعة تل أبيب، حول تجربتها فـي مسار المتفوقين:

״لقد كانت ثالث سنوات ممتعة وأكادميية فـي نفس الوقت. استطيع أن أجملها بأنها من 
أجمل لحظات التعليم والتي لألسف مرت برسعة تامة״.

أما بما يخص السؤال عن آرائهن بمسار المتفوقين، فإن المبحوثات أكّدن على نجاعة مسار 
المتغيرات  تحيطها  مدرسة  فـي  العصري  بدوره  ليقوم  ناجح  معلم  إعداد  فـي  المتفوقين 
الكثيرة. إلى جانب تأهيل المعلم ״الناجح״، فقد أكّدت الخرّيجات أن مسار المتفوقين فتح 
يميّز  ما  الثاني.  للقب  األكاديمية  دراستهّن  بتكملة  يتعلق  بما  جدا  ثمينة  فرصة  أمامهّن 
خرّيجات مسار المتفوقين - بصورة عامة - أنهّن يستوفـين جميعهّن شروط القبول لأللقاب 
الجامعية المتقدمة، وخصوصا عندما يكون األمر متعلقا بالتحصيل وبالمعدل الدراسي، 
)90 على األقل(، وهو شرط أساسي إلنهاء  حيث ينهين الدراسة للقب األول بمعدل عال 
וגרינפלד,  עבאדי  כהן,  )קלויר,  البالد  فـي  التربية  كليات  فـي  المتفوقين  برامج  فـي  الدراسة 
2009(. ثم إن قسما منهّن يواصلن الدراسة الجامعية لنيل الّلقب الثاني وهّن متزوجات، 

مما يعني حصولهّن على الدعم العائلي من األب واألم والزوج واإلخوة، منذ بداية الدراسة 
واالنتساب إلى مسار المتفوقين فـي الكلية وكخرّيجات ومعلمات متفوقات وذوات طموح 

كبير لمواصلة الدراسة الجامعية.

وما يميّز خرّيجات مسار المتفوقين أنهّن يملكن طموحات للدراسة والتعليم ال حدود لها، 
وهذا ينعكس بالتفوق والتميز والتطور الذاتي والمهني فـي حقل التربية والتعليم. وينعكس 
هذا الطموح بالتحصيل العلمي العالي فـي جميع المساقات الخاصة لهّن أثناء دراستهّن 
فـي مسار المتفوقين فـي المعهد. ظهر هذا الطموح الكبير أثناء المدرسة الثانوية ثم تواصل 
معهّن أثناء الدراسة فـي مسار المتفوقين فـي المعهد، ثم االلتحاق بالجامعة لنيل شهادة 
جامعية متقدمة؛ كل هذا يعتبر ترجمة حقيقية ألحالمهّن وطموحهّن الكبير. فالقسم الكبير 
من الخرّيجات ترى فـي الّلقب الجامعي الثاني كعامل مساعد للتقدم فـي عملهّن كمعلمات 
متميزات، وجاهزيتهّن لوظائف إدارية ومركزية فـي المدرسة العربية أو مؤسسات أكاديمية 
أصبحت  العربية  المدرسة  فـي  والتربوية  اإلدارية  الوظائف  أكثر  أن  وخصوصا  أخرى، 
الكبير  والتصميم  الطموح  هذا  إّن  فـيه،  شك  ال  مما   .)2007 יחיא,  )חאג׳  نسوية  وظائف 
يساعدان هؤالء الخرّيجات على مواجهة التحديات المتنوعة حتى النجاح.  هذا التصميم 
مرتبط بالثقة بالنفس واإلرادة الداخلية القوية لهّن، لكونهّن متفوقات ومتميزات، مما يسّهل 
عليهّن االنتساب للتعليم الجامعي المتقدم. يأتي هذا، على الرغم من الصعوبات والعراقيل 

االجتماعية والمؤسساتية التي تقف أمام عدم تحقيق هذا الطموح.

اللغة  فـي  الثاني  الّلقب  على  وحاصلة  المتفوقين  مسار  خرّيجة  وهي  موّدة،  تتحدث 

״
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اإلنجليزية من جامعة تل أبيب وهي معلمة ومتزوجة، عن األسباب التي دفعتها لمواصلة 
دراستها للقب الثاني:

״أردت أن أتقدم من ناحية اللغة االنجليزية وآدابها ومن ثم االلتحاق بالجامعة باإلضافة 
إىل اكتساب معرفة ومعلومات أكادميية من أجل أن تفتح أمامي مجاالت عمل جديدة ، 

وبإمكاين استالم وظائف تربوية داخل املدرسة التي أعمل فـيها كمعلمة״.

أما الخرّيجة فرح، والتي تدرس فـي السنة الثانية للقب الثاني فـي موضوع تدريس العلوم 
فـي جامعة تل أبيب، وهي معلمة ومتزوجة، فقد أكدت على طموح الطالبة أثناء دراستها فـي 

الكلية لمواصلة تعليمها األكاديمي، وأن ال يبقى عملها محصورا فـي مهنة التدريس:

التقدم علميا،  أجل  وأنا عندي طموح من  بيت بريل  كلية  فـي  الدراسة  بدأت  أن  ״منذ 
حيث إن الّلقب الثاين يتيح يل أن أحصل عىل شهادة عليا وعمل مستقل وليس فقط أن 

أبقى معلمة روتينية״

فـي  أبيب  تل  جامعة  فـي  الثاني  للقب  األولى  السنة  فـي  تدرس  وهي  قمر،  الخرّيجة  أما 
الخاصة  للتربية  معلمة  وهي  الخاصة  التربية  موضوع  فـي  التربوية  االستشارة  موضوع 
أيضا، فتؤكد على أن الدافع لمواصلة التعليم كان الحصول على الهيبة االجتماعية والتطور 

المهني:

״أردت أن أحقق طموحي وأتقدم من ناحية ثقافـية وتقوية شخصيتي وأن أحظى بنهاية 
الدراسة للقب الثاين مبكانة اجتامعية فـي مدرستي وفـي قريتي״.

أما الخرّيجة نشوة، وهي طالبة للقب الثاني فـي موضوع العالج بالفنون فـي كلية ليسلي 
فـي البالد والتابعة لجامعة بوسطن األمريكية وهي معلمة للتربية الخاصة، فإنها تؤكد على 

الفرص والمجاالت التي تمنحها األلقاب الجامعية المتقدمة للخرّيجة العربية، فهي تقول:

نسبة  مينحني  بدوره  والذي  االجتامعي،  الرقي  يل  بالنسبة  معناه  الثاين  للقب  ״الدراسة 
توظيف أعىل فـي وظائف تربوية، وال ننىس املردود املادي واألجر العايل״.

وتؤكد خرّيجة مسار المتفوقين ندين، وهي طالبة سنة ثانية فـي موضوع تدريس الحاسوب 
فـي جامعة تل أبيب وهي معلمة لموضوع الرياضيات والحاسوب، بأن المستوى العالي 
للدراسة فـي مسار المتفوقين وتشجيع المحاضرين لها أثناء الدراسة كانت من العوامل 

المهمة التخاذ القرار بمواصلة الدراسة وااللتحاق باللقب الثاني:

״

״

״

״
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
فـي مسار  التعليم  أن  أنني  وجدت  إال  بقرار رسيع.  الكلية  إىل  توجهت  أنني  ״شعرت 
بني  فوارق  توجد  انه  ورأيت  العادي  املسار  فـي  التعليم  من  مستوى  أعىل  املتفوقني 
املسارين مام قلّل من حدة قراري الرسيع. هذا األمر مّهد الطريق يل للتوّجه للجامعة. 
كان شعوري غري جيد أثناء تعليمي فـي الكلية ألنني شعرت بفارق كبري باملستوى بيني 

وبني الطالب فـي املسارات العادية״.

وهو ما تؤكده الخرّيجة لبنى التي أنهت دراسة الّلقب الثاني فـي جامعة تل أبيب وهي معلمة 
للغة اإلنجليزية ومتزوجة:

״برصاحة فان مسار املتفوقني أعطاين دافعا كبريا ملواصلة دراستي الجامعية لنيل شهادة 
وكان  أربع  من  بدال  سنوات  ثالث  بعد  املسار  فـي  الدراسة  أنهيت  فقد  الثاين.  اللقب 
معديل عال جدا وأحببت أن أكّمل دراستي الجامعية للقب الثاين مبارشة إىل جانب عميل 

كمعلمة جديدة. فالّلقب الثاين يساعدين فـي فتح أفاق جديدة فاتجهت إىل الجامعة״.

إن أغلب الخرّيجات المبحوثات أكّدن أن للتعليم العالي ونيل الّلقب الثاني دورا مهما جدا 
فـي التمكين االجتماعي لهن، وكذلك للحصول على مكانة وهيبة اجتماعية مما يؤثر على 
تغيير صورتهّن االجتماعية نحو األفضل. إن الطموح الكبير لهؤالء الخرّيجات المتفوقات 
أكاديمية  ومجاالت  التدريس  مهنة  مجال  فـي  المهني  التطور  عن  والبحث  العليا  للدراسة 
أخرى قد يؤدي إلى النجاح فـي اختراق ״السقف الزجاجي״ واالندماج فـي المجتمع الحديث 

.)Abu Rabia-Queder, 2008(

فـي  أبيب  تل  فـي جامعة  الثانية،  السنة  فـي  ثاٍن  لقب  الخرّيجة هال، وهي طالبة  تقول 
موضوع االستشارة التربوية فـي التربية الخاصة، وهي معلمة للتربية الخاصة ومتزوجة:

أن  فأحببت  العلمية  تطوير شخصيتي  يعني يل  الجامعة  فـي  الثاين  للقب  انتسايب  ״أوال 
أتطور وأحببت أن أغرّي ملوضوع جديد. سألت نفيس هل سأبقى فـي مجال الرتبية الخاصة 
ومعلمة اعتيادية؟ أم اختار أن أتعلم موضوع االستشارة فـي الرتبية الخاصة؟ وكنت ال 
أريد أن أبقى فـي نفس املوضوع فالراحة بالتغيري. فاخرتت موضوع االستشارة، فالّلقب 
الثاين ميكنني ويطّور شخصيتي وهو غذاء الروح بالنسبة يل. أخر سنة فـي مسار املتفوقني، 
ساعدين  ما  وهو  وعلمية  شخصية  ناحية  من  املتفوقني  مسار  فـي  كثريا  استفدت  فقد 

للتوّجه لدراسة الّلقب الثاين ومل اكتف بكوين معلمة״.

وتضيف الخرّيجة أمل التي أنهت الّلقب الثاني فـي األدب اإلنجليزي من جامعة تل أبيب 
وهي معلمة أيضا للغة اإلنجليزية:

״بالرغم من أن الشهادات ليست مقياسا أساسيا لنجاح الفرد فـي مجتمعه إال أنها احد 
املتعلم  الشخص  أن   حيث  محيطه،  فـي  الشخص  مكانة  تحدد  ما  كثريا  التي  العوامل 
العايل دور مهم فـي  للتعليم  واملثقف يحصل عىل مركز أعىل كونه صاحب لقب عايل. 

״

״
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تحديد دور وقيمة الفرد فـي املجتمع حيث انه يصبح قادرا عىل شغل مراكز ومناصب 
أعىل بفضل تعليمه وأنا رأيت أن هذه هي الطريقة األمثل ألثبت وجودي فـي مجتمع 

״يزلزل״ أحيانا من مكانة املرأة״.

كما أن للطموح المهني واألكاديمي دوره فـي اتخاذ القرار بمواصلة الدراسة للقب الثاني، 
فخرّيجات مسار المتفوقين لم يكتفـين بالحصول على الّلقب األول، وأردن مواصلة الدراسة 
للقب الثاني من أجل التعمق فـي المعرفة والبحث األكاديمي وتطوير مكانتهّن األكاديمية 
كأكاديميات عربيات مع طموح كبير للعمل فـي مجال األبحاث واألكاديميا، إلى جانب مهنة 
التدريس. تقول الخرّيجة أنوار، وهي اآلن تحضر لرسالة الدكتوراه فـي جامعة تل أبيب، 
بعد أن أنهت الدراسة للقب الثاني بنجاح وتعمل كمرشدة تربوية فـي إحدى كليات التربية:

״فـي السنة الثالثة يل فـي مسار املتفوقني عملت كمساعدة فـي البحث لعدة محارضين، 
فـي  كان مسترتًا عني  والذي  العلمية،  األبحاث  أمامي عامل جديد وواسع من  فانكشف 
فـي  أطور نفيس من خالله  أن  أحببته وأحببت  األول،  الّلقب  والثانية من  األوىل  السنة 

الّلقب الثاين، فأنا وقتها اكتشفت أين أستطيع أن أكون شيًئا آخر غري معلمة وطالبة״.

أما الخرّيجة ندين فتضيف:

״بعد أن درست موضوع العلوم فـي الكلية أحببت املخترب وأردت أن أكمل دراستي فـي 
مجال يربطني به، إال أن شهادة التدريس مل تنفعني وأحسست أنها شهادة بدون قيمة 
بالنسبة للجامعات، فاخرتت الّلقب الثاين فـي الجامعة كوسيلة لالرتقاء، فوقتها ستكون 

بحوزيت شهادة جامعية ذات قيمة تؤهلني لدراسة متعمقة فـيام أحب״.

تظهر النتائج بوضوح أن العوامل األساسية من وراء مواصلة الدراسة لنيل الّلقب الثاني 
تكمن باألساس فـي محاولة ترجمة طموح علمي وأكاديمي كبير لطالبات متفوقات خرّيجات 
مسار المتفوقين لشهادات أكاديمية مرموقة، و لم يكتفـين بالشهادة األولى كمحطة نهائية 
لدراستهّن الجامعية. كما أن ظروف العمل فـي مهنة التدريس كان له أثر فـي تكملة الدراسة، 
حيث تظهر النتائج بأن قسما من الخرّيجات ال يكتفـين بأن يصبحن ״معلمات عاديات״ أو 
متميزات فقط، بل يطمحن إلى أبعد من ذلك أكاديميا وعلميا لتحقيق ذاتهّن ورفع مكانتهّن 
العالي يعتبر وسيلة أيضا للرفاه االقتصادي  االجتماعية والعلمية واالقتصادية. فالتعليم 
والمساندة االقتصادية للزوج والعائلة، تفوق عند البعض من أن يكون آلية لتحقيق الذات 
التعليم  إلى  ينظرن  العربيات  فالخرّيجات   .)2007 )עואד,  خاص  مهني  مستقبل  وتطوير 
العالي نظرة إيجابية، لما له من تأثير على اختيارهّن بتخصيص سنوات طويلة من حياتهّن 
المحافظة على  يرفع من مكانتهّن ومكانة عائالتهّن؛ وهذا مقابل  مّما  الجامعية،  للدراسة 
)אופלטקה,  البيت  من  والخروج  التعليم  رغم  لها  بقين مخلصات  والتقاليد، حيث  العادات 

 .)2009
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
2.2.2 عوامل دافعة 

الختيار موضوع التخصص 
فـي الّلقب الثاني واختيار الجامعة

تواجه الطالبات العربيات بشكل عام صعوبات كثيرة فـي قضية اختيار موضوع الدراسة 
والتخصص، وذلك بسبب النقص الكبير فـي اإلرشاد والتوجيه المهني فـي مرحلة ما قبل 
العربيات فـي مؤسسات  الطالبات  أو الجامعة. إن األبحاث عن موضوع  االنتساب للكلية 
الموضوع  هذا  فـي  البحث  بدأ  وقد  نسبيا،  جديدا  مجاال  تعتبر  البالد  فـي  العالي  التعليم 
فـي بداية سنوات األلفـين )אופלטקה, 2009(. تظهر األبحاث القليلة فـي هذا الموضوع بأن 
الطالبات العربيات يتوّجهن إلى التعليم العالي ُبغية التطور الذاتي ومحاولة الوصول إلى 
المساواة الجندرية فـي المجتمع العربي )Passate-Schupert, 2003(. وعلى هذا األساس، 
فإن الطالبات العربيات يدرسن مواضيع تمّكنهّن للحراك االجتماعي واالندماج فـي سوق 
العمل، وخصوصا فـي مهنتي التدريس والتمريض )מוצטפא, 2007(. يظهر أن قسما ال بأس 
به من خرّيجات مسار المتفوقين ال يكتفـين بمهنة التدريس بدراسة الّلقب األول فقط، بل 
يطمحن فـي متابعة الدراسة للقب الثاني، وحينها تقف أمامهّن معضلة اختيار الموضوع 

المالئم، كما يحدث أيضا أمام الطالب العرب عامة فـي فترة ما قبل الجامعة.

المتفوقين فـي  إلى وجود أسباب متنوعة لدى خرّيجات مسار  المقابالت  نتائج  تشير 
اختيار موضوع التخصص لدراسة الّلقب الثاني. فـي هذا السياق تعلق الخرّيجة منال، على 
أسباب اختيار موضوع التخصص فـي الّلقب الثاني.  ومنال قد أنهت الدراسة للقب الثاني 

فـي موضوع األدب اإلنجليزي فـي جامعة بار أيالن، وهي معلمة متزوجة:

״كان حلمي دامئا أن أصبح محارضة فـي اللغة االنجليزية مام دفعني لالستمرار والبدء 
بالّلقب الثاين مبوضوع linguistics  وان شاء الله سأستمر حتى أحقق هذا الحلم״.

وتضيف الخرّيجة رشا، وهي تدرس للقب الثاني فـي اللغة اإلنجليزية فـي جامعة بار إيالن 
وهي معلمة أيضا:

شعرت  سنوات   4 ملدة  إعدادية  مدرسة  فـي  االنجليزية  اللغة  تعليم  مارست  أن  ״بعد 
باإلحباط بسبب عدم تحفز الطالب عىل التعلم ونقص فـي ساعات التعليم مام دفعني 
أن  اعتقدت  الخاص( حيث  )التعليم  מיוחד  חינוך  فـي  ثاين  لقب  بدء  فـي  التفكري  إىل 
مهنتي ستكون أسهل وأفضل. إال انه وبعد مرور 3 سنوات أخرى وازدياد خربيت فـي املهنة 
أدركت أن مكاين هو فقط فـي تدريس اللغة االنجليزية ولذلك قررت االلتحاق بالجامعة 
لنيل ألقاب عليا، وان شاء الله لن أتوقف إىل أن أصبح محارضة فـي نفس الكلية التي 

تعلمت بها״.
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وأما الخرّيجة رواء التي أنهت دراسة الّلقب الثاني فـي جامعة تل أبيب فـي اللغة االنجليزية، 
وهي معلمة ومتزوجة، فتؤكد أن اختيار الموضوع كان أمرا صعبا لها:

״لألسف فإننا ال نجد توجيها للدراسة الجامعية فـي املدرسة الثانوية واختياراتنا ليست 
مساعدات  خالل  من  سأدرسه  الذي  للموضوع  إرشادي  تم  لقد  عشوائية.  بل  مخططة 
توجيه من رئيس مسار املتفوقني ومن محارضات اللغة االنجليزية فـي املعهد العريب. إال 
أن هذه اإلرشادات مل تكن كافـية، وهذه أيضا ليست من واجباتهم. من هذا املنطلق فقد 
اضطررت بالنهاية للمواصلة باملوضوع الذي بدأت ادرس له فـي الّلقب األول فـي مسار 

املتفوقني، عىل أمل أن أنجح وأحقق حلمي״.

فـي  عام،  بشكل  العربي  والطالب  الطالبة  وكذلك  الخرّيجة،  تواجهها  التي  الصعوبة  إن 
اختيار موضوع الدراسة قد يدفع بها فـي نهاية المطاف بالقيام بتغيير موضوع التخصص 
عن  الكافـية  المعلومات  نقص  بسبب  عام،  بشكل  الدراسة  مدة  يطيل  أو  الدراسة،  أثناء 
المتفوقين يواجهن  الدراسي. فإن كثيرا من خرّيجات  التوجيه  موضوع التخصص وعدم 

لن هذه العراقيل بطموحهّن وتميّزهّن. هذه المعضلة أيضا، ولكن بالنهاية أّكدن أّنهّن ذلِّ

تقول الخرّيجة مودة:

״فـي البداية سألت عن عدة مواضيع دراسية استطيع مواصلة الدراسة للقب الثاين فـيها، 
املوضوع  فـي  الجامعي  تعليمي  مناسبة جدا ملواصلة  أنني  النهاية  فـي  ولكنني شعرت 
الذي درسته فـي الّلقب األول فـي مسار املتفوقني وهو اللغة واألدب االنجليزي ألنني 

قريب منه وأرغبه وأميل إليه كثريا״

وتضيف الخرّيجة قمر:

״عند إنهايئ مسار املتفوقني بثالث سنوات فكانت هذه فرصة ملواصلة التعليم لنيل الّلقب 
الثاين ألنني شعرت أنني صغرية واملستقبل أمامي. بحثت عن موضوع للتخصص فوجدت 
مجاالت كثرية للتخصص، ولكنني رأيت أن موضوع االستشارة فـي الرتبية الخاصة مينحني 
فـي  مستشارة  أكون  أن  استطيع  فأنا  متنوعة،  لوظائف  فرص  أمامي  لتفتح  اإلمكانية 
املدرسة إىل جانب كوين معلمة للرتبية الخاصة. اخرتت جامعة تل أبيب ألنها قريبة إىل 

بلدي وأحببت أن ادرس فـيها ملستواها العايل״.

وتؤكد الخرّيجة ندين أيضا:

الجامعة  فان  الحاسوب  علم  فـي  املواصلة  أردت  فإذا  للدراسة.  تحديدات  عندي  ״كان 
ستطلب مني الكثري من ساعات االستكامل، لذلك كنت مضطرة لدراسة موضوع تدريس 

الحاسوب للقب الثاين״.

بالمقابل، فان هناك كثيرا من خرّيجات مسار المتفوقين صرّحن  بأنهّن اخترن الموضوع 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
المناسب للتخصص فـي الّلقب الثاني، وذلك حسب ميولهّن ورغباتهّن وتخصصاتهّن فـي 

الّلقب األول. تقول الخرّيجة فرح:

״أنا أحب موضوع الحاسوب كثريا. الّلقب األول فـي الكلية مل مينحني املعلومات الكافـية 
كان  فقد  متوقعة،  كنت  كام  جديدة  معلومات  اكتسب  مل  الجامعة  فـي  أيضا  ولكنني 
التعليم  الرتكيز فـي الدراسة للقب الثاين مرتكزا عىل مساقات الرتبية أكرث من مساقات 

فـي موضوع الحاسوب״.

وتؤّكد ذلك الخرّيجة لبنى أيضا:

״ميويل لهذا املوضوع كان منذ زمن بعيد. واصلت فـي موضوع األدب االنجليزي ألنني 
أحبه كثريا واقرأ كثريا باللغة االنجليزية وال يوجد سبب آخر لدراسة هذا املوضوع عندي״.

أما الخرّيجة هال فتؤكد على انجذابها لموضوع التخصص، حيث مرّت بتجربة ثرية أثناء 
تدريسها فـي المدرسة التي دفعتها لدراسة موضوع التخصص:

״صحيح أنني بدأت بتعلم موضوع جديد ولكنني بقيت فـي مجال الرتبية الخاصة الذي 
وخصوصا  كثريا  جذبني  االستشارة  موضوع  املتفوقني.  مسار  ضمن  املعهد  فـي  درسته 
باالستشارة ويحتاجون ملن يسمعهم  الخاصة عندهم نقص  االحتياجات  األوالد ذوي  أن 
ويسمعوهم. فأنا معلمة للرتبية الخاصة ووجدت مشاكلهم وشعرت أنهم باحتياج لهذا 

املوضوع״

هذه النتائج تمكننا من التعرّف على األسباب الكامنة من وراء اختيار التخصص للخرّيجات 
من حيث عدم وجود إرشاد كاف، ووقوفهّن أحيانا أمام مفترق طرق ال يعرفن إلى أية جهة 
يتوجهّن. مقابل خرّيجات تأثرن  من تجربة تعليمهّن فـي الّلقب األول فـي مسار المتفوقين 
الختيار  دفعهّن  مما  أخرى،  جهة  من  التدريس  مهنة  فـي  عملهّن  تجربة  ومن  جهة،  من 

موضوع التخصص الجامعي المناسب لطموحهّن ولرغباتهّن. 

2.2.3 طموح الّلقب الثاني 

ومصاعب أمام الخّريجات

واكتساب  المهني  للتطور  أمام أصحابها  األبواب  تفتح  التي  الجامعية  األلقاب  إلى جانب 
العائلي  الدعم  فان  واالقتصادي،  االجتماعي  الحراك  فـي  والمساهمة  الواسعة  المعرفة 
 - العالي  التعليم  فـي  المتقدمة  المراحل  فـي  العربيات  الطالبات  لدراسة  واالجتماعي 
فـي  المهمة  العوامل  من  يعتبران   - الزوجية  واألسرة  العائلة  بيت  عن  بعيدا  وخصوصا 
اتخاذ القرار لمواصلة الدراسة لنيل شهادة اللقب الثاني فـي الجامعة. فقد أجمعت جميع 
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المبحوثات على الدعم العالي للعائلة وللزوج الذي  حصلن عليه فـي مواصلة الدراسة لنيل 
يعتبر  متنوع.  الخرّيجات  تلك  عليه  حصلت  الذي  المعنوي  فالدعم  الثاني.  اللقب  شهادة 
المحيط العائلي فـي القرية العربية عامال أساسيا لمواصلة الخرّيجات مشوارهّن لنيل ألقاب 
متقدمة، وخصوصا عند الحديث عن دعم الوالدين أو الزوج. كذلك تحظى تلك الخرّيجات 
- من المسار نفسه ومن المحاضرين  بدعم أكاديمي أثناء الدراسة فـي مسار المتفوقين 
فـي مساقات التعّلم المختلفة. كما وتحظى هؤالء الخرّيجات بدعم غير مباشر من المحيط 
التعليمي أثناء الدراسة للقب األول، وخصوصا ضمن المساقات الخاصة متعددة الثقافات 
كثيرة،  وأحيانا  يهود.  وطالبات  طالب  بمشاركة  العبرية  باللغة  تدّرس  وهي  والقوميات، 
تحصل تلك الخرّيجات على هذا الدعم أثناء عملهن كمعلمات فـي المدرسة العربية. وبالطبع 
إلى جانب هذا الدعم المتواصل للدراسة الجامعية، فهناك عوامل كثيرة أخرى تقف حجر 
عثرة أمام مواصلة التعليم. من مصاعب االنتساب إلى الّلقب الثاني هي الوضع العائلي، 

كأن تكون الخرّيجة العربية امرأة متزّوجة لها أوالد صغار )אופלטקה, 2009(.

تقول الخرّيجة فرح عن ذلك:

״املشكلة الكبرية التي واجهتني أثناء الدراسة كانت والديت البني البكر، حيث أنني اعمل 
معلمة باإلضافة إىل تعليمي وهذا زاد من الضغط فـي املدرسة التي أدرس فـيها وأثناء 
فرتة  أثناء  بينها  والدمج  والتعليم  الدراسة  بني  التوفـيق  كذلك  الجامعة،   فـي  دراستي 
بها  أسافر  الخاصة  سياريت  فعندي  الجامعة  إىل  بالسفر  مشاكل  توجد يل  ال  االمتحانات. 
وأمتتع بالسفر. ولكنني والحمد لله استطعت التغلب عىل هذه الضغوطات. كنت خائفة 
من االنتقال من الكلية إىل الجامعة، ولكنني وجدت أنني كنت ادرس مبستوى عال فـي 

مسار املتفوقني فـي املعهد وحصلت عىل تفوق فـي سنتي األوىل للقب الثاين״.

إن الزواج المبكر فـي المجتمع العربي يعتبر ظاهرة اجتماعية تعيق مواصلة التعليم الجامعي 
بصورة عامة. كثير من الطالبات العربيات بصورة عامة يؤجلن الدراسة للقب األول، وللقب 
الثاني أيضا، لالهتمام بتربية األطفال أو العمل. بالطبع، جميع هذه العوامل المعيقة تساهم 
فـي القرار المتردد لمواصلة التعليم العالي، وأحيانا الدخول العشوائي، دون توجيه مهني 
لمؤسسات التعليم العالي. هذا التردد يؤثر عليهّن فـي مواجهة تحديات كثيرة فـي الجامعة 

كمؤسسة جديدة عليهّن.

 - الثاني  للقب  الدراسة  أثناء   - واألساسية  الوحيدة  المشكلة  أن  لبنى  الخرّيجة  ترى 
تكمن فـي مالئمة دراستها مع عملها كمعلمة، وكأّم عليها أن تهتم بتربية أبنائها، وحيث 

استطاعت تذليل هذه العقبة، فهي تقول فـي ذلك:

״الحقيقة أنني مل أواجه مشاكل وصعوبات أثناء دراستي للقب الثاين فـي الجامعة. كل 
״الغلبة״  ولكن  مشاكل.  عندي  توجد  ال  التعليم  مجال  فـي  للغاية.  ممتاز  عندي  شئ 
الوحيدة هي السفر اليومي للجامعة وخصوصا أنني معلمة وأم بنفس الوقت. إال أنني 

تغلبت نوعا ما عىل هذه املشكلة عن طريق السفر بالقطار״.

خّريجات عربيات من مسار املتفوقني 

״

״

sample2012final.indd   155 8/30/12   10:07 AM



156

2 0 1 2 العدد الثاني،  
العربيات لمواصلة  الطالبات  التي تقف أمام  ولقد بيّنت األبحاث أن المصاعب األساسية 
والعائلة  والتعليم  العمل  بين  المالءمة  إشكالية  فـي  تنحصر  الجامعة  فـي  العالي  التعليم 
)Oplatka and Tevel, 2006(. أما بالنسبة للدعم الذي تحصل عليه هؤالء الخرّيجات لتذليل 
العربية  الطالبة  دعم  فـي  كبير  دور  والزوج  للعائلة  ذكر.  كما   - متنوع  فهو  العقبات  هذه 
ومواصلة دراستها العليا فـي المؤسسات التعليمية، وخصوصا لشهادات متقدمة كاللقب 
الثاني والدكتوراه. تظهر األبحاث بأن موقف الزوج بالنسبة لخروج المرأة العربية من البيت 
يؤثر كثيرا على زيادة نسبة الطالبات العربيات للدراسة الجامعية )Abu Baker, 2003(. إن 
موقفا حياديا للعائلة أو مشجعا هو شرط أساسي لالنتساب إلى التعليم العالي والدخول 
فـيه حتى النهاية. الجو األكاديمي للعائلة ووجود أكاديميين من إخوة وأخوات يدعمان قرار 
الثاني. األهل األكاديميون يصبحون  الّلقب  لنيل شهادة  التعليم  العربية بمواصلة  الطالبة 
قدوة حسنة للطالبات العربيات )אופלטקה, 2009(. كما أن أبحاثا كثيرة أظهرت أن للمدرسة 
الثانوية تأثيرا كبيرا على دخول الطالبات إلى مؤسسات جامعية - بين أبناء األقليات. وجود 
 Swail, ( الثقافة األكاديمية فـي المدرسة ودعم المعلمين لهما أثران كبيران فـي ذلك الشأن

.)Redd & Pema, 2003

تقول الخرّيجة ندين عن هذا الدعم:

درّسوين  الذين  املحارضين  ومن  املتفوقني  مسار  من  عليه  حصلت  الدعم  أن  ״الحقيقة 
مساقات خاصة لنا. وال أنىس دعم األهل واألصحاب״.

وتؤكد الخرّيجة هال على الدعم العائلي:

״الكل يدعمنني فـي مشوار تعليمي منذ البداية فـي الكلية وحينام تزوجت أثناء التعليم 
وبداية تعليمي للقب الثاين. هذه الدائرة الصغرية من األهل والزوج تعطيني الثقة بالنفس 
للنجاح، رغم الضغوطات البيتية التي يتحملونها أثناء فرتة امتحانايت. فأنا مدين لهم كثريا״.

وتضيف الخرّيجة مودة مؤكدة على أهمية هذا الدعم، رغم المصاعب والعقبات االجتماعية 
المختلفة والخاصة بمجتمع محافظ. هي قد عانت من جمل اإلحباط، لكنها أصرّت على 

موقفها وآمنت بفكرتها. تقول الخرّيجة مودة:

اإلحباط،  كلامت  يسمعونني  كانوا  واملجتمع  واألقارب  العائلة  من  يحيطني  من  ״أغلب 
فقالوا شو بدك فـيه ولليه هالفلسفة؟؟، إال أنني من النوع الذي يؤمن بفكرته وال يتأثر 
بآراء اآلخرين املحبطة، وعندما أنهيت الّلقب الثاين ورأوا انعكاساته عىل شخصيتي وحيايت 

غريوا رأيهم وبعضهم ذهب ليكمل مسرية الّلقب الثاين״.

إلى جانب هذا الدعم، هناك ثمن تدفعه بعض الخرّيجات لما يتحّملنه من أعباء الدراسة 
والعمل والقيام بتربية األوالد فـي آن واحد، وهو ما يوّلد ضغطا عندهّن. تقول الخرّيجة هال 

عن هذا الثمن:
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فأنا  دراسية  أو  علمية  ليست  الجامعة هي  فـي  تعليمي  أثناء  تواجهني  التي  ״املشاكل 
خّريجة مسار املتفوقني واكتسبت من خالله مهارات التعلم والبحث ساعدين كثريا عىل 
لعائلتي  دراستي  عبء  تحمييل  مشكلة  أواجه  أنني  إال  الجامعة،  فـي  العلمي  التأقلم 
وزوجي والحقيقة أنني اخرس كثريا من املناسبات االجتامعية التي تذهب عني ولن تعود״.

وهناك مصاعب اقتصادية بالنسبة لرسوم التعليم وتكاليف الدراسة، حيث يواجه الطالب 
من  نابعة  اقتصادية  منها:  متنوعة،  - صعوبات  العربيات  الطالبات  - وخصوصا  العرب 
الظروف االقتصادية المتدنية فـي المجتمع العربي، إيجاد سكن جامعي، سكن فـي محيط 
وبنيوية  مؤسساتية  وعراقيل  صعوبات  التدريس،  لغة  فـي  صعوبات  الجامعي،  الحرم 

)מוצטפא, 2007(.

تقول الخرّيجة ندين عن ذلك:

״خالل دراستي للقب الثاين واجهت مشاكل وصعوبات مادية مل تواجهني ومل أتعود عليها 
أثناء دراستي فـي مسار املتفوقني، حيث حصلت عىل إعفاء من رسوم التعليم ونلت منحة 
مادية ملساعديت فـي مصاريف الدراسة من أجل الرتكيز فـي الدراسة فـي املسار. أما فـي 
اللقب الثاين فكوين معلمة فـي وظيفة جزئية ال يتيح يل تغطية املصاريف الجامعية من 

رسوم تعليم وسفريات ومواد دراسية״.

كذلك يواجه قسم من الخرّيجات مصاعب دراسية وعراقيل اجتماعية فـي المحيط الجامعي 
الجديد. فالدراسة للقب األول فـي المعهد لم تمنح الخرّيجات تجربة أكاديمية عميقة، رغم 
المستوى األكاديمي العالي للدراسة فـي المسار، كما صرّحت الخرّيجات بذلك. للمحيط 
الجامعي الجديد وتجربته الخاصة بالنسبة للخرّيجات والطالبات العربيات تأثير كبير على 
الدراسة  عن  كافـية  بمعلومات  اإلحاطة  عدم  مثل:  هناك مصاعب  الثاني.   الّلقب  دراسة 
باعتبار  مسبقة  تصورات  التدريس،  ولغة  األكاديمي  المستوى  عن  الجامعية،  واأللقاب 
الجامعة مكانا يصعب انتساب الطالبات إليها - وخصوصا أن الخرّيجات أنهين دراستهّن 
للقب األول فـي الكلية؛  ُيعتبر ما سبق عوامل مشتركة ليست فقط للطالبات العربيات، إنما 
أيضا لطالبات من قوميات وثقافات مختلفة على الصعيد العالمي )אופלטקה, 2009(. ولكن 
رغم هذه الصعوبات فإن جميع الخرّيجات المبحوثات استطعن التغلب عليها بقوة اإلصرار 

والتصميم على النجاح والحصول على الّلقب المنشود.

تقول الخرّيجة مودة عن المصاعب والمشاكل التي واجهتها أثناء دراستها للقب الثاني:

״بالطبع أول ما واجهته فـي الجامعة كانت طلبات إكامل بعض املساقات لقبويل كطالبة 
رسمية فـي الّلقب الثاين باللغة االنجليزية. كنت ال اعرف أجواء الجامعة، والحظت الفرق 
بالذات  املصاعب  هذه  عىل  تغلبت  حاليا  والجامعة.  الكلية  بني  التعليمي  املستوى  بني 
الكلية دامئا بعالقات  اللغة االنجليزية والطلبات األكادميية األخرى. كنت فـي  مبا يخص 

اجتامعية قريبة مع زمياليت وهذا الشء ال اشعر به فـي الجامعة״.
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وتضيف الخرّيجة قمر عن تجربتها األولى فـي الجامعة مقارنة بدراستها فـي الكلية:

״أنا فـي بداية الطريق، من ناحية التأقلم فـي الجامعة فهذا صعب نسبيا. كنا فـي بيت 
بريل فـي مسار املتفوقني مجموعة أصدقاء واحدة، وفجأة واحدة أنا بني طالب وطالبات 
يهود مام يصّعب عيّل التأقلم. املستوى التعليمي عال جدا باملقارنة مع الكلية، إال أنني 
اشعر بأنني قادرة عىل التأقلم برسعة وخصوصا أنني مررت بتجربة قصرية فـي مساقات 

خاصة لنا فـي مسار املتفوقني عندما درسنا مع طالب يهود من مدارس الكلية״.

عملها  مع  الدراسة  مالءمة  وقضية  اإلنجليزية  اللغة  صعوبة  على  نشوة  الخرّيجة  وتؤكد 
كمعلمة للتربية الخاصة:

الثاين.  التي تواجهنني حاليا فـي دراستي للقب  ״اللغة االنجليزية هي إحدى املصاعب 
كام أن مالءمة ساعات العمل كمعلمة مع تعليمي للقب الثاين يزيد من الضغط اليومي. 
هذه  مثل  عىل  وخصوصا حصويل  الضغط  هذا  عىل  التعّود  بدأت  رويدا  رويدا  ولكنني 
التجربة عندما كنت طالبة فـي مسار املتفوقني فـي املعهد حيث كتبت أبحاثا مبستوى 
ليسيل  كلية  فـي  أما  أكرث  انه نظري  إال  بجامعة حيفا  املوضوع موجود فقط  عال. هذا 

فالتوجه هنا عميل تطبيقي أكرث״.

الّلقب  دراسة  فـي  انخرطن  اللواتي  العربيات  الخرّيجات  أن  يتضح  تقدم،  ما  على  وبناء 
الثاني يدفعن أحيانا ثمنا لهذه الدراسة. ُيْعتبر طموحهّن وتفوقهّن الدراسي والدعم العائلي 
األكاديمي  والدعم  العائلي  الدعم  ذّلل  والمصاعب.  العقبات  لهذه  المذللة  العوامل  من 
القروية  والتقاليد  والعادات  الثقافـية  بالعوامل  المتعلقة  المصاعب  الكلية  محاضري  من 
المحافظة، حيث هناك الرأي المسبق بأنه رغم التعليم الجامعي ونيل الشهادات المتقدمة 
 Abu( ستصبح الخرّيجات أمهات بالنهاية ومهمتهّن األساسية ستنحصر فـي تربية األطفال

 .)El-Haj, 2002
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     خــالصــة

العربي  األكاديمي  المعهد  فـي  المتفوقين  مسار  فـي  الدراسة  منهج  إن  فـيه،  ال شك  مما 
- بيت بيرل قد استطاع أن يجذب طالبات عربيات متفوقات لمهنة التدريس، كما  للتربية 
المتفوقات على مواصلة  الخرّيجات  به من  أمام قسم ال بأس  الطريق  أن يمّهد  واستطاع 
دراستهّن العليا لنيل الّلقب الثاني. وذلك رغم العقبات االجتماعية فـي مواصلة الدراسة، 
حيث االّدعاء بأن طالبات عربيات مسلمات قليال ما ينخرطن مع الطالب لشهادات متقدمة 
وراء مواصلة  تقف  كثيرة  أّن عوامل  أيضا  المالحظ  2009(. من  )אופלטקה,  الجامعة  فـي 
المهني  للتطور  آفاق جديدة  البحث عن  الثاني، وخصوصا  الّلقب  لنيل  الجامعية  الدراسة 
واألكاديمي، مّما يتيح للخرّيجات تسّنم مناصب إدارية وتربوية فـي المدارس العربية وفـي 
مؤسسات أكاديمية عليا؛ األمر الذي ُيَغّذي طموح قسم كبير منهن فـي مواصلة الدراسة 
لنيل الّلقب الثالث. فـي السنوات األخيرة، نجد هذه الظاهرة آخذة فـي ازدياد نسبة الطالبات 
العربيات الملتحقات لدراسة اللقبين الثاني والثالث، رغم ״حلزونية״ هذا التطور. فخرّيجات 
ولمدارسهّن  أوال،  لهّن  أكاديمي  مكسب  وهو  تفوقهّن،  يواصلن  زلن  ما  المتفوقين  مسار 

وعائالتهّن ومجتمعهّن ثانيا.

هؤالء  من  لقسم  عشوائية  تعتبر  الثاني  الّلقب  لنيل  الدراسة  أن  البحث  نتائج  ُتظهر 
الخرّيجات، على الرغم من وجود النية الواضحة لهّن لدراسة الّلقب الثاني، وهو ما ظهر 
أثناء الدراسة للقب األول. وكشفت نتائج المقابالت عن مثل هذه العشوائية فـيما يخّص 
اختيار مكان التعليم لمواصلة الدراسة للقب الثاني. ُيالحظ أن أغلب الخرّيجات درسن أو 
يدرسن فـي جامعة تل أبيب، واثنتان درسن أو يدرسن فـي جامعة بار إيالن، وهي الجامعات 
القريبة جغرافـيا إلى قراهّن ومدنهّن؛ مما يتيح لهّن السفر اليومي ثم العودة إلى العائلة، 
وهذا يالئم عملهّن  كمعلمات أيضا. وهذا بالطبع كان سببا من األسباب التي دفعت قسما 
منهّن الختيار الدراسة للقب األول فـي المعهد، حيث القرب الجغرافـي من مكان سكناهّن، 
كما وله عالقة بقرار العائلة فـي مجتمع محافظ. تظهر النتائج أن االستثمار والدعم العائلي 
يذّلل المصاعب االجتماعية واالقتصادية أمام الخريجات لتحقيق حلم العائلة العربية فـي 

تعليم أبنائها وبناتها لأللقاب الجامعية العليا 

ما من شك، إن دراسة اللقب الثاني ازداد عليه الطلب فـي السنوات األخيرة، وخصوصا 
فـي أعقاب اإلصالحات الحاصلة فـي جهاز التربية والتعليم. يوحي االتجاه إلى عدم االكتفاء 
باللقب األول لمهنة التدريس فـي المستقبل القريب، بدليل ازدياد الطلب على اللقب الثاني؛ 

خّريجات عربيات من مسار املتفوقني 
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ولهذا فإن كليات التربية بدأت تلبّي هذا الطلب بإدخال دراسة اللقب الثاني لخريجيها. ليس 
الثاني فـي مواضيع  للقب  المعهد يدرسن  المتفوقين من  غريبا أن جميع خريجات مسار 

تخّص التربية والتعليم، إضافة إلى مواضيع العلوم االجتماعية واإلنسانية.

قد رأينا أنه من بين عوامل االنتساب لأللقاب الجامعية العليا تحسين الوضع االجتماعي 
والدخل االقتصادي للخريجات، حيث من شأنه أن يشكّل تغيّرا مستقبليا نوعيا، فـي عمل 
المرأة العربية أيضا. إّن حصولهن على األلقاب الجامعية العليا يشكّل أداة لتغيير عملهن 
المستقبلي ثم تغيير مكانتهن االجتماعية، مما يزيد من تنافسهن فـي جهاز التربية والتعليم 
وسوق العمل الواسع. كل ذلك على الرغم من أن الحديث يدور حول مواضيع ذات صلة 
اقتران  بسبب  لهن  المتاحة  العمل  فرص  ندرة  من  الرغم  وعلى  الحكومية،  بالمؤسسات 

القيود االجتماعية بنوع الوظائف المسموح لهن عملها.

وأخيرا، ُتظهر نتائج البحث - بصورة واضحة - أن خريجات مسار المتفوقين على وعي 
كبير بأهمية التعليم العالي ومساهمته فـي التطور الذاتي والمهني لهن وللمجتمع العربي 
فـي البالد. إن دراستهن لأللقاب الجامعية العليا تساعدهن على اكتساب مكانة اجتماعية 
عليا فـي مجتمعهن، وتساعدهن فـي البحث عن تطور مهني مرتبط بدراستهن الجامعية 
العليا؛ وهذا على عكس ما يتم عرضه فـي أدبيات األبحاث المختلفة عن عوائق اجتماعية 
كبيرة تقف أمام تعليم المرأة الجامعي. ُتظِهر نتائج هذا البحث – بوضوح - دعم العائالت 
الجامعية  دراستهن  مواصلة  فـي  الخريجات  لهؤالء  والمعنوي  واالقتصادي  االجتماعي 
طموح  إلى  باإلضافة  المتواصل  العائلي  الدعم  هذا  عليا.  جامعية  ألقاب  على  والحصول 
هؤالء الخريجات وتصميمهن على مواصلة التفوق والبحث عن التطور الذاتي والمهني هو 
ما يفسر ازدياد ظاهرة انتسابهن أللقاب جامعية عليا. وهو مكسب لهن أوال، ولمجتمعهن 

ثانيا.
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مواقف طالبات سنة رابعة 
فـي ״كلية لتأهيل املعلمني״ 

نحو أمناط اتصالهن 
البني شخصية

ص ملخَّ
البين  االتصال  لمساق  برنامج  تطبيق  تأثير  مدى  فحص  إلى  الدراسة  تهدف 
لتأهيل  كلية  فـي  يتعلمن  طالبات  لدى  ذاتية  متغيرات  على  وفاعليته  شخصي 
لدى  المتوفرة  االتصال  أنماط  ماهية  الدراسة معطيات وصفـية عن  هذه  ُتوّفر  المعلمين. 
الطالبات. توفر أيضا، وبشكل مقصود ومخطط، تفسيرات محدودة لوجود هذه األنماط. 
يتكون مجتمع الدراسة من )132( طالبة، موّزعة بالتساوي على التخصصات: الرياضيات، 
واللغة االنجليزية، والتربية الخاصة – )44( طالبة من كل تخصص. كان اختيار وحدات 
لنفس  رابعة  سنة  طالبات  أغلبية  الفحص  يشمل  حيث  ״الصف״،  أساس  على  الدراسة 

التخصص.  

الطالبات  عبّأْتها   التي  االستمارة  الدراسة هي  فـي هذه  المستخدمة  األساسية  األداة 
أنفسهن. تتكون هذه االستمارة من عشرين متغيرا، وهي تنقسم لجزأين: معلومات أولية، 

ومعلومات عن أنماط اتصال الطالبة.  

ُيْدِرجن ذاتهّن فوق المتوسط من ناحية  تظهر النتائج أن طالبات جميع التخصصات 
الرؤية نحو وضعهن الحالي، وبفارق بسيط وإيجابي نحو رؤية وضعهن المنشود.   

تتغير  لم  واالجتماعية  الذاتية  اتصالهن  ألنماط  الطالبات  رؤية  أن  النتائج  هذه  تظهر 
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لالتصال  سنوي  مساق  تعلمهن  عملية  قبل  ما  فترتين:  بين  بالمقارنة  جوهري،  بشكل 
الشخصي، وما بعدها. وتتوصل الدراسة إلى االستنتاج أن نمط االتصال األكثر بروزا هو 

نمط االتصال ״األنا فـي المركز״.  

وجود  إلى  إضافة  الفعال،  االتصال  تعرقل  مهددة  عناصر  وجود  إلى  النتائج  تشير   
فارق جوهري بين الرؤية الذاتية للموجود وبين الرؤية الذاتية المنشودة، وفروق جوهرية 
بين مواقفهن نحو االتصال بعد مشاركتهن فـي مساق ״االتصال  البين شخصي״ مقارنة 
بمواقفهن القبلية، مما يعكس الشعور بإمكانية التحسين فـي جودة االتصال الذاتي والبين 

شخصي.  

الطالبات  قدرات  تقوية  مثل: ضرورة  التوصيات،  من  مجموعة  النتائج  هذه  تستدعي 
بين  )الدمج  واألفكار  بالمشاعر  اآلخر  بمشاركة  الشعور  وتقوية  اآلخرين،  مع  العمل  فـي 
״األنا فـي المركز و ״ اآلخر فـي المركز״(، والعمل على تقوية إمكانيات الطالبات للتعامل مع 

مواقف تربوية مركبة.  

كلمات مفتاحية: مواقف، أنماط، االتصال البين شخصي، كلية أكاديمية. 

    مقـدمــة

الشخصية  وقدراته  لذاته   ،B.Ed لقب  لنيله  واألخيرة  الرابعة  سنته  فـي  الطالب،  معرفة 
واالجتماعية هي عملية هامة وضرورية.

تساؤالت كثيرة يطرحها الطالب فـي سنته التعليمية الرابعة: هل هو واع لقدرات ذاتية 
التي من  األمور  لماهية  واع  اآلخرين؟ هل هو  وخصائص عن شخصه وعن عالقاته مع 
الممكن تحسينها؟ هل هو واع للفارق بين مواقفه الحالية والمنشودة؟ هذه تساؤالت هامة 
وخاصة فـي مرحلة أن هذا الطالب مقبل على مفترق طرق مصيري: الخوض فـي تجربة 

التربية والتعليم. 

بطبيعة الحال، تعكس هذه التساؤالت مواقف الطالب نحو أنماط فـي االتصال الشخصي 
ورؤيتهم لمميزات تواصلهم الذاتية والبين شخصية.
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    الخلفـية النظرية

يرتبط الفرد أثناء حياته باتصاالت مختلفة، حيث يمارس أنواعا متعددة من التواصل، الذي 
يلعب دورا مهما فـي تقوية العالقات االجتماعية، كما يعمل على تقوية عملية العالقات بين 

األفراد.

تنمية  فـي  االتصال ودورها  التربوية واالجتماعية خاصة بعملية  الجهات  اهتمت  وقد 
أو تقوية أداء العاملين فـيها، والحاجة إلى التدريب على ممارستها، حيث وجد المهتمون 
فـي مجال علم النفس االجتماعي وعلم النفس والتربية، بان لالتصال الشخصي أهمية فـي 
مختلف المستويات وخاصة فـي تقوية العالقات المهنية بين األخصائيين المهنيين وبين 

األشخاص الذين هم بعالقات معهم )مثل الطالب واألهل(.  

إذا اعتبرنا االتصال أساس حياتنا اليومية، فنحن نتبادل كميات ونوعيات ضخمة من 
المشاعر واألفكار ونقلها عن ذاتنا  التي تشمل استعراضا، وتبادل  البيانات والمعلومات 

وعن اآلخرين. 

وإْن كّنا نتحدث عن االتصال فال بد من التمييز بين نوعينا: االتصال البين شخصي 
)Interpersonal Communication( واالتصال الذاتي )Intrapersonal Communication(؛ ومع 

هذا، يمكن فهمهما كعمليتين متصلتين. 

ظهرت تعريفات عديدة - ال يمكن حصرها لمفهوم االتصال الشخصي - قّدمهاالباحثون 
والتربوية   العلوم االجتماعية  والمتخصصون فـي مجال اإلعالم واالتصال وفـي مجاالت 
)McCloskey, 2004;  Peterson, 2001(، وقد عكست فـي معظمها أهمية االتصال ودوره فـي 

الحياة اإلنسانية واالجتماعية. فاالتصال هو جزء من حياة اإلنسان، مرتبط بذاته وبيئته 
وثقافته، فالعالقة هي متغيرة وجدلية: يتصل اإلنسان مع ذاته كما يتصل مع البيئة وهذان 

 .)Smith, 2004 ;2001 ،النوعان من االتصال يتفاعالن معا  )آرميسترونج

القائم  بين  مباشر  بشكل  التواصل  فـيه  يتم  الذي  هو  شخصي  البين  االتصال  إن 
باالتصال والمستقبل )بين الذات واآلخر(، ويقوم على تبادل المعلومات من أفكار ومشاعر 

بين األشخاص مباشرة. 

أما االتصال الذاتي فمن الممكن تعريفه بأنه: ״االتصال الذي يجريه الشخص مع نفسه״، 
وهذا االتصال يحصل لدى الفرد  فـي كل األوقات وفـي كل األماكن وفـي كل الظروف، من 
منطلق أن اإلنسان كائن يفكر ويشعر دائما، وهذا التفكير والشعور هو جزء من تواصل 

.)Devito, 2004; Neuliep, 2011( -الشخص الدائم مع ذاته

:)Devito, 2004( من هنا، فإن لكل اتصال أهمية نابعة من عدة نواحي نذكر أهمها

مواقف طالبات سنة رابعة  فـي ״كلية لتأهيل املعلمني״
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تتوقف قدرة إنجاز األهداف على كفاءة االتصاالت وبراعتها التي يمارسها الفرد فـي . 1

حياته اليومية وفـي عمله.

تمثل االتصاالت جزءًا كبيرًا من أعمال الفرد اليومية.. 2

فـي . 3 بما يسهم  المختلفة  القنوات  عبر  والبيانات  المعلومات  نقل  فـي  االتصال  يفـيد 
اتخاذ القرارات وتحقيق نجاح الفرد فـي المجتمع.

يعتبر االتصال ضرورة أساسية فـي توجيه السلوك وتغييره، على المستوى الفردي . 4
والجماعي.

المنفذة . 5 لألنشطة  المشترك  والتبادل  التفاعل  هادفة لضمان  االتصال وسيلة  يعتبر 
فـي مؤسسة ما.

يعتبر االتصال وسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات األفراد العاملين فـي مؤسسة ما، . 6
ووسيلة لتحفـيزهم للقيام باألدوار المطلوبة منهم.

بشكل عام، يمكن ذكر أربعة أفكار أساسية لتفسير سبب اتصال الفرد مع أفراد آخرين، أي 
 :)Kirchmajer, 2003( لماذا يرى اإلنسان االتصال هام فـي حياته

فكرة اإلثارة: يتصل الفرد مع اآلخر الذي يثير انتباهه، المشابه أو القريب )من ناحية . 1
المميزات الشخصية والجسمية(. 

فكرة التبادل االجتماعي: يطور اإلنسان اتصاال مع اآلخرين لضمان أكبر قدر من . 2
المنفعة والدعم، ومن المردود االيجابي. 

يطور اإلنسان ويحافظ على عالقات واتصاالت فـي حالة أن مدى . 3 فكرة المساواة: 
المردود مقارنة بالثمن مساو بالتقريب لطرف االتصال اآلخر )مردود متساو لالتصال 

لكال طرفـي االتصال(. 

شرعية.  . 4 وعلى  قوة  على  للحصول  باآلخر  الواحد  يتصل  والقوة:  السيطرة  فكرة 
فطرف ״ب״ يريد أن يكون مثل طرف ״أ״؛ طرف ״ب״ يؤمن أن له الشرعية للتأثير على 
طرف ״أ״؛ على سبيل المثال، للمعلم قوة كونه خبيرا  وقادرا على التأثير على الطرف 
االخر ״الطالب״؛ لطرف ״ب״ المقدرة على مجازاة أو معاقبة طرف ״أ״. هذه هي طبيعة 
االتصال: ألشخاص معينين أكثر قوة من آخرين فـي إطار االتصال  البين شخصي 

الواحد.

مهما كان الغرض من االتصال  البين شخصي ومهما كان الغرض من االتصال الذاتي إال 
أنهما يستندان على عدد من المميزات العامة )Wood, 2010؛ نهر، 2003(: 
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 يسمح االتصال  البين شخصي بنقل األفكار والمشاعر وتبادلها بين أطراف االتصال. . 1

 يؤثر االتصال  البين شخصي على السلوك، كما أنه يؤثر على أفكار أطراف االتصال . 2
 :)Wood, 2010( ومشاعرهم. من هذه المميزات العامة تنبثق مميزات أخرى

أشخاص  مع  يكون  االتصال  وتطوعي:  انتقائي  هو  شخصي  البين  االتصال   أ. 
مع  باالتصال  أشخاصا  نرغم  أن  يمكن  ال  حيث  واحد،  كل  مع  وليس  محددين 

أشخاص محددين.

ب. االتصال  البين شخصي عملية منظمة، تحصل داخل أطر متعددة تحتوي على 
مرتبطة  العملية  وهذه  محددة،  نهاية  وال  بداية  لها  توجد  ال  أحيان  وفـي  مراحل، 

بماضي الفرد وحاضره ومستقبله.

 ت. يدمج االتصال  البين شخصي تفاعال يحتوي على إرسال معلومات وتلقيها، 
يعبر عنها بلغة لفظية وغير لفظية مؤثرة، وإن مسؤولية هذا التفاعل هي مشتركة لكل 

من المرسل والمستقبل. 

إضافة لهذه المميزات، فلكل اتصال شخصي أساسيات، من الصعب تجاهلها. نذكر هنا 
:)Zeuschner, 2004 ; King, 2000(  أربعة مبادئ

(1) االتصال  البين شخصي ظاهر ال يمكن تجاهله: ال يمكن عدم االتصال، حتى ولو 

حاولنا ذلك، فاالتصال قائم. فـي حالة عدم استخدام الكلمات، هناك لغات أخرى 
باستخدام  التي ال نستطيع تجاهلها. نحن نتصل مع األشخاص حولنا  كالحركات 

״قنوات״ وبواسطتها نستقبل اتصاال من اآلخرين. 

(2) االتصال  البين شخصي غير مسترجع: ال نستطيع استرجاع اتصال حصل فـي 

الماضي، أما تأثير هذا االتصال فهو قائم ومن الصعب تجاهله.

(3) االتصال البين شخصي مركب: ال يتوفر أي شكل بسيط من االتصال. االتصال 

)الرموز( بطرق مختلفة، ولهذه الكلمات معان  المركب معناه أننا نستخدم الكلمات 
على  زد  المعنى.  وبنفس  الكلمات  نفس  يستخدمان  شخصان  يتوفر  وال  مختلفة، 
ذلك، فاللغة غير اللفظية تختلف من إنسان إلنسان من ناحية: مضمونها، وشكلها، 

ومعناها.

عن  أنت  تفكر  ماذا  األقل:  على  أشخاص  لستة  تداخل  هنالك  اتصالنا،  حالة  ففـي 
يفكر  ماذا  يفكر عنك؛  اآلخر  أن  تفكر  أنت  ماذا  اآلخر؛  أنت عن  تفكر  ماذا  نفسك؛ 
اإلنسان اآلخر عن نفسه؛ ماذا يفكر اإلنسان اآلخر عنك؟ وماذا يفكر اإلنسان اآلخر 

ما تفكره أنت عنه؟

مواقف طالبات سنة رابعة  فـي ״كلية لتأهيل املعلمني״
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أطر  فراغ. هناك عدة  فـي  اتصال  ال يحدث  البين شخصي واإلطار:  (4( االتصال   
يحصل فـيها اتصال: إطار نفسي )من أنت وماذا تجلب معك لالتصال من حاجيات 
ورغبات وقيم وشخصية، الخ(؛ إطار تفاعلي )تفاعلك مع اآلخر(؛ إطار الوضع )مكان 
الثقافـي  اإلطار  فـيه(؛  تتصل  الذي  المكان  )ظروف  بيئي  إطار  االتصال(؛  حدوث 
)األنظمة والقواعد الثقافـية تؤثر على التفاعل: هل المتصالن تابعان لنفس القيم أم 

ال، وما هي االختالفات الثقافـية بينهما(.

نبرز هنا أهمية الوضع الثقافـي لالتصال، فالثقافة تساهم فـي تطور اتصال الفرد واستخدامه 
.)Adler & Proctor, 2010( مع ذاته ومع اآلخرين

بالتالي، من الممكن النظر لالتصال كعملية تحتوي على ثالثة أنماط، نسمي كل واحد 
 .)Other Centered Communication( )McCloskey, 2004(   بــ ״نمط اتصال فـي المركز״

وفق هذه الطريقة، يتم تقسيم عملية االتصال لــثالثة أنماط فـي المركز:

اتصال مع  • لعملية  ذاته  الفرد على مشاعره وعلى تحضير  )يركز  الذات  اتصال مع 
آخر(.

اتصال مع الرسالة أو اللغة )التركيز على مضمون المعلومات، من مشاعر وأفكار  •
وتصرفات(. 

اتصال مع اآلخر )التركيز على المستقبل كإنسان، يرتبط بمشاعر وأفكار وسلوك،  •
ويعتبر شريك كامل فـي سيرورة االتصال(.

وفق هذه الطريقة نستنتج أن االتصال يبدأ من الفرد مع ذاته، يليه اتصاله مع الرسالة ويليه 
االتصال مع اآلخر وهو مرتبط بمتغير هام أال وهو مفهوم ״االنفتاح״. االنفتاح يعني: اعتراف 
الفرد بذاته أو باآلخر، فاالنفتاح على اآلخر -على سبيل المثال، يعني: الوعي للمعلومات 
فكلما  وتطويرها.  أنفسنا  لمعرفة  ذلك سبيل  وفـي  لنا،  رؤيته  كيفـية  باآلخر عن  المرتبطة 
واآلخر(،  الفرد  أو  والذات  الذات  )بين  الطرفـين  بين  التقارب  زاد  االنفتاح  عملية  تعمقت 

وأصبحت األمور أكثر وضوحا، وبالتالي اقتربنا أكثر من االتصال الفعال.

إن عملية االنفتاح مرتبطة باالتصال الذاتي ومدى معرفتنا عن أنفسنا، مدى معرفتنا عن 
اآلخرين ومدى معرفة اآلخرين لنا. ״نافذة جوهاري״ هي تلك النافذة التي تمر من خاللها 

المعلومات عن أنفسنا وعن اآلخرين )Berko, Wolvin & Wolvin, 1989(، وحسبها:

لدينا منطقة من أنفسنا نعيها نحن، ويعرفها اآلخرون عنا، ولذلك تسمى املنطقة الحرة. •

منطقة خفـية تضم كل األشياء الحميمة التي أعرفها عن نفيس وال يعرفها اآلخرون عني. •
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هناك املنطقة العمياء، وهي تضم كل الصفات والخصائص والترصفات التي متيز  •

شخصيتي، من سلوك ومشاعر وأفكار، ولكني غري واع لها، بينام هي بادية للعيان، 

ويعرفها اآلخرون.

وهناك، أخريا، املنطقة غري املعروفة وهي تشكل ذلك الجانب املجهول من شخصيتنا، فال  •

أنا أعرف ما تضمنه من معلومات وال الغري.

التي تهمنا فـي االنفتاح على اآلخرين، ومن خاللها نستطيع  فالمناطق الثالث األولى هي 
أن نبذل جهدا لتطوير انفتاحنا على اآلخرين ويكون هذا الجهد فـي اتجاه توسيع المنطقة 

الحرة، أي المنطقة المعروفة - لي ولآلخرين - التي تجعل االتصاالت تتم بفاعلية.  

واالتصال الفعال يستند إلى مدى المرونة ومدى التأقلم فـي االتصال من شخص إلى 
هنا،  االتصال. من  فـي  تغييرات  إحداث  على  القدرة  ومدى  إطار،  إلى  إطار  شخص، من 
يبرز مدى قدرة الفرد على تطوير االتصال الفعال، والمرتبط بتوفر متغيرات تحدد أنماط 
اتصال الفرد مع ذاته ومع اآلخرين )Devito, 2004(، مثل مدى انفتاح الذات لآلخر؛ القدرة 
على فهم مشاعر األشخاص )التعاطف(؛ االيجابية التي تعني بأني قادر على إظهار تقييمي 
للشخص اآلخر وإبراز مكانته وأهميته فـي االتصال القائم. يرتبط هذا المتغير بمسار من 
المرونة ما بين األكثر ايجابية واألقل ايجابية؛ اآلنية وهو عنصر غير لفظي فـي االتصال، 
حيث يوفر للطرف اآلخر فـي االتصال إدراك التفاعل، فمن خالل تكوين المشاعر الفورية 
أضمن للطرف الثاني أن يعرف أنني أتفاعل معه. ثم إدارة التفاعل وتعني: المساهمة فـي 
نمو االتصال، والمتغير األخير- توجيه اآلخر، ويعني أن الطرف المتصل ليس فقط يلعب 
دورا فـي إدارة التفاعل وإنما أيضا يوجه اآلخر لفظيا وغير لفظي مما يعني االرتقاء والنماء 

الشخصي.  

من  العديد  أن  من  بالرغم  فعال.  اتصال شخصي  تطوير  للفرد  السهل  من  ليس  لكن 
األفراد يدرك أهمية الحاجة إلى االتصال، لكنهم يجدونه صعبًا، نظرًا لوجود العديد من 
العوامل المؤثرة  التي تقف حائاًل بين األطراف المتصلة. هذه العوامل إذا لم يتم التغلب 
عليها يحدث نوع من التشويش لعملية االتصال، وبالتالي تتطور العديد من المضاعفات. 
بعض هذه العوامل قابل للمواجهة وبعض منها هي ذاتية، ثقافـية، اجتماعية، اقتصادية 

وسياسية من الصعب مواجهتها أو تغييرها.

من الواضح اآلن أن أنماط االتصال تحتوي على معرفة الذات. وهذه المعرفة تتضمن 
الخبرة والمعتقدات واالتجاهات والقيم والمركبات الشخصية األخرى )مثل، الثقة بالنفس 
والتقييم الذاتي(. من الجدير ذكره هنا أن لمدى اتصال الفرد مع ذاته تأثيرا موجها لسلوكه 
وتأثيرا على كيفـية  المحيطة وفهمها،  للبيئة  تقبله  وتأثيرا على كيفـية  وأفكاره ومشاعره، 

مواقف طالبات سنة رابعة فـي ״كلية لتأهيل املعلمني״
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
اتصاله مع اآلخرين فـي المجتمع الذي يعيش فـيه.

تعلم  إلى  الفرد  يدفع  الذي  هو  التقويم  وهذا  بالغة.  أهمية  الذات  لتقويم  فإن  بالتالي، 
مواقف جديدة وتكوين آراء نحو أوضاع ومواقف فردية وجماعية واجتماعية. فمن الصفات 
الذاتية الهامة والضرورية لتطوير اتصال فعال، هو ضبط مشاعر الفرد وفهم أرائه ومواقفه 

والعمل على تحديد مدى تأثيرها خالل االتصال مع اآلخرين، ثم تعديلها وفق الحاجة.

فحصت مجموعة من الدراسات مجال االتصال البين شخصي فـي وسط طالب كليات 
״جودة״  على  االتصال  هذا  تـأثير  عن  هو:  يطرح  الذي  الهام  التساؤل  المعلمين.  لتأهيل 
المعلم. فالمعلم الجيد هو ״المعلم المتصل״ وفق دراسة اونس )Ownes, 1986(. فالمضمون 
عنه.   التعبير  كيفـية  المهم  ولكن  الفعال،  االتصال  توفر  ال يضمن  المعلم  عنه  يعبر  الذي 
بالمقابل، وفق دراسة بروكس  )Brooks, 2003(  فالعالقات بين المعلم والطالب تستند على 
ميزات مضمونية وميزات تواصلية، رغم أن الطالب يدركون أن المعلم الفعال هو الذي يهتم 

بمشاعرهم وحاجاتهم.  

زلبرشتاين وكاتس )זילברשטיין וכץ, 1994(, جولدبرج )גולדברג, 1994(,  ومأور وايشل 
)מאור ואשל, 2001( فحصوا تفضيل الطالب لمميزات ״المعلم الجيد״. هذا التفضيل  مرتبط  

بثالثة متغيرات: عالقة بين شخصية، وكفاءات تربوية، وشخصية؛ ثم توصلوا لالستنتاج 
أن متغير التواصل البين شخصي هو األهم. 

 Acikgoz,(  ودراسة أخرى الكيجوز  )وأيضا، وجد فـي دراسة لتدمور )תדמור, 2005
2005( أن المميزات التواصلية للمعلم هي التي تحافظ على وجود إقليم صفـي ذي جودة.   

بعدما تم التعرف على أهمية التواصل البين شخصي فـي مجال التعلم والتعليم، ُيطرح 
وميزته.   طالب  معلم-  تواصل  لمضمون  والمحددة  المؤثرة  العوامل  ماهية  عن  السؤال 
 Ilatov,( والطالب  المعلمين  بين  التواصل  على  المؤثرة  العوامل  محلية  دراسة  فحصت 
1998(. توصلت هذه الدراسة لالستنتاج عن أهمية عاملين لوجود التواصل: أنماط تواصل 

بين شخصية وبيئة تعليمية،  وأن النمط االكثر بروزا هو قدرة المعلم الوصول إلى كل طالبه 
بضبط تواصله الذاتي و البين شخصي.  

توصلت مجموعة من الدراسات لعدد من العوامل المؤثرة: اهتمام واستعداد للتعلم، 
 Newton, 2001;( الفعال وتواصل كالمي مبني على مهارات االنصات   مهارات االتصال 
Johnson & Roallke, 1999(. بالمقابل، وجد ماجنتي واخرون )McGinty, et al., 2003( أن 

االتصال المستند على لغة الجسد هو ضروري بهدف تطوير العالقات بين معلمين وطالب. 
هذا العنصر من االتصال هو أداة هامة فـي مجال التعلم الفعال )צור, 2004(.
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ولعوامل  تربوية  لبيئة  دالة  هو  والطالب  المعلم  بين  االتصال  أن  نستنتج  هنا،  من 
تواصلية مبنية على مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي. من األهمية، فـي هذا السياق، 
)Novojenova, 1999( )pedagogical interaction(.وهو  البيداغوغي״  ״التفاعل  ذكر مفهوم  
ميزة للبيئة التربوية التي منها ا يتم النظر لمجموعة من العوامل المؤثرة داخل شخصية، 

     . )Nowainmbi,2004( بين شخصية، بيئية وثقافـية لكل من المعلم والطالب

من األبحاث الهامة هو البحث الذي نفذ بواسطة  يه )Yeh, 2001(. فحص البحث الهوية 
االجتماعية بين طالب كلية لتأهيل المعلمين فـي مجتمعات محافظة، وتوصل لوجود ارتباط 
قوي بين االتصال الذاتي، واالتصال  البين شخصي والثقافة الجمعية. ويستنتج هذا البحث 

أن الثقافة االجتماعية هي التي تفسر ماهية أنماط التواصل لدى هؤالء الطالب. 

أحد  واستخدامها.  لمعرفتها  واكتسابها،  االتصال  مهارات  تعلم  المعلمين  من  ُيَتوقع 
األبحاث الهامة، والملفت لالنتباه هو بحث قام به  هاتشي )Hatchee, 1994( ، وقد طرح 
السؤال: هل االتصال هو مكتسب؟ وذلك من خالل دراسة بين طالب كلية لتأهيل المعلمين. 
توصل ״هاتشي״ لالستنتاج عن أهمية االتصال وضرورته المستند على تعاطف وتفاهم،  

وهذه مهارة مكتسبة،  أي يتم تعلمها خالل التدريب والممارسة  داخل الكليات.   

عن  الحالية  بالدراسة  المرتبطة  الهامة  النظرية  النقاط  من  بعض  تلخيص  هنا  أحاول 
أنماط االتصال:

1. عملية االتصال هي دائرية وعلى مستويين: األول بين الفرد نفسه، والثاني بين 
البين شخصي(. من  الذاتي واالتصال   الفرد اآلخر  )االتصال  الواحد وبين  الفرد 
هنا، نستنتج أن العالقة بين نوعي االتصال هي جدلية: الواحد يؤثر على اآلخر بشكل 

دائري.

فكل طرف فـي االتصال يمر بثالث  2. عملية االتصال تؤثر على أطراف االتصال. 
مراحل: مرحلة ما قبل االتصال، وما لها من تأثير على شخصيته ومواقفه ومعتقداته 
واتصاله الذاتي بشكل عام؛ مرحلة االتصال نفسها، وما تشمل من مهارات وعمليات 
االتصال الشخصي؛ ومرحلة ما بعد االتصال، وما تشمل من عملية تفكير عّما حصل 

بين األطراف  المتصلة.

3. بالتالي، نتوصل الستنتاج أساس، وهو أن االتصال بحد ذاته هو عملية تدخل: 
سيرورة تؤدي لنمو وتطور لدى أطراف االتصال. 

هامان  عنصران  هما  األطراف  اتصال  ألنماط  والوعي  االتصال  سيرورة   .4
لنمو  تهدف  إنسانية  مهمة  تمثل  فالتربية  والتعليم.  التربية  مجال  فـي  وضروريان 
اإلنسان وتطوره، واالتصال خاللها هو مجموعة متتابعة من المواجهات والتفاعالت. 

مواقف طالبات سنة رابعة فـي ״كلية لتأهيل املعلمني״
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
كما  واحد،  آن  فـي  ومهنيتان  إنسانيتان  وعمليتان  مهمتان،  إًذا  واالتصال  فالتربية 
أنهما متكافئتان فـي نتائجهما. ومن هنا، نرى أن سبيل النجاح التربوي هو وعينا 

ألنماط اتصاالتنا الفعالة مع ذاتنا ومع اآلخرين فـي آن واحد.

   أهداف الدراسة
الهدف األساس من الدراسة هو فحص مدى التأثير والفاعلية فـي تطبيق برنامج  •

لمساق االتصال البين شخصي على مواقف الطالبات نحو أنماط تواصلهن.  

أهداف فرعية: فحص الفارق بين مواقفهن نحو أنماط اتصال ذاتية ونحو أنماط  •
ماهية  فحص  ثم  والمنشود،  الموجود  المستوى  على  شخصية  بين  اتصال 
العوامل الشخصية التي تفسر وجود هذه الفروق فـي المواقف واالتجاهات.   

   أسئلة الدراسة

 ما هي نظرة الطالبات تجاه أنماط تواصلهن بشكل عام وتجاه أنماط التواصل . 1
الذاتي وأنماط التواصل  البين شخصي؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي نظرة الطالبات نحو أنماط تواصلهن . 2
تعزى لنوع االتصال )ذاتي أو بين شخصي(؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي نظرة الطالبات نحو أنماط تواصلهن . 3
تعزى لمستوى االتصال )الموجود والمنشود(؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي نظرة الطالبات تجاه أنماط تواصلهن . 4
تعزى لمتغيرات مثل العمر، والتخصص، والوضع العائلي، والعمل؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي نظرة الطالبات تجاه أنماط تواصلهن . 5
بين فترتين: قبل وبعد مشاركتهن فـي مساق االتصال البين شخصي؟ 

   مجتمع الدراســة 
الثالثة:  التخصصات  من  لكل  طالبة   )44( طالبة؛   )132( من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
الرياضيات، واللغة االنجليزية، والتربية الخاصة. اختيار وحدات الدراسة كان على أساس 
״الصف״، حيث يشمل الفحص طالبات سنة رابعة اللواتي اشتركن فـي مساق ״االتصال  

البين شخصي״ فـي ״كلية سخنين لتأهيل المعلمين״ للسنة الدراسية 2009/ 2010.  

تظهر النتائج  أن )%49( من الطالبات عمرهن )21-22( سنة، )%22( منهن عمر )23(،  
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الطالبات  من   )20%( أن  أيضا  األولية  النتائج  تظهر  عاما.   )24( فوق  أعمارهن  والباقي 
متزوجات، و )%51( منهن يعملن فـي التعليم )سنة ستاج(.

  منهجية الدراسة

نوع الدراسة: هذه هي دراسة وصفـية، تصف وتقارن بين معطيات ألنماط اتصال لدى 
ثالث مجموعات من الطالب ووفق تخصصات تعليمية.  يمكن اعتبار هذه الدراسة مقارنة 
أيضا، أي أنها تقارن بين معطيات مجموعة طالبات لفترة ما قبل مشاركتهن فـي مساق 
״االتصال  البين شخصي״ لمدة فصلين كاملين وبين معطيات نفس المجموعات ما بعد 

المشاركة فـي المساق.   

أداة جمع المعلومات: األداة األساسية هي االستمارة التي عبّأْتها  الطالبات أنفسهن، وهي 
تتكون من جزأين: معلومات أولية، ومعلومات عن أنماط اتصال الطالبة. يشمل كل جزء 

على مجموعة من المتغيرات، نذكرها باختصار:

أ. معلومات أولية: تشمل متغيرات أساسية وهي: العمر، الوضع االجتماعي، 
التخصص، والعمل الحالي.

 ب. أنماط االتصال: يشمل هذا الجزء عشرين متغيرا، وفق نوعين: 

الذات،  تقييم  الذات،  معرفة  مدى  الذاتي:  باالتصال  المرتبطة  المتغيرات   )1(
مجاالت  على  االطالع  الذاتي،  التحصيل  والطمأنينة،  االرتياح  بالذات،  الثقة 
اهتمام  للمستقبل،  التخطيط  الغضب،  التصرف حين  فكري،  انفتاح  المعرفة، 

بالتعليم واالستقاللية.

فعل  رد  اآلخرين،  محبة  شخصي:  البين  باالتصال  المرتبطة  المتغيرات   )2(
المساهمة فـي  لمودة اآلخر، مدى مشاركة اآلخرين للمشاعر واألفكار، مدى 
اآلخر  لنقد  فعل  رد  لآلخر،  اإلنصات  قدرة  اآلخر،  لعنف  فعل  رد  المجتمع، 

وتقييمه، مدى تقبل المختلف وحب العمل فـي طاقم أو مجموعة عمل.

فقرات االستمارة هي مغـلقة، حيث يندرج الجواب على مسار يتألف من )10( درجات )قيم 
األكثر(. إضافة إلى ذلك، يتوفر لكل سؤال  )1( األقل إلى درجة )10(  تدريجية من درجة 
جوابان: جواب أول مرتبط بالوضع الموجود وجواب ثان مرتبط بالوضع المنشود. من 
المتوقع أن يضع الطالب خطا بين الدرجة التي تعكس وضعه الموجود وبين الدرجة التي 

تعكس وضعه المنشود. 

مواقف طالبات سنة رابعة فـي ״كلية لتأهيل املعلمني״
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
تم توزيع نفس االستمارة مرتين للمجموعات الثالث بتنوع التخصصات: قبل البدء فـي 
تطبيق برنامج مساق االتصال  البين شخصي وفـي نهايته. تم فـي هذه الدراسة التطرق، 
״االتصال   عن  بخوض مساق  البدء  قبل  تواصلهن  أنماط  نحو  الطالبات  -التجاهات  أوال 

البين شخصي״، وثانيا- تم اجراء المقارنات البعدية.   

صدق وثبات االداة: للتحقق من صدق مبنى األداة، تم استخدام معامل االرتباط بيرسون، 
االتصال  بشأن  االستمارة   فقرات  من  فقرة  كل  بين  االرتباط  معامل  قوة  تتراوح  حيث 
الموجود والدرجة الكلية بين )0.377( و )0.596(، وتتراوح قوة معامل االرتباط بين كل فقرة 
داللة  )0.575( عند مستوى  و   )0.325( بين  الكلية  والدرجة  المنشود  االتصال  فقرات  من 
)0.01(،  مما يدل على أن هناك اتساقا داخليا بين االستجابات المرتبطة بالفقرات والدرجة 

الكلية.  وللتحقق من ثبات االداة، تم حساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، لمقياس الدراسة 
حسب معادلة الثبات ألفا كرونباخ، وكانت الدرجة الكلية )0.811( لفقرات أنماط التواصل 
الموجودة، والدرجة الكلية )0.757( لفقرات أنماط التواصل المنشودة. بينما كانت  قيمة ألفا 
لفقرات أنماط التواصل الذاتي الموجود )0.722(، وتجاه أنماط التواصل الذاتي المنشود 
 ،)0.699( الموجود كانت  البين شخصي  التواصل   أنماط  لفقرات  ألفا  قيمة  أما   .)0.676(

وتجاه أنماط التواصل الذاتي المنشود )0.666(، وهذه النتائج تشير إلى تمتع األداة بثبات 
يفـي بأغراض الدراسة.

فـي   SPSS 17.0 for Windows البحث رزمة  طرق عرض المعلومات وتحليلها: استخدم 
واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخراج  ذلك  شمل  وقد  الدراسة،  بيانات  معالجة 
لفقرات  بيرسون  االرتباط  معامل  وحساب  االستبانة،  فقرات  من  فقرة  لكل  المعيارية 
االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ. ثم تم استخدام  اختبار 
)ت( للعينات المستقلة وللمقارنات البعدية- القبلية، وتحليل التباين أحادي االتجاه الختبار 

الفروق فـي متوسطات االتجاهات.  
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  نتائـــج الدراســة
أنماط التواصل 

ُتظهر البيانات المدونة فـي جدول )1( أن جميع الطالبات تدرج تواصلهن الذاتي الحالي فوق 
المتوسط، وبفارق حوالي 1.68 درجة ايجابية لكيفـية رؤية وضعهن المنشود. هذه النتائج 
توفر طموحات  الراهن مع  الوضع  بالرضا واالكتفاء من  الشعور   - - بشكل عام  تعكس 

مستقبلة. 

جدول )1(: استجابات الطالبات نحو أنماط االتصال

المجموعاسم المتغير
N: 132

N:132

منشودموجود
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

 1.44 8.60 1.46 6.95 الدرجة الكلية
7.070.938.760.91االتصال الذاتي

1.08 6.821.108.44االتصال الشخصي

شكل )1(: استجابات الطالبات نحو أنماط االتصال: الموجود والمنشود

تواصلهن  أنماط  وبين  المنشودة،  تواصلهن  أنماط  بين  الطالبات  نظرة  مقارنة  تظهر 
الحالية وجود فروق ذات داللة إحصائية،  كما يظهر فـي الجدول )2(:  

اإلتصال بين 
الشخصي

موجود

موجود

منشود

منشود

اإلتصال 
الذاتي

الدرجة الكلية

0

5

10
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2 0 1 2 العدد الثاني،  

جدول )2(: الفروق بين االتجاهات نحو أنماط التواصل الموجودة والمنشودة

اختبار »ت« للمقارنات البعدية  فارق المتوسطاتالمقارنات

 )t )130(=4.99; p=0.000( *1.65تواصل عام: منشود/ موجود 

 )t )130(=16.74; p=0.000( *1.68تواصل ذاتي: منشود/ موجود

تواصل بين شخصي: 
منشود/ موجود 

1.63* )t )130(=14.85; p=0.000( 

تواصل ذاتي/ تواصل
بين شخصي الموجود

- 0.06   )t )130(=-0.63; p=0.530(

تواصل ذاتي/ تواصل 
بين شخصي المنشود

* )t )130(=8.10; p=0.000( 

ρ<0.05 *

أنماط  تجاه  الطالبات  نظرة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  هذه  تبين 
تواصلهن المنشودة وبين النظرة نحو أنماط تواصلهن الموجودة، مما تعني أن الطالبات 

يدركن الفارق الموجود بين وضعهن الحالي ووضعهن المستقبلي. 

بالتطرق للفروق بين األنماط وفق أنواعها، ُيظهر تحليل المقارنات البعدية وجود فروق 
شخصي  البين  واالتصال  الذاتي  االتصال  نحو  الطالبات  استجابات  بين  إحصائيا  دالة 
المنشود لصالح االتصال الذاتي، وهذه النتيجة تدل على أن الطالبات يتمتعن باستجابات 
أن  أي   .)0.63 متوسط حسابي  )فارق  المنشود  الذاتي  االتصال  فـي مجال  ايجابية  أكثر 
التغيير الذي حصل لدى الطالبات ونتيجة مشاركتهن فـي المساق هو أكثر بروزا فـي مجال 

التواصل الذاتي.

من األهمية أيضا، فحص استجابات الطالبات نحو كل نمط على المستوى التواصل 
الموجود والتواصل المنشود. يتبين وفق الجدول )1( المرفق والشكل )2(، أن النمط ״مدى 
الثقة بالذات״ حصل على درجة )7.93( نحو الموجود، مقارنة بدرجة )9.59( نحو المنشود. 
ودرجة  الموجود،  نحو   )5.32( درجة  على  الغضب״ حصل  ״التصرف حين  النمط  بينما، 
)7.45( نحو المنشود؛ أي أن الطالبات يملن إلى تفريغ الغضب على اآلخرين، بدال من كبته 

أو التعامل معه بليونة. النمط الذي يلفت االنتباه هو ״مشاركة االخرين״ فـيبدو أن الطالبات 
يظهرن أقل ارتياحا لمشاركة اآلخرين، أكان نحو الموجود )5.34( أو نحو المنشود )6.81(. 

وهذه النتيجة ترتبط بنتيجة أخرى وهي أن الطالبات أقل تفضيال للعمل فـي طواقم.

موجود
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شكل )2(: استجابات الطالبات وفق أنماط التواصل األكثر بروزا

من ناحية متغير ״االرتياح والطمأنينه״: يظهر فارق واضح بين رؤية الطالبات للتواصل 
الرغبة  يظهر  الفارق  وهذا  درجة(.   2.70 )فارق  المنشود  للتواصل  الرؤية  وبين  الموجود، 
القوية للطالبات بوضع من االرتياح واألمن والطمأنينة فـي حياتهن، والرغبة القوية لديهن 
للتخلص من عوامل الحياة اليومية، منها المرتبطة بالتعليم ومنها المرتبطة بالعمل، ومنها 

المرتبط بمتطلبات أسرية واجتماعية. 

بالنسبة للمتغيرات المرتبطة بالمعرفة: بشكل عام، الفارق واضح بين وضع الطالبات 
״االطالع على مجاالت المعرفة״. من هنا،  الموجود ووضعهن المنشود، من ناحية متغير 
نعرف أن الطالبات غير مكتفـيات بالمعرفة العلمية التعليمية الحالية، ولديهن الرغبة القوية 
الطالبات  فأغلب  بالتعليم״،  ״اهتمام  للمتغير  بالنسبة  أخرى.  لالطالع على مجاالت معرفة 
يظهرن االهتمام القوي للتعليم. هناك متغيران مهمان، من المهم فحص النتائج بشأنهما: 
حب ״العمل فـي طاقم״ وحب ״المساهمة فـي المجتمع״، حيث تعكس استجابات الطالبات 

الرغبة المتوسطة نحو الموجود مقارنة بالوضع المنشود. 

بشكل عام، يظهر التحليل اإلحصائي وجود الفروق الدالة إحصائيا بين الوضع الموجود 
والوضع المنشود فـي كل نمط من األنماط العشرين.
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
الفروق فـي االتجاهات 

نحو أنماط االتصال وفق متغيرات مستقلة

يظهر التحليل وفق اختبار ״ت״ للعينات المستقلة بعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 
متزوجة(،  أو  )َعَزب  العائلي  الوضع  المستقلة:  للمتغيرات  يعزى   الطالبات،  نظر  وجهات 
)3(. كما  الجدول  فـي  فـي حالتين كما يظهر  اال  التربية/ بدون عمل(،  فـي  )تعمل  والعمل 
تشير هذه النتائج إلى أن الطالبات الُعّزاب يتمتعن بنظرة أكثر إيجابية نحو أنماط االتصال 
عامة والذاتية خاصة، على المستوى المنشود فقط - مقارنة بالطالبات المتزوجات. هذه 
الفروق هي الوحيدة ذات الداللة اإلحصائية مع أنها ظاهريا ال تتجاوز نصف درجة. هذه 
الفروق القليلة من ناحية داللتها الموضوعية تشير إلى عدم جديتها فـي ضوء التشابه فـي 

استجابات الطالبات.  

جدول )3(: نتائج اختبار ״ت״ للعينات المستقلة الستجابات الطالبات  
- ُتعزى إلى متغير الوضع العائلي

نتائج تحليل »ت« للعينات المستقلة أنماط االتصال

)t )130(=1.362; p=0.176(االتصال العام/ الموجود بين َعَزب ومتزوجة

)t )130(=2.247; p=0.027( *االتصال العام/ المنشود بين َعَزب ومتزوجة

)t )130(=1.842; p=0.068(االتصال الذاتي/ الموجود بين َعَزب ومتزوجة

)t )130(=2.579; p=0.011( *أنماط االتصال الذاتي/ المنشود بين َعَزب ومتزوجة

)t )130(=0.584; p=0.560(االتصال  البين شخصي/  الموجود بين َعَزب ومتزوجة

)t )130(=1.216; p=0.227( االتصال  البين شخصي/ المنشود  بين َعَزب ومتزوجة

*ρ<0.05

إن عملت الطالبة فـي إطار ״الستاج ״ أوال، فالنتائج تظهر عدم وجود فروق دالة إحصائية 
الطالبات نحو تواصلهن،  المتغير على نظرة  تأثير لهذا  أنه ال  فـي االستجابات، مما يدل 

)جدول 2، المرفق(. 

التباين أحادي  بخصوص متغير العمر ومتغير التخصص، فقد تم االستعانة بتحليل 
االتجاه، وتظهر نتائجه عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، مما يشير إلى أن استجابات 

الطالبات ال تختلف باختالف تخصصاتهن أو أعمارهن، )جدول 3، المرفق(.

على سبيل المثال، يتم إبراز التشابه القائم فـي اتجاهات الطالبات وفق تخصصاتهن، 
فـي الشكل )3(.
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شكل )3(: استجابات الطالبات وفق التخصص

يبين الشكل )3( عدم وجود فروق ظاهرية فـي اتجاهات الطالبات نحو أنماط تواصلهن وفق 
التخصص. 

هل هذه النتائج متوقعة ومنطقية، وخاصة حين التطرق لتأثير التخصص فـي تحديد 
فمتغيرات  وظاهريا  إحصائيا  يبدو  كما  اآلخرين؟  ونحو  ذاتهن  نحو  الطالبات  تواصل 
شخصية )العمر، الحالة االجتماعية( ومتغيرات تحصيلية )تخصص، العمل( ال تؤثر على 

اتجاهات الطالبات. 

المقارنات البعدية- القبلية: 
عملية تدخل فـي مجال االتصال الشخصي 

ركز المساق على ثالثة مستويات: )1( االتصال  البين شخصي- مقدمة عامة، )2( االتصال 
الذاتي، )3( االتصال  البين شخصي الفعال. وفر المساق للطالبات تجارب متعددة بإجراء 
وتحليلها.  تربوية  مواقف  عرض  إلى  إضافة  وتحليلها،  أفالم  ومشاهدة  جماعية  فعاليات 

جدول )4( يلخص أهم مضامين هذا المساق وفعالياته.

انكليزي

الدرجة الكلية موجود

التواصل الذاتي موجود

التواصل بين الشخصي موجود

التواصل بين الشخصي منشود

التواصل الذاتي منشود

الدرجة الكلية منشود

تربية خاصة
0
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رياضيات
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
جدول )4(: تفصيل مواضيع ومضامين المساق 

فعاليات صفـية مضامين الموضوع

تحديد مفهوم أولي لالتصال الشخصي مقدمة: تعارف، فحص 
توقعات، توزيع ومناقشة 

مقرر المساق

الحديث أم ال أسئلة أولية لالتصال الشخصي
مفهوم االتصال، أساسيات- عناصر 

ونماذج االتصال

مقدمة االتصال الشخصي

أنواع االتصال الشخصي

أن نضع أنفسنا مكانه أهمية االتصال وغاياته مقدمة االتصال الشخصي

عوامل معرقلة لالتصال معوقات االتصال الشخصي وعراقيله

ماذا نعمل فـي حاالت الغضب اتصال  الفرد مع ذاته: مفهوم ومكونات االتصال الشخصي الذاتي

الكشف عن أنماط االتصال فـي 
حاالت عدم الموافقة

أنماط الشخصية

الضغط الجماعي  طريقة القبعات الست

مفهوم االتصال الفعال ومكوناته االتصال الشخصي الفعال

هل من الممكن التغير؟ االنطباع األولي

تأثير الكالم مهارات االتصال الفعال

مستمعون ومتحدثون مهارات االتصال 

تلخيص تفكير تأملي للمساق وتوفـيره تلخيص عام  

الذاتية  اتصاالتهن  ألنماط  الطالبات  رؤية  أن  القبلية  البعدية-  المقارنات  نتائج  تظهر 
والبين شخصية تغيرت بشكل جوهري خالل المقارنة بين فترتين: ما قبل عملية تعلمهن 

مساق االتصال  البين شخصي، وما بعدها. 
البعدية  المقارنات  وفق  الطالبات  استجابات  فـي  الظاهرة  الفروق  التالي  الشكل  يبيّن 

القبلية:

 شكل )4(: استجابات الطالبات ما قبل المساق وما بعده 

عام 
موجود

ذاتي 
موجود

ذاتي 
منشود

عام 
منشود

بين شخصي 
موجود

بين شخصي 
منشود

0

5

10

قبل
بعد
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ألنماط  الطالبات  رؤية  بين  إحصائية  داللة  ذات  هي  الفروق  أن   )5( الجدول  يوضح 
تواصلهن الموجود ثم المنشود البعدية - القبلية. 

 جدول )5(: الفروق بين االتجاهات نحو أنماط التواصل بعد وقبل

فارق المقارنات
المتوسطات

نتائج اختبار »ت« للمقارنات البعدية 

)t )130(=5.81; p=0.000( *1.30عام/ بعد وقبل – الموجود

)t )130(=6.67; p=0.000( *1.19عام/ بعد وقبل –المنشود

)t )130(=2.17; p=0.003( *0.300تواصل ذاتي/ بعد وقبل –الموجود

t )130(=18.43; p=0.000(* 1.99تواصل  ذاتي/ تواصل بعد وقبل – المنشود

)t )130(=0.47; p=0.637(0.08تواصل بين شخصي/ بعد وقبل موجود

)t )130(=0.45; p=0.658(0.06تواصل بين شخصي/ بعد وقبل منشود

ρ<0.05 *

تظهر هذه النتائج التحول الجوهري فـي توجهات الطالبات نحو أنماط تواصلهن بعد 
مشاركتهن فـي المساق مقارنة بالوضع ما قبل، على مستوى أنماط التواصل عامة والذاتية 

خاصة - على مستوى الوضع الموجود والمنشود. 

وفق التحليل اإلحصائي البعدي، يظهر أن أصل هذه الفروق هو لصالح أنماط التواصل 
الذاتي  تواصلهن  نحو  الطالبات  اتجاهات  بين  يحصل  الجوهري  التحول  ان  أي  الذاتي. 

البعدي- القبلي.

والمنشود  الموجود  بين  البعدي  تواصلهن  أنماط  نحو  نظرتهن  بين  الفارق  يزال  ما 
جوهريا )متشابهة لوضع الطالبات قبل المشاركة فـي المساق( وبفارق متوسطات: 1.04 
أنماط  نحو  نظرتهن  بين  أيضا  متوفر  الفارق  هذا   .  )t )130(=4.989; p=0.000( درجة 
 t )130(=16.744;( درجة   )1.688( والمنشود:  الموجود  بين  البعدي  الذاتي  تواصلهن 
p=0.000(  وهو متوفر أيضا بين نظرتهن نحو أنماط التواصل البين شخصي البعدي بين 

  . )t )130(=12.474; p=0.000( درجة )الموجود والمنشود: )1.635

الذاتي:  بالتواصل  المرتبطة  الستة  األنماط  فـي  البعدية  الجوهرية  التغييرات  حصلت 
المنشود(، واألنماط:  )على مستوى  الذاتي، محبة اآلخرين، واالرتياح والطمأنينة  التقييم 
التوصل لتحصيل علمي، اطالع على المعرفة، واالرتياح والطمأننية )على مستوى الموجود(. 
أما على مستوى التواصل البين شخصي، فحصل التغيير الجوهري البعدي فـي نمط واحد 
نتيجة  الطالبات  تميل  أي  المنشود(،  المستوى  )على  الغضب  حين  التصرف  وهو:  فقط 
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المشاركة فـي المساق إلى تغيير نظرتهن ايجابيا نحو التعامل مع العنف حين الغضب، 

وكما يظهر فـي الجدول )4( المرفق.

االرتياح  أعلى من  بدرجة  إلى شعورهن  أدت  المساق  فـي  الطالبات  أن مشاركة  يبدو 
والطمأنينة على المستويين الموجود والمنشود. 

  نقــاش
هدفت الدراسة إلى فحص ماهية مواقف الطالبات نحو أنماط تواصلهن الذاتية ومع اآلخرين 
من ناحية، وفحص التغييرات الحاصلة فـي مواقفهن نتيجة المشاركة فـي مساق ״االتصال  
البين شخصي״ من ناحية أخرى. وركزت الدراسة على مفهومين أساسين وهما االتصال 
 Devito,(  واالتصال الذاتي )Smith. 2004 Peterson 2001;  McCloskey 2004( الشخصي

).2004; Neuliep, 2011; Smith, 2004

يطور اإلنسان ثالثة أنماط من االتصال: نمط اتصال األنا فـي المركز، ونمط اتصال 
اآلخر فـي المركز، والرسالة فـي المركز )McCloskey, 2004(.  يشمل نمط االتصال ״األنا 
فـي المركز״ مشاعر وأفكار الفرد تجاه ذاته التي تعكس مدى معرفة الفرد لذاته، وتعكس 
تقييم الفرد لذاته وثقته بنفسه. أما اتصال ״اآلخر فـي المركز״ فـيركز على عالقة الفرد مع 
اآلخر، وهذا االتصال يشمل متغيرات، مثل االنفتاح واإليجابية والمودة والتعاطف. للرسالة 
رسالة  وجود  حالة  ففـي  اآلخر؛  ومع  الذات  مع  االتصال  نوعية  تحديد  فـي  كبيرة  أهمية 
اتصال غير مهددة، فمن الطبيعي أن يتوفر اتصال ذاتي وبين شخصي أكثر نجاعة وفاعلية.

ومن المهم أن تتأثر هذه األنماط من االتصال باإلطار الذاتي للفرد، إطار التفاعل مع 
الذي  والظرف  المكان  )أي  الوضع  إطار  اآلخر(،  االتصال وذات  )الرسالة وقناة  اآلخرين 
يحصل فـيه االتصال(، مؤثرات بيئية وثقافـية )مثل ظروف البيئة التي يجري فـيها االتصال، 
العادات والتقاليد االجتماعية(. هذه العوامل المتعددة هي التي تفسر اتصال الفرد مع ذاته 
 Adler & Proctor, 2010; King,( المحددة  بيئته  فـي  الفرد  يفضل  اتصال  وأي  بيئته  ومع 

 .)2000; Zeuschner, 2004

هذه األنماط الثالثة هامة ومرتبطة بنتائج الدراسة الحالية، ألنها توضح مالمح اتصال 
الطالبات وتشخصها وفق هذه األنماط الثالثة.

- وممارسته فـي  الفعال  - الشخصي والمهني  الذاتي  الواضح أن تعلم االتصال  من 
يطمح  على حد سواء.  وللطالب  المساق  منّفذ  للمعلم  علمي  تحدٍّ  هو  نظري،  إطار مساق 
الشخصي،  االتصال  المتوفرة عن  المعلومات  لماهية  تعريف طالبه  المساق  بهذا  المعلم 
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لهذه  أن  مفترضا  اآلخرين،  ومع  ذاته  مع  الطالب  اتصال  نمط  فـي  تغييرات  وإحداث  بل 
المهمة  هذه  تكون  وقد  المستقبل.  فـي  كمعلم  الطالب  أداء  على  ايجابيا  تأثيرا  التغييرات 
الفرد.  اتصال  إيجابا وسلبا على  تؤثر  الصعوبة، وذلك لوجود متغيرات كثيرة  فـي غاية 
من ناحية أخرى، قد يكون لممارسة الطالب اتصال فـي إطار مساق عن االتصال هو تحدٍّ 

للطالب نفسه، وفـي حاالت قد يكون هذه الوضع مخيفا ومهددا له كفرد.

مرتبط  واألمر  معا،  االثنين  أو  نتائج سلبية  تكون  وقد  إيجابية  نتائج  الممارسة  لهذه 
وتكشف  تظهر  قد  لذاته  فهمه  لكيفـية  الطالب  تعلم  المثال،  سبيل  فعلى  متعددة.  بعوامل 
إيجابيات وسلبيات، نقاط قوة ونقاط بحاجة للتقوية، وبالتالي قد يحدث هذا الوضع تراجعا 
فـي تصرفات الطالب أو قد يركز الطالب على نقاط ״الضعف״ ويهمش نقاط القوة. ولهذا 

الكشف الذاتي تأثير إيجابي على ذات الطالب على المدى األطول.

نحو  تجريبي(  وضع  فـي  ممارسة  )أو  تدريبية  عملية  أن  هنا،  التنويه  الضروري  من 
ومن  اليومية.  الحياة  إطار  فـي  حاصلة  ممارسات  استخدام  عملية  عن  تختلف  االتصال 
الطبيعي أيضا، أنه من الصعب عمليا ممارسة اتصال كما تم تعلمه، ألن هناك كثيرا من 
العوامل والعناصر التي تلعب دورا هاما فـي تحديد اتصال فعلي مع ذاتنا ومع اآلخرين من 

حولنا )البكري، 2002(.

تؤكد معطيات الدراسة أن متغيرات مستقلة مثل العمر والحالة االجتماعية والتخصص 
القوة  نقاط  بينما  اآلخرين؛  مع  واالتصال  الذاتي  االتصال  أنماط   على  جوهريا  ر  تؤثٍّ ال 
ذاتية،  لعناصر  الطالبات وعيا  تظهر  ذاتهن، حيث  الطالبات التصالهن مع  برؤية  مرتبطة 
خالفا لرؤيتهن عن اتصالهن مع اآلخرين حيث يفضلن اتصاالت محدودة. هذه المعطيات 
تتمشى مع معطيات أخرى، وهي التي تركز على ردود فعل الطالبات لتصرفات اآلخرين 
مع  تواصلهن  خالل  مهددة  تعتبر  التي  لتصرفات  الطالبات  فعل  ردود  )أي،  ״العنيفة״ 
االخرين(، ردود فعل تجاه حالة من الغضب، مدى استعدادهن لمشاركة اآلخرين للمشاعر 
واألفكار حيث تعكس كلها عالقات أكثر تحفظا مع اآلخر. كذلك يمكن التعلم من هذه النتائج 
عن أنماط االتصال األكثر بروزا )من ناحية معدل الدرجات على مسار 1- 10( وهي تلك 

المرتبطة باالتصال الذاتي.

 )Berko, Wolvin & Wolvin, 1989( تعكس هذه النتائج أهمية مفهوم ״االنفتاح״ لدى الفرد
الذي يعني اعتراف الفرد بذاته أو باآلخر أو باالثنين معا. فرغبة الطالبات بتحديد اتصاالتهن 
مع اآلخرين تعكس وضعا أقل انفتاحا تجاه اآلخر ورغبتهن التركيز على اتصالهن الذاتي- 

وضع من األكثر انفتاحا بل األكثر تقبال للذات.

الموجودة  نظرتهن  بين  فارقا جوهريا  يظهرن  الطالبات  أن  وهي  أخرى،  هامة  نتيجة 
الراهن  للوضع  ذاتيا  نتيجة هامة وضرورية حيث تعكس وعيا  المنشودة. هذه  ونظرتهن 
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ولمقدرات موجودة، وتعكس أن الطالبات يملن إلى التغير والتحول )هناك فارق ذو داللة 
إحصائية بين الموجود والمنشود ولكنه ظاهريا عبارة عن فارق 1.5 درجة(. من الواضح أن 

هذا الفارق هو جوهري وهو أقل اتساعا فـي مجال أنماط االتصال مع اآلخر.  

نتيجة أخرى هامة وهي: أن لمشاركة الطالبات فـي مساق عن االتصال الذاتي تأثيرا 
جوهريا إحصائيا على تغيير إدراكهن ونظرتهن نحو أنماط االتصال وخاصة على مستوى 
لمشاركة  يكون  أن  والمنطقي  الطبيعي  من  ألنه  متوقعة  النتيجة  هذه  الذاتي.  االتصال 
الطالبات، مدة سنة كاملة فـي تجربة فريدة من نوعها، تأثير جوهري إيجابي على أنماط 
هذه  تتفق  الحالية.  الذاتية  تواصلهن  أنماط  نحو  التغييرات  حصول  وخاصة  االتصال؛ 
مهارات  عن  تدريبية  لدورة  أن  لنتيجة:  توصلت  المجال،  فـي  وحيدة  دراسة  مع  النتائج 
االتصال تأثيرات إيجابية على إدراك طالب كلية أكاديمية لتواصلهن الذاتي ومع اآلخرين 

)Shanker, et al., 2006(.

وجود  )مع  األقل  على  الطالبات حافظن  أن  تظهر  النتائج  أن   هي  هنا:  الهامة  النقطة 
االتصال خالل  أنماط  نحو  نظرتهن  على  إيجابيا(  األنماط  بعض  تجاه  تغييرات جوهرية 

الفترتين؛ وهذه معطيات ضرورية تتمشى مع أهداف الدراسة.

تدعم  تواصلهن،  أنماط  نحو  للطالبات  العالي  الوعي  مستوى  تبين  التي  النتائج  هذه 
استعدادهن أن يكنَّ معلمات ناجحات فـي المستقبل. يعتبر هذا الوعي عامال منبئا لجودة 
 ،)Donaldson & Kurtz, 1997( أدائهن فـي مجال التربية وفق دراسة دونالدسون وكورتز
مرحلة مصيرية  تواصله هو  ألنماط  الفرد  وعي   :)Jourdain, 2004( دراسة جوردين  لكّن 
الطالبات  ״األنا״ واآلخرين.  تؤكد  التعامل مع مشاعر وأفكار وتصرفات  تؤثر فـي كيفـية 
مواقفهن ويثبْتنها نحو االتصال مع الذات ومع اآلخرين نتيجة الوعي لوجود هذه األنماط؛ 
ليس هذا فقط، وإنما نتيجة وجود مصادر أخرى مؤثرة. تبيّن من استنتاجات أحد األبحاث 
الذي فحص ماهية هذه العوامل )Yeh,  2001(:   أن قيم األسرة والمجتمع هي من العناصر 
األكثر تأثيرا على اتجاهات الطالبات نحو تواصلهن. وهذا استنتاج قد يساعدنا فـي تفسير 
استجابات الطالبات فـي ضوء الثقافة العربية. أي أن الثقافة فردية أو جمعية، محافظة أو 

منفتحة، تساعد على صقل هذه المواقف.

إن للمواقف التي تعبر عنها الطالبات تأثيرا عليهن، كمعلمات المستقبل، فـي مجالين: 
األول- كونهن معلمات واعيات ألهمية وتأثير أنماط االتصال خالل عالقاتهن مع االخرين،   
); Brooks, 2003  ;Ownes, 1986 מאור ואשל, 2001  ושל תדמור, 2005(، والثاني- االعتماد 
 Acikgoz, 2005; Ilatov,( على هذه األنماط كمتغير هام إلنتاج بيئة تعليمية مؤثرة وناجعة

 . )1998; McGinty, 2003; Newton, 2001
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تعليمهن  خالل  الطالبات  تجارب  تأثير  مدى  عن  السؤال  يطرح  الحالي،  السياق  فـي 
من  ليس  شخصي.  البين  و  الذاتي  التواصل  أنماط  نحو  مواقفهن  تقوية  على  األكاديمي 
تكتسبها  التي  الخبرة  أن من شأن  االفتراض  الممكن  إجابة عن ذلك. من  توفـير  السهل 
الطالبات فـي مجال مساق االتصال  البين شخصي، صيانة  مواقفهن وتقويتها نحو االتصال 
 Nowainmbi, 2004; Ownes, ( واالتجاه االيجابي. من الواضح وفق مجموعة من الدراسات
Yeh, 2001 Hatches, 1994 ;1986;( أن لسيرورة التدريب التربوي والخبرة المكتسبة خالل 

المساقات األكاديمية، تأثيرا على تطوير الطالب والمعلم وتقويتهما كشخصيتين، يتصل 
كلُّ واحد منهما مع ذاته ومع اآلخرين بشكل فعال.              

تظهر عملية تحليل التغييرات اإليجابية فـي مواقف الطالبات  اتجاهين: األول- مشاركة 
فعالة خالل المساق، وثانيا- إدراك ذلك كتجربة فريدة من نوعها وذات معنى لهن. من 
المنطق، ُيفترض أن هذين االتجاهين هما نتيجة لسيرورة حصلت فـي المساق: تكتشف 
المشاركات أن لديهن القوة والطاقة الداخلية فـي التعامل مع تواصلهن الذاتي ومع األخرين 
بأكثر سهولة وأقل تهديدا أثناء ممارسات جماعية. من هنا، من المفترض أن تؤدي هذه 
السيرورة إلى تطور توجه اكثر ايجابية عن تواصلهن، أي تكوين ظروف عاطفـية وفكرية 
تؤدي إلى إدراك الممارسات كتجربة ذات أهمية ومعنى. هذا اإلدراك هو الذي يؤدي إلى 

التغير اإليجابي فـي المواقف واالتجاهات.

بالرغم من حصول التغييرات اإليجابية، إال أنه من الضروري النظر نحوها كمحدودة 
الضمان، حيث من الممكن طرح عدد من االحتماالت التفسيرية:

من الصعب إحداث تغييرات جوهرية فـي مواقف نحو أنماط اتصال لدى األفراد    .1
وفـي إطار مساق محدد زمنيا )ساعتان أسبوعيا مدة سنة تعليمية(. تعتبر هذه 
الفترة قصيرة وغير كافـية إلحداث تغييرات فـي مواقفهن نحو أنماط اتصال، 

تعودت عليها الطالبات فترة طويلة من الزمن.

ممارسة عملية اتصال صحيحة وفعالة هي عملية صعبة جدا. فللمشاركة فـي    .2
عملية اتصال ״تجريبية״ تأثير ضئيل، وقابل للزوال فـي فترة قصيرة جدا.

نحو  مواقف  فـي  جوهرية  تغييرات  إلحداث  المعرقلة  العوامل  من  كثير  ر  توفُّ   .3
أنماط االتصال. فمن الواضح أن عوامل كثيرة تشغل بال الطالبات، منها ما 
هو مرتبط بالتعليم، ومنها ما هو مرتبط بالعمل، ومنها ما هو مرتبط باألمور 
على  أيضا  التأثير  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  وللعوامل  األسرية؛ 

تحديد مواقفهن تجاه أنماط اتصاالتهن اليومية والمهنية.

بناء على النتائج، معدل درجات أجوبة الطالبات مرتفع )حسب مسار بين )1(    .4 
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و 10(. وبالتطرق ألغلب المتغيرات المدروسة، فهذا المعدل هو أعلى من )7(
درجات فـي وضع ما قبل عملية التدخل، وهذا يظهر أن نقطة االنطالق مرتفعة؛ 
وبالتالي، لهذه الرؤية المرتفعة التأثير على رؤيتهن لوضع ما بعد التدخل )أي 
الطالبات حافظن بل عززن الرؤية المرتفعة ألنماط اتصاالتهن(. وهذا التفسير، 

حسب رأيي، هو األكثر واقعيا وأكثر منطقيا.

شخصي  البين  واالتصال   الذاتي  االتصال  ألهمية  الطالبات  وعي  أهمية  النتائج  تظهر 
التفكير  النتائج  معبرة عن  )Donaldson & Kurtz, 1997(. هذه  والتعليم  التربية  إطار  فـي 

االرتدادي )التأملي( للطالبات تجاه برنامج مساق ״االتصال الشخصي״. 

نقاط  ست  فـي  تنحصر  االتصال  مساق  من  استفادتهن  مدى  عن  الطالبات  فعل  ردود 
أساسية:

اكتساب معرفة ومعلومات عن االتصال الشخصي.   (1)
ممارسة االتصال الفعال يؤدي إلى تقوية العالقات مع الذات ومع اآلخرين.   (2)

نجاح فـي تطوير اتصال ذاتي واتصال مع اآلخر يؤدي إلى تطوير أداء الفرد فـي    (3)
مجال التعليم والتربية مستقبال.

تعامل  كيفـية  على  تأثير  وتحليلها  والشخصي  الذاتي  االتصال  عمليات  لفهم    (4)
الطالب أو المعلم مع مواقف صفـية أو أي مواقف يواجهها فـي إطار المدرسة 

وخارجها.
بالتالي، فاالتصال المهني الفعال مرتبط أوال بفهم الذات ثم بفهم اآلخر، يضاف    (5)
ومراحل  )مهارات  وفهمها  الشخصي  االتصال  فـي  أساسيات  معرفة  إليهما 

االتصال الفعال(. 

بالتالي، فالدراسة الحالية حصلت على أهدافها خاصة على أربعة مستويات:

معرفة أنماط اتصال الطالبات األكثر بروزا.   (1)
معرفة الفارق بين أنماط اتصال موجودة وأنماط اتصال منشودة.   (2)

تزويد تحليل إحصائي لمتغيرات مستقلة ومدى تأثيرها على المواقف.   (3)
فهم الفروق بين المواقف تجاه أنماط اتصال بالمقارنة بين وضعين: ما قبل    (4)

تطبيق برنامج عن االتصال الشخصي وما بعده.

بطبيعة الحال نتائج الدراسة الحالية مقتصرة على مجتمع الدراسة )132 طالبة(، ومن 
الصعوبة تعميمها على طالبات أخريات، والسبب يعود لنوع منهج اختيار مجتمع الدراسة، 
حيث لم يتم اختيار هذا المجتمع حسب طرق العينات )عينة ممثلة لمجتمع أكبر( وإنما عن 

طريق ״وحدة الصف״.  
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   استنتاجات وتوصيات 

نمط  وهو  بروزا  األكثر  االتصال  نمط  عن  األول،  وهو  هام،  الستنتاج  الدراسة  تتوصل 
على  الدراسة  مجتمع  أفراد  بتركيز  االتصال  هذا  ينعكس  المركز״.  فـي  األنا  ״  االتصال 
المتغيرات المرتبطة فـي هذا النوع من االتصال، مثل مدى معرفة الذات، التقييم الذاتي، 
وواضح  طبيعي  استنتاج  هو  هذا  والطمأنينة.  واالرتياح  بالتعليم  االهتمام  بالنفس،  الثقة 
انتقال  رابعة ومرحلة  )سنة  التعليمية  المرحلة  فـي هذه  الطالبات  تـنشغل  ومنطقي، حيث 
ومن  الذات  معرفة  من  عالية  درجة  فـي  أنفسهن  ُيْدِرجن  وبالتالي  ذاتية،  بأسئلة  للعمل( 

االهتمام بالتعليم والتحصيل العلمي. 

االستنتاج الثاني مرتبط بنمط االتصال ״اآلخر فـي المركز״، حيث تدرج الطالبات أنفسهن 
مع  بالعالقة  المرتبط  السؤال  عن  الحديث  حين  الدرجات(  مسار  )على  أقل  درجات  فـي 
يلقى  الدراسة،  لمجتمع  التعليمية  المرحلة  هذه  فـي  اآلخر،  عن  فالحديث  بالتالي،  اآلخر. 

أفضلية واهتماما أقل، مقارنة مع الحديث عن المتغيرات المرتبطة باالتصال الذاتي.

االستنتاج الثالث مرتبط بمضامين االتصال. فالنتائج تظهر توفر مضامين مهددة تعرقل 
االتصال الفعال. فعلى سبيل المثال، مضمون عنيف من اآلخر يؤدي لرد فعل عنيف لدى 
الفرد أو رد فعل سلبي، وذلك عندما يكون الفرد غاضبا أو شاعرا بفتور تجاه مشاركة اآلخر 
لمشاعره أفكاره. فالطالبات يشعرن أن لديهن استعدادا أقل، لمواجهة ״مشكلة فردية״ أو 
״مشكلة بين شخصية״، بالطرق العقالنية أو بالطرق التي تعكس تسامحا وانفتاحا تجاه 

اآلخر.

االستنتاج الرابع مرتبط بالفارق بين الرؤية الذاتية للموجود وبين الرؤية الذاتية للمرغوب. 
فالثغرات بين الرؤيتين هي قليلة مما يعكس الشعور بالرضا واالرتياح من أنماط اتصال 

متوفرة، وبالتالي هذا األمر يسهل انخراط الطالبات فـي مجال التربية والتعليم مستقبال.

وهو  خارجي  لمؤثر  نتيجة  االتصال  أنماط  فـي  التغيير  على  يركز  الخامس  االستنتاج 
مشاركة الطالبات فـي برنامج عن ״االتصال الشخصي״. من الواضح أن لهذه المشاركة 
األثر المساهم فـي توكيد أنماط االتصال الذاتي و البين شخصي. فمحافظة مجتمع الدراسة 
على نفس أنماط االتصال خالل الفترتين )ما قبل وما بعد( يعكس وعيا ذاتيا لمشاعر وأفكار 
شخصية. وهذه األفكار والمشاعر يتم فهمهما وتفسيرها بشكل أفضل بعد المشاركة فـي 

مساق عن االتصال.

االستنتاج السادس واألخير يرتبط بالتفسير. ليس من السهل تحديد العوامل األكثر تأثيرا 
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على أنماط االتصال، ولكن من األهمية التأكيد بأن أنماط اتصال الطالبات متأثرة بإطار 
االتصال والذي يشمل على عوامل ״قريبة״: ذاتية، وضع وببيئة وثقافة االتصال وعوامل 

״بعيدة״: اجتماعية واقتصادية وسياسية.

هذه االستنتاجات ُتوصلنا لمجموعة من التوصيات نجملها بما يلي:

ضرورة تقوية قدرات الطالبات فـي العمل مع اآلخرين، وتقوية الشعور بمشاركة  )أ(  
اآلخر بالمشاعر واألفكار، والعمل الجماعي فـي طواقم )الدمج بين ״األنا فـي 

المركز و ״اآلخر فـي المركز״(.
أن  الواضح  للتعامل مع مواقف صعبة ومعقدة. فمن  الطالبات  )ب(  تقوية إمكانية 
الطالبات بحاجة إلى المزيد من المعرفة، والمزيد من الممارسة التي تركز على 
طرق حل المشكالت وعلى طرق كيفـية مواجهة تصرفات وإدارتها تجاه  ״األنا 

و״اآلخر״ المرتبطة بالعنف والتوتر والغضب.
الجماعي  العمل  على  التعليمية  العملية  والتقييم خالل  التعليم  أساليب  تركيز  )ج(  
والتفكير التأملي، مما يعني: تقديم خطوة هامة بل ضرورية لتعزيز االتصال 

الذاتي ودعمه من ناحية، والبين شخصي من ناحية أخرى.

إذا تّم تطبيق هذه التوصيات فمن المفترض أن يكون لها األثر األكبر على صقل شخصية 
المعلم مستقبال، بسبب أّن المعلم هو المحرك األساس للعملية التعليمية التعلمية والتربوية.
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مالحق  
جدول )1(: استجابات الطالبات وفق أنماط التواصل األكثر بروزا

المجموعاسم المتغير
N:132

N:132

منشود موجود  

االنحراف المتوسط
المعياري

االنحراف المتوسط
المعياري

17.271.639.561.05( مدى معرفة الذات

27.201.799.340.95( تقييم الذات

37.931.549.590.76( مدى الثقة بالذات

45.342.626.812.62( مشاركة اآلخرين

56.142.058.921.71( االرتياح والطمأنينة

67.731.339.590.92( التوصل لتحصيل ما

76.841.848.751.77( مساهمة فـي المجتمع

86.231.619.191.27( اطالع على مجاالت معرفة

95.322.337.452.14( التصرف حين الغضب

105.452.157.002.37( رد فعل لعنف اآلخر

116.841.948.311.65( رد فعل لنقد اآلخر

127.901.659.051.63( اهتمام بالتعليم

136.802.308.042.33( حب العمل فـي طاقم

 جدول )2(: نتائج اختبار ״ت״ للعينات المستقلة 
الستجابات الطالبات - ُتعزى إلى متغير العمل

التحليل اإلحصائي أنماط االتصال

)t )130(=0.869; p=0.387(  عام/ الموجود

)t )130(=1.094; p=0.276(  عام/ المنشود

)t )130(=1.029; p=0.306(  االتصال الذاتي/ الموجود

)t )130(=1.267; p=0.208(  االتصال الذاتي/ المنشود

)t )130(=0.529; p=0.598(  االتصال البين شخصي/ الموجود

)t )130(=0.582; p=0.562(  االتصال البين شخصي/ المنشود
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جدول )3(: نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه 
الستجابات الطالبات - ُتعزى إلى متغيرات العمر والتخصص

نتائج تحليل التباين أحادي  أنماط االتصال
االتجاه

نتائج تحليل التباين أحادي 
االتجاه

)f )130(=0.787; p=0.615(  )f )130(=0.602; p=0.549(  عام/ الموجود

)f )130(=0.356; p=0.225(  )f )130(=2.801; p=0.065(  عام/ المنشود

)f )130(=0.689; p=0.700(  )f )130(=0.138; p=0.871(  االتصال الذاتي/ الموجود

)f )130(=0.750; p=0.647(  )f )130(=2.644; p=0.076(  االتصال الذاتي/ المنشود

االتصال البين شخصي/ 
الموجود

  )f )130(=1.171; p=0.324(  )f )130(=1.364; p=0.260(

االتصال البين شخصي/ 
المنشود

  )f )130(=0.521; p=0.159(  )f )130(=1.421; p=0.246(

جدول )4(: نتائج تحليل ״ت״ للمقارنات البعدية- القبلية وفق أنواع أنماط االتصال

تحليل »ت« للمقارنات البعدية القبلية أنماط االتصال

)t )130(=2.857; p=0.005(  تقييم الذات: بعدي/ قبلي- منشود

)t )130(=3.006; p=0.003(  محبة االخرين: بعدي/ قبلي- منشود

)t )130(=6.010; p=0.000(  االرتياح والطمأنينة: بعدي/ قبلي- منشود

)t )130(=3.896; p=0.000(  االرتياح والطمأنينة: بعدي/ قبلي- موجود

)t )130(=4.252; p=0.000(  التوصل لتحصيل علمي: بعدي/ قبلي- موجود

)t )130(=2.119; p=0.037(  االطالع على المعرفة: بعدي/ قبلي- موجود

)t )130(=2.081; p=0.040(  التصرف حين الغضب: بعدي/ قبلي- منشود

سيرة ذاتية  موجزة
سهيل حسنين أستاذ مشارك. متخصص فـي مجاالت محددة: البحوث التقييمية، القياس 
االجتماعية وعلم  السيطرة  المدارس، سياسة  فـي  العنف  الشخصي،  االتصال  والتقويم، 

الجريمة، والخدمة االجتماعية الراديكالية.
أصدر مجموعة من الكتب واألبحاث، منها: االنتفاضة الفلسطينية  األولى من منظور علم 
اإلجرام )1991(، المخدرات والسياسة 1948- 1990 )1992( ، المسنون فـي البلدة القديمة 
)2003( وأصدر مؤخرا  )2001(، قضاء األحداث فـي الضفة الغربية وقطاع غزة   بالقدس 
)2010( كتاب بعنوان: المرأة الفلسطينية، االحتالل، الفقدان الجمعي والدعم الشمولي. كتب 

مؤخرا مجموعة من المقاالت عن العنف والجريمة فـي المجتمع الفلسطيني فـي الداخل. 

مواقف طالبات سنة رابعة فـي ״كلية لتأهيل املعلمني״
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راِهق وَطْور املراهقة:  امْلُ
التطّور اللغوي واالصطالحي

ص ملخَّ

الخصوص،  وجه  على   - والمراهقة  المراهق  المفردتين:  تطوّر  المقال  يتتبّع 
وما له عالقة بهما – على وجه العموم، منذ الجاهلية إلى عصرنا هذا، معتمدا 
استعمالهما  ثم  وحديثا،  قديما   - ومراجعها  اإلسالمية  والمصادر  العربية  المعاجم  على 
الناس  ألسنة  على  لهما  الداللي  والشيوع  الصلة،  ذات  العلمية  الحقول  فـي  االصطالحي 
فـي العصر الحاضر. وقد انتهج كاتب المقال طريقة البحث الفـيلولوجي – التاريخي، وهي 

المناسبة لمثل هذه الدراسة، والمالئمة لتحقيق الهدف. 

يتعرض القارئ أو الدارس – أحيانا - أن يستِقَي مفاهيم مغلوطة نابعة من ُمدخالته 
عن داللة المصطلحات، أو يحيد عن داللتها األصلية زيادة أو نقصانا أو تحريفا؛ ويأتي 
حا للقارئ نموذجا لمصطلٍح كُثر شيوُعه. قد استعمل العرب والمسلمون  هذا المقال موضِّ
مصطلح ״المراهق״ قديما، كما وشاع استعماله فـي علم النفس وغيره فـي العصر الحديث، 
خاّصة  المفاهيم،  هذه  عن  المقال  يكشف  متفاوتة.  بمفاهيم  وغيرهم  المختصون  يتناقله 
العالميْن  فـي  للمصطلح  الداللي  التطوّر  أزمنة  حا  وموضِّ والعربية،  اإلسالمية  الثقافة  فـي 

اإلسالمي والغربي.       
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
  مقـدمـة

أثارني حّب االستطالع العلمي أن أقوم بدراسة مستقّلة عن المراهق وطور المراهقة، وذلك 
اْلُمَعنوَنة  لسببين. أّولهما، حينما تطرقت إلى المراهق بعض الشيء فـي دراستي )2011( 
امتداد  وعلى  نعايشه حاليّا  ما  وثانيهما، هو  اإلسالمية.  الشريعة  فـي  والرْشد  البلوغ  ب: 
عقود من الضّجة العلمية التي ُتغّذيها الدراسات النفسية والتي ُتلقي بظاللها المؤّثرة على 
ذلك  كّل  مجاالتها.  بمختلف  االجتماعية  الحياة  على  ذلك  ارتداد  ثم  التربوية  الدراسات 
دفعني أن أكتب هذا المقال، ليس عن النواحي النفسية أو التربوية للمراهق، وإّنما يقتصر 
فـي دراسة التطور التاريخي اللغوي واالصطالحي لمفردَتْي: مراهق ومراهقة على امتداد 
خمسة عشر قرنا تقريبا، حيث يعتمد فـي األساس على المعاجم العربية والفقه اإلسالمي. 
كما واستدعت طبيعة الدراسة أن تالمس حقوال علمية ذات صلة أو أثر، ُبْغيَة الفْهم واإلفهام 

ما أمكن.

يتطرق المقال إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

مرّ  ٭ على  ومشتقاتها  المراهقة  مفهوم  فـي  داللي  انحراف  حدث  مدى  أّي  إلى 
العصور؟

هل المراهقة هي َطوْر ابتداعي استدَعْته الحضارة العصرية أم كان قديما؟ ٭
أو  ٭ االجتماعي  أثرهما  لهما  مصطلحين  ليكونا  المراهقة  أو  المراهق  حِظَي  هل 

الفقهي – اإلسالمي؟ 

ُتعتبَر هذه الدراسة المصّغرة رائدة بنمطها النوعّي والشمولّي – على حّد علمي، فلم تتطرّق 
الموسوعة اإلسالمية الصادرة فـي بالد الغرب The Encyclopaedia of Islam بالكتابة عن 
مادة: مراهق، ال فـي الطبعة األولى وال فـي الثانية، وال أدري إن كانت ستحظى بالكتابة 
عنها فـي الطبعة الثالثة التي بدأ العمل بها سنة 2007م. وقد حظيت مادة: ״مراهقة״ بالكتابة 
فـي  الصادرة  الفقهية  الموسوعة  فـي:  اإلسالمي  الفقهي  بالمنظور  والمحدودة  الموجزة 

الكويت والتي استغرقت كتابة مواّدها ما بين السنوات 1986 – 2007م.

داللية  التي عكست طفرة  الزمنية  الفترة  رئيسين عاملهما  إلى قسمين  البحث  قّسمت 
فـي مفهوم المراهق، وكّل قسم يندرج تحته عناوين فرعية. يتناول القسم األول العصوَر 
اإلسالمية القديمة إلى منتصف القرن التاسع عشر، ويتناول القسم الثاني العصرَ الحديث 

فـي اإلسالم والعالم الغربي.  
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1. ״المراِهق״ فـي المراجع العربية واإلسالمية 
القديمة إلى منتصف القرن التاسع عشر

فات  ومؤلَّ الكريم،  والقرآن  القديمة،  العربية  المعاجم  على  البحث  من  القسم  هذا  يستند 
الحديث الشريف، والفقه اإلسالمي. األمر الذي يبيّن لنا المواطَن التي تناولت هذه المفرَدة 
فـيها تطوٌّر  أّي مدى  إلى  ثم  المفردة  للقارئ داللة  يتكّشف  قّدمتها حتى  التي  المعاني  ثّم 

داللّي. 

״ُمراِهق״ فـي المعاجم العربية

ربما يظّن البعض أّن ״مراِهق״ و ״َطوْر1 المراَهَقة״ قد َدَرَج استعمالهما فـي العصر الحديث 
تقودنا  فهل  داللة مختلفة.  لهما  أّن  أو  القديم  العربي  تراثنا  فـي  ِذْكر  لهما  يكن  ولم  فقط، 
الدراسة – التي نحن بصددها - لتحقيق مثل هذا الظّن أم َزيْفه؟ يَلزمنا لإلجابة عن هذا 
السؤال الرجوع إلى المعاجم العربية القديمة كي نتوّثق من وجود مفردة ״مراهق״ خاصة، 

ثّم ما هي داللتها. 

وصَلنا من التراث العربي القديم ثالثة أنواع من المعاجم: معاجم األلفاظ أمثال: تهذيب 
اللغة للجوهري ولسان العرب البن منظور ، ومعاجم المعاني أو الموضوعات أمثال: كتاب 
أمثال:  االصطالحية  التعريفات  ومعاجم  ِسيَده،  البن  ص  واْلُمَخصَّ لثابت  اإلنسان  خلق 

المصباح المنير للفـيومي والتعريفات للجرجاني.  

ف فـي المعاجم العربية وهو كتاب الَعيْن للخليل بن أحمد الفراهيدي  رجعنا إلى أّول ُموَلَّ
ى سنة 175هــ؟| 790م؟، للبحث عن مادة: رهق، فوجدناه يَذكر هناك: ״َرِهَق فالٌن  المتوفَّ
فالنًا إذا َتِبَعهُ فَقرُب أْن يَْلَحَقهُ. وَرِهَق أيضًا: َغِشَي. }قال الله عّز وجّل: وال يَْرَهُق َوَجوَهُهْم 
ٌة )يونس: 26({...... والُمراِهُق: الُغالُم الذي قاَرَب اْلُحُلم״، )الفراهيدي، مادة: رهق(.  َقَتٌر وال ِذلَّ
قاَرَب اْلُحُلم أْي: البلوغ. ويقول الخليل بن أحمد فـي نفس الماّدة: ״الرََّهُق: جهٌل فـي اإلنسان، 
ٌق: موصوف بالرََّهِق״. يدّل  وخّفٌة فـي عقله. يقال: به َرَهٌق، ولم أسمع منه فعاًل. ورجٌل ُمرَهَّ
قول الخليل ״يقال: به َرَهٌق، ولم أسمع منه فعاًل״ على أّنه ال يصّح أن نقول: َرِهَق بمعنى َجِهَل 
أو بمعنى َخفَّ عْقُلهُ، وذلك للتمييز بين استعمال الفعل واالسم، ولهذا ال تعنينا المعاني 
الواردة عنده وعند غيره عن ״الرََّهق״، بل يعنينا معاني الفعل الثالثي أو الرباعي ״راَهَق״؛ 

استعمالهم  العصرية  ثقافتنا  فـي  نعهد  غيرها.  من  بدال  ״َطْور״  لمفردة  اختياري  ح سبب  أوضِّ أن  أوّد    1
معَنيَيْن  عن  ُتعبِّر  التي  َطوْر  كلمة  اخترت  ولكّني  معيّنة،  زمنية  مّدة  عن  تعبيرا  مرحلة  أو  فترة  لكلمَتْي 
المناِسبة  )ابن منظور، مادة: طور(، فهي  الهيئة  أو  الحالة  فـي  والتغيّر  الزمن  آٍن واحد:  فـي  متالزَميْن 
ألطوار عمر اإلنسان، وهي التي استعملها علماء اللغة، وهي التي ورَدت فـي القرآن، قوله تعالى: ״ ما لُكْم 

ال َترُْجوَن للّه َوقارا. وَقْد َخَلَقُكْم أْطوارا.״ )سورة نوح، 14(.

املراهق وَطْور املراهقة:  التطّور اللغوي واالصطالحي
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
وإْن كان فـي الحقيقة أّن المراهق ما زال فـيه جهل وخّفة عقل بسبب عدم بلوغه بعد.

بحْثُت متتبِّعا معاجم اللغة بأصنافها الثالثة على مرّ العصور إلى نهاية القرن التاسع 
داللة  على  أحصل  ولم  البستاني،  لبطرس  المحيط  محيط  قاموس  إلى  الميالدي  عشر 
تقول، أّن المراهقة تأتي بعد البلوغ. يكاد ُيجمع أهل اللغة وغيرهم كالفقهاء واألدباء، أنَّ 
كلمة ״مراهق״ تحمل معنى َمن َقرُب من البلوغ )الفـيومي، ج1، ص242؛ الرازي، ص260؛ 
سيده،  ابن  ص70؛  االجدابي،  ابن  ص33-34؛  االسكافـي،  الخطيب  ص119؛  المطرزي، 
المخصص، السفر األول، ص34، وغيرهم(، إال ما َذَكرَهُ أبو منصور الثعالبي )المتوفى سنة 
429 هــ/1038م( بأنها تحمل أيضًا َمن وصل إلى البلوغ وذلك بقوله: ״فإذا كاد يبلغ الُحُلم أو 

بلغه فهو يافع ومراهق״، )ج1، ص137؛ وينظر أيضا: اللبابيدي، ص 136(.

״ُمراِهق״ كلمة مشتّقة على صيغة: اسم الفاعل، من الفعل راَهَق ومْصدره ُمراَهَقة، من 

الجذر: ر|هــ|ق، الذي يحمل معنييْن أساسيّيْن جاِمعيْن وهما: ِغْشيَاُن الشيِء الشيءَ، َاْي  
الُقرْب منه؛ والثاني: العجلة والتأخير )ابن فارس، مادة: رهق(. هذان المعنيان الجامعان 
ولرّبما   القرْب  هو  فالِغْشيَاُن  المراهق،  مفهوم  على  تطبيقهما  ُيمكن  ״رهق״  مشتقات  لكّل 
الّتماّس والتداُخل فـي َطوْر البلوغ كما ُيْفَهم من تعريف أبي منصور الثعالبي الذي مرّ بنا 
التي يستعجل بها  الزمنية القصيرة للمراهق  الفترة  ُتعبّر عن  سابقا. وأّما العجلة، فلربما 
للوصول إلى البلوغ، ولربما يدّل التأخير على آخر طوْر فرعّي فـي الطفولة، وآخر نموّ فـي 

الغرائز يقرب نضوجه فـي البلوغ.

وُتسمَّى األنثى ״ُمراِهَقة״، وأضاف بعض اللغويين مصطلحات أخرى خاصة بها مثل: 
״ُمْعِصر״ )ابن األجدابي، ص74(، و״ُمبَْتَدأة״ )الكفوي، ص 87؛ ثابت، ص 29(، و״ناِهد״ )ابن 

سيده، السفر االول، ص46-7؛ ثابت، ص 29؛ الثعالبي، ج1، ص 140(.  

وفـي فترة متأخرة، هناك َمن حاول تحديد المراهق بالعمر الزمني أو ببعض الصفات. 
َوَرَد عند األزهري )المتوفى 370هــ/981م( وكذلك ابن منظور )المتوّفى711هـ/1311م( بعض 
ُدهُ  الروايات التي تذكر أّن عمر المراهق: ِمن عشر إلى إحدى عشرة سنة )مادة: رهق(. َوُيحدِّ
أبو البقاء الَكَفوي )المتوّفى 1094هــ/1683م( من عشر سنين إلى خمس عشرة سنة )ص 
87(. ُيعرِّف الشريف الجرجاني )المتوّفى 816هــ/1413م( مصطلح مراهق بأكثر دّقة، من 

ناحية التطور البيولوجي- الجنسّي، فـيقول: ״المراهق: َصِبيٌّ قارب البلوغ وتحرّكت آَلُته )أي 
العضو الجنسي( واشتهى )أي الجنس(״ )ص 145(. أعتقد أّن تعريف الجرجاني المتعّلق 
د بالّسّن قد وصف لنا تماما مفهوم طور المراهقة من حيث  بالنموّ الفسيولوجي غير اْلُمَحدَّ

قربها للنضوج الجنسي، وهي كما يبدو فترة زمنية قصيرة، ربما ال تتجاوز الّسنة.

البلوغ غير  العربية قد استعملت مصطلحا آخر يدّل على قرب  القبائل  أّن بعض  يبدو 
مراهق. وذلك أّن عددا من اللغويين لم يذكر مصطلح ״مراهق״ فـي أطوار عمر اإلنسان بل 
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مصطلحا آخر، أو أنه ذكر مصطلحا إضافـيّا، أو أّن مفاهيم المصطلحات ربما يكون مختلفا 
بين قبيلة وأخرى؛ وإليك الشاهد التالي: يقول ثابت فـي كتاب خلق اإلنسان:

״وقال بعضهم: ما دام الولد فـي بطن أّمه فهو جنني، فإذا ولدته سّمي صبيا ما دام رضيعا، 
را إىل خمس  فإذا ُفِطم سّمي غالما إىل سبع سنني، ثم يصري يافعا إىل عرش ِحَجج، ثم َحَزوَّ

عرشة سنة ثم ُقُمّدا إىل خمس وعرشين سنة ....״ )ص 28، 18-17(.

تبيّن لنا من االقتباس السابق عدم استعمال كلمة مراهق، وأّن ״َحَزّور״ أتت بمعنى ״مراهق״ 
على األرجح، وأّن ״يافع״ سبقت ذلك الطوْر دون أن تحمل معنى مراهق – على األرجح، 
بينما قد اسَتْعمل بعُض العرب مصطلح ״يافع״ أو ״أيَْفع״ بدال من مراهق، مثلما ورد عند 
مل،  الثعالبي وغيره )ابن قتيبة، ص 144؛ الثعالبي، ج1، ص137؛ السيوطي، ص76؛ ُكراع النَّ
ج1، ص146(. كما وذكرت هذه المصادر مصطلحات أخرى بمعنى مراهق، كانت مستعملة 

عند بعض القبائل، وهي: ُموِفع، وُمَترَْعِرع، وَكوَْكب.

فـي القــرآن الكـريـــم

قد وردت مادة رهق، ولم يِرْد من مشتقاتها: راَهَق أو ُمراِهق أو ُمراَهَقة )عبد الباقي، 1996، 
كتابه  فـي  هــ/ 1108م(   502 ى  )المتوفَّ الراغب األصفهاني  انتباهي  لفت  وقد  مادة: رهق(. 
المفردات فـي غريب القرآن، ِلَما أورده من تفسير ماّدة: رهق، وهو قوله: ״َرِهَقهُ األْمرُ: َغِشيَهُ 
ِبَقْهر״ )مادة: رهق(. وبهذا، قد أضاف الراغب معنى مهّما ودقيقا واضحا بإْردافه كلمة: َقْهر. 
رات  وإذا قمنا بتطبيق ذلك على معنى مراهق ستكون الحصيلة: أّن المراهق تغشاه ُمبَشِّ

البلوغ وبوادره ب״القْهر״ دون استئذان أو تخيير، بل بالَغَلبَة واْلَجبْر.  

فــــات الحديـــــث فــي ُمَولَّ

لم ُتذكر مراهق إال على قّلة )ِوْنِسْنك، 1962، ج2، ص312(. ويبدو أّن الرسول  نفسه لم 
يَِرْد عنه استعماله لكلمة مراهق أو مراهقة أو راَهق، بل ورد عن الصحابة والتابعين بعض 
َعن  ״......  يْساُبوري:  النَّ الحاكم  ذكره  االقتباس من بعض حديث طويل  هذا  وإليك  ذلك. 
ِه عفـيف بن َعْمٍرو، قال: كنُت اْمرًَا تاِجرًا  ِاسماعيل بن ِاياس بن عفـيف، عن َابيه، عن َجدِّ
...... ثّم جاء غالٌم حين راَهَق اْلُحُلَم........... وهذا الغالم )هو( ابن عّمه علّي بن أبي طالب״ 

)رقم الحديث: 4789(، وقد كان هذا فـي بداية الدعوة المحّمدّية. 

بالرّغم من أّنه لم يصلنا عن الرسول  التصريح باسم مراهق، إال أّنه يمكن استنباط 
״ُمرُوا أوالدكم بالصالة وهم أبناء َسبْع سنين  التالي، قوله:  ما يخّص عمره فـي الحديث 
 ،1988 )سويد،  المضاجع״  فـي  بينهم  وَفرُِّقوا  سنين  َعْشر  أبناء  وهم  عليها  واضربوهم 
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ص263؛ الحاكم النيسابوري، رقم الحديث 662(؛ وفـي رواية أخرى: ״واْعزلوا ِفراَشه ِلتِْسع״ 
أو  الفراش  بعزل  الحيطة  أْخذ  على  الرسول   أْمر  يَدّل  ص103(.  الهيثمي،  حجر  )ابن 
التفريق فـي المضاجع بين الذكور واإلناث فـي هذه الّسّن المشار إليها فـي الحديث، كما 
ما  وأّن  أو عشر،  الجنسي، أي: تسع سنوات  النضوج  فـي سّن  احتمال  أدنى  ويدّل على 
را عن غيرهم. هذا التبكير  يسبقه هو سّن المراهقة، عند فئة من الناس الذين يَبُْلغون مبكِّ
فـي النضوج الجنسي كان له شواهد اجتماعية؛ وقد ذكر اإلمام الشافعي فـي كتابه االُّم أّن 
قبيلة تهامة فـي الجزيرة العربية كانت مميَّزة فـي نضوج بناتها الجنسي مبّكرا فـي جيل 
تسع سنين بل أقّل من ذلك. ومن العجائب التي رآها الشافعي أّنه شاهد َجّدًة عمرها ثماني 

عشرة سنة، )ج5، ص421(. والغريب أّن الشافعي لم ُيعّقب على هذه العجيبة التي رآها. 

قد تبيّن لنا من كل ما سبق أّن مصطلح ״مراِهق״ كان مستعمال عند العرب منذ الجاهلية، 
الزمني  العمر  البعض فـي تحديد  البلوغ. وقد كانت هناك محاوالت عند  بمفهوم: ما قبل 
أوصاف  فـيه  ُذِكرْت  تعريف  على  أعثر  ولم  الجنسي،  البيولوجي-  الوصف  أو  للمراهق 
جسمية أو نفسية أو عقلية فـي المراجع المشار إليها سابقا؛ وهذا ال يعني أنهم لم يدركوا 
تلك األوصاف الفارقة فـي أطوار عمر اإلنسان من والدته إلى مماته فـي أذهانهم على األقّل، 
يات أطوار عمر اإلنسان لها دالالتها المناسبة طبقا لكل تغيّر، فمثال إذا ُقطع  بل إّن ُمَسمَّ
عنه الّلبَن فهو فطيم، وإذا سقطت أسنانه فهو َمْثُغور، وإذا قرب من الُحُلم فهو مراهق وهكذا 

)ُينظر مثال: النويري، ج2، ص17-14(.

ارتباط المراهقة بالبلوغ – بناء على ما بيّّنا - يستدعي معرفة مفهوم البلوغ فـي اإلسالم، 
وباألحرى معرفته فـي الفقه اإلسالمي، وهو ما سأذكره ضمن المطلب اآلتي:

مفهوم المراهق والمراهقة 
فـي اْلِفْقه اإلسالمّي

رْع اإلسالمي - بأطوار مختلفة، رئيسة وفرعية، قصيرة أو طويلة؛  يمرّ اإلنسان – فـي الشَّ
م طوُر الطفولة إلى قسمين رئيسيْن:  ُيَقسَّ البلوغ.  ومن الرئيسة طوُر الطفولة ثّم يليه طور 
طور ما قبل الّتمييز الممتّد إلى عمر سبع سنين، وطور ما بعد الّتمييز الممتّد إلى البلوغ، 
ر بالبلوغ )Gil’adi, Şaghīr, p. 822( ، وبهذا نفهم أّن المراهقة  وفـيه طور المراهقة وهو اْلُمبَشِّ
تدخل فـي طور الطفولة، وهي آخر طور فرعّي فـيه. يستمرّ المراهق فـي نموّه حتى يدخل 

فـي البلوغ، وحينئذ ُيَسمَّى بالغا.

العربي واإلسالمي إال مقرونة  ُتعرَّف فـي تراثنا  المراهقة ال  أّن  تبيّن جليّا  مفهوم البلوغ: 
مع البلوغ أو اْلُحُلم أو االْحتاِلم، وهذه المصطلحات الثالثة داللتها هي: النضوج الجنسي، 
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أْدناه َمن كمل له\ها تسع سنين، وال  بغّض النظر عن الّسّن الذي يتحّقق فـيه ذلك، لكّن 
ُيعتبَر الطفل قبل هذه الّسّن بالغا عند فقهاء المسلمين )إغبارية، 2011، ص137-138(. أّما 
مصطلح ״البلوغ״ نفسه فله داللة أخرى – تطوّرت مع الزمن - عند غالبية فقهاء المسلمين، 
وهو ״البلوغ بالّسّن״. كلُّ َمْن أتّم خمس عشرة سنة َذَكرا أو أنثى ُيَعّد بالغا عند الشافعية، 
سنة  عشرة  سبع  أتّم  ومن  المالكية؛  علماء  وبعض  الحنفـية،  عند  به  واْلُمْفَتى  والحنابلة، 
لألنثى وثماني عشرة للذكر عند اإلمام أبي حنيفة، وبعض علماء المالكية )إغبارية، 2011، 

ص131-121(. 

باعتقادي، ُيعتبَر تحديُد البلوغ بالّسّن تطوًّرا فقهيّا بارزا استدَعْته الحضارُة اإلسالمية 
فـي حينه، وذلك بعد وفاة الرسول  بمائة سنة؛ وقام بتشريعه رسميّا الخليفُة عمر بن 
 ،2011 إغبارية،  فـي ذلك:  )ُيراجع  المسلمين  على ذلك جمهوُر علماء  وتابََعهُ  العزيز  عبد 
سّن  بتحديد  لبعضهم  وسائقا  عا  مشجِّ كان  البلوغ  سّن  تحديد  أّن  أعتقد  ص124-122(. 

المراهق، األمر الذي لم يكن قبل ذلك. 

مفهوم المراهقة فـي التشريع اإلسالمي إلى أواخر القرن التاسع عشر: ُتثبت الشواهد 
إلى  بيئة  الجنسي: من  النضوج  إلى  فـي وصولهم  األطفال  تفاوَت  قديما وحديثا  الواقعية 
بين  المراهقة  تتفاوت  ذلك،  على  وبناء  البيئة؛  نفس  فـي  إنسان  إلى  إنسان  ومن  أخرى، 
عْشر،  وآخر  سنوات،  تسع  عمره  إنسان  يراهق  لربما  بالبلوغ.  ارتباطها  بسبب  األطفال 

وثالث إحدى عشرة، وهكذا.... 

ما  على  وبناء  الفقهية خاصة،  النصوص  فـي  المطروح  اإلسالمي  الفكر  على  اعتمادا 
عرضناه، يتبيّن لنا:

أّوال: حصول توافق بمفهوم المراهقة فـي الجاهلية واإلسالم والمعاجم العربية واألقوال 
الفقهية قوال واحدا، من حيث إّنه طور َخْلقي لإلنسان يسبق البلوغ الجنسي، وبهذا الحْصر 
المتوافق عليه هو  المعنى  الجاهلية. وهذا  فـي  د اإلسالم شيئا عّما كان  ُيَجدِّ لم  المعرفـي 
فقط، وظّل هذا  الجاهلي كطوْر خلقّي  العصر  فـي  استعماُلهُ  َدَرَج  لغوي ال غير،  اصطالح 

االستعمال اللغوي مستمرّا فـي العصور اإلسالمية. 

به، نجدها  المتعلِّقة  له حقوقه وأحكامه  المراهق هو طفل  بأّن  اإلسالم  أقرّ  قد   ثانيا: 
أّي واجب  المراهق  الفتاوى. وليس على  الفقهية وكتب  الكتب  أبواب  فـي غالبية  َحة  ُموَضَّ
إلزامّي إال من باب االستحباب والتربية؛ ومعنى ذلك أّنه ال ُيعاقب هو نفسه على أّي ذنب 
اإلسالمية  العقيدة  على  بناء   – اآلخرة  فـي  وال  اإلسالمي،  القضاء  فـي  ال  كان،  خطأ  أو 
التربية  عن  فـيه  ُينظر  علوان،  الّصغار؛  أحكام  عن  كله  الكتاب  فـي  ُينظر  )اْلَاْسرُوَشني، 
״مراهقة״ فـي: الموسوعة الفقهية، م 36، ص338-340(؛ وهذا يعني أّن  اإلسالمية للطفل؛ 
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اإلسالم قد زّوَد كلمة مراهق معًنى إضافـيّا اصطالحيا، دَخل فـي أبواب عْلم الِفْقه والتشريع 
اإلسالمي. وُيعَتبَر هذا التشريع تجديدا حقوقيا باهرا، تّم إْقراُره قبل أربعة عشر قرنا، األمر 
الذي فطنت إليه التشريعات الوضعية حديثا فـيما يخّص حقوق الطفل المنصوص عليها 
القرون  فترة  أوربا  فـي  الطفولة  وأبَْلُغ من ذلك حين نعرف مكانة  المتحدة،  األمم  بميثاق 

الوسطى – الحقا فـي هذا المقال. 

وللتوضيح، بناء على المنظور اإلسالمي، يجب االنتباه والّدّقة بين مسؤولية المراهق 
نفسه عن أعماله، وبين مسؤولية ولّي أمره من حيث التربية الحسنة وتعويده على ما يلزمه 
بها، طبقا  القيام  وقادرا على  بالواجبات  يكون عارفا  البلوغ  إذا وصل  ودينه حتى  لدنياه 

لمتطلبات الشريعة اإلسالمية – أْي ״القوانين اإلسالمية״. 

ثالثا: تحديد المراهق بسّن معينة لم يَْحُدث فـي اإلسالم إال بعد المائة األولى من ظهوره، 
فـي  التشريعي  التطوّر  هذا  للبلوغ.  العزيز  عبد  بن  عمر  الخليفة  تحديد  مع  جريانا  وذلك 
داخل اإلسالم قد وافقت عليه األكثرية من علماء المسلمين، وعارَضهُ بشّدة داود الظاهرّي 
)العيني، ج10، ص126؛ ابن قدامة، ج6، ص598(. لم يْنِف التطوُّر التشريعّي - بخصوص 
تحديد السّن - الطوَْر الطبيعيَّ الفسيولوجي للمراهقة الذي هو األصل بهذا الّشأن، بل سار 
األمران معا، على أساس أّيهما الّسابق فله الحكم، كما سيّتضح فـيما يأتي بالتشريعات 

الواردة فـي المجّلة العثمانية.  

 2. المراهقة فـي العصر الحديث
أم هي  اإلسالم  فـي  لما عرفناه  امتداد  هذا هي  فـي عصرنا  المَتَحدَّث عنها  المراهقة  هل 
غير ذلك؟ لإلجابة عن هذا السؤال، يلزمنا تقديم لمحة تاريخية لها ارتباط وثيق بمصطلح 

المراهقة الشائع فـي العصر الحاضر.

أعتقد أن مفهوم المراهقة وثقافتها التي نشهدها فـي أّيامنا قد أتْتنا من الحضارة الغربية 
ْان نبحث  اْلُمَزوَّدة بدراسات مستفـيضة تخّص هذا الجيل من عمر اإلنسان. لذلك علينا 
كيف وصلوا إلى هذا المصطلح الذي نتج عنه َتتاُبًعا كمٌّ هائل من األبحاث المتعّلقة بطوْر 

المراهقة.

 Philippe  هناك دراسة لها شهرتها وقيمتها فـي العالم الغربي، والتي قام بها فـيليب أريس
Ariès عن الطفولة فـي أوروبا فترة القرون الوسطى. ومن النتائج التي وصل إليها: أن فكرة 

الطفولة فـي القرون الوسطى لم تكن موجودة؛ واألشخاص فوق سّن السابعة معدودون مع 
الكبار، وهم مثلهم فـي العمل واللباس والقتال وغيره؛ واستمرّ هذا الحال إلى أْن بدأ يظهر 
هذا  ومداعبتهم،  األطفال  نحو  والعاطفة  الطفولة  مفهوم  السابع عشر  القرن  فـي  تدريجيا 
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فضال إلى حاجة الطبقات الغنيّة بتعليم الصغار وإعدادهم حتى يكونوا قادرين على إدارة 
األعمال والتجارة )Ariès, 1972, pp. 27-31,125-130(. فإذا كانت الطفولة غير معَترٍَف بها 

فـي تلك الفترة، فهل يعرفون أصال فترة اسمها المراهقة؟

نشأة المراهقة وتطّور مفهومها فـي الغرب

النظر  ُيعيدوا  أْن  بهم  حدا  عشر  التاسع  القرن  فـي  الغرب  فـي  الصناعي  التطور  حدوث 
بالغا  إنسانا  الطفل حتى ُيصبح   الالزمة إلعداد  الزمنية  المّدة  أو باألحرى  الطفولة  بطوْر 
أو ״راشدا״ )Adult(. اّتضح لرجال الصناعة فـي أوروبا أن طور الطفولة الذي أقرّوه حتى 
جيل اثنتي عشرة سنة ُيعتبر غير كاٍف لصالح التقّدم الصناعي، فال بّد من سنوات تعليمية 
إضافـية تمّكن المتَعلِّم من االستفادة العلمية المستوَْجبَة والقدرات والكفاءات الالزمة إلدارة 

)Sisson & others, 1987, pp. 3- 10(. المصانع واالكتشاف واإلبداع

فـي  النموّ  أهمية  عن   )Development Psychology( النموّ  نفس  علم  دراسات  ُتفِصح 
أطوار عمر اإلنسان والحضارة العصرية ثم أثره على تقسيم مراحل التعليم فـي المدارس، 
طور  يليه  ثم  الطفولة  فـيه  تنتهي  الذي  السّن  لتحديد  القانوني  التشريع  فـي  وأيضا  بل 
)Adulthood( الذي ُيمِكن ترجمته كُمْصَطلح ب: البلوغ، أو اْلِكبَر، أو ״الرْشد״ إلى حّد معيَّن 

)ُينظر عن مفهوم الرشد فـي: إغبارية، ص 275-273، 303-296(. 

نظرا لمفاهيم التطور الحضاري وضغوطاته، أّدت الحاجة بتأثير علماء نفس النمو إلى 
وكتبهم  بدراساتهم  العرب  وترجَمهُ   Adolescence وْه  سمَّ جديد  َطوْر   )Invention( ابتداع 
الذي  ر لهذا الطور  الرائد والمنظِّ )Stanley Hall( هو  ״المراهقة״. وُيَعّد ستانلي هول  باسم 
يبدأ بالنضوج الجنسي أو سّن 12 سنة عند أغلب المعرِّفـين، وينتهي فـي بداية طور ״البلوغ/

الكبر״  )Adulthood( وهو على الغالب ما بين سّن 18 -21 سنة. ترجع فائدة هذا الطور للحّد 
من دخول الطفل فـي طور ״الكبر״ بسّن مبّكرة، إذ تستدعي الظروف الحضارية واالجتماعية 
والنفسية إطالة فترة اإلعداد قبل الدخول بطوٍر يتحّمل فـيه الفرُد مسئولية أعماله وتصرّفاته 
)Muuss, 1982, pp. 1, 6-7; Sisson & others, 1987, pp. 3-10(. من فوائد هذا الطور بزعم 

علماء النفس، أنه يفسح المجال أمام النموّ البيولوجي والتكيّف النفسي واالكتساب العلمي 
ليأخذ حّقه ومجراه.

قد ثوََّر علم اإلنثروبولوجيا والعلوم المتفرعة منه مفهوَم مصطلح ״الحضارة״ وقّدموا له 
تعريفات عّدة، وزّوَدنا علماؤه بمعاٍن كثيرة إثر تعاملهم مع الحضارات المختلفة عن طريق 
دراساتهم الحقلية )ُينظر ما كتبه Haviland, 1993(. نتيجة لظروف الحضارة الغربية وما 
قّدمه علماء النفس من نظريات عن ״المراهقة״ ومميزاتها فـي العقود األولى للقرن العشرين، 
 Samoa بدراسة إنثروبولوجية ل ״مراهقات״ سماوة Margaret Mead  قامت مارغريت ميد
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فـي المحيط الهندي، ومّما تبيّن لها أّن األطفال ينتقلون من الطفولة إلى البلوغ َعبْر النضوج 
الجنسي دون مشاكل أو أزمات نفسية- اجتماعية أو صراعات نفسية، وذلك على عكس ما 
هو موجود فـي المجتمع الغربي- االمريكي وعلى عكس ما كان ُمعَتَقدا من أّن هذه الظواهر 
هي عالمية )Mead, 1953, sp. pp. 2-13(. ومن الجدير ذكره، أّن حامد عمار وصل إلى نفس 
النتيجة التي وصلت إليها مارغريت ميد فـي الدراسة الميدانية التي قام بها فـي بلدة ِسلوى 

.)Ammar, 1954, pp. 188-93(  فـي صعيد مصر

َتستلزم سنوات  الغرب  بالد  فـي  الصناعي  للتقّدم  الملّحة  الحاجة  أّن  لنا سابقا  تبيّن 
أخرى صريحة،  وبكلمات  المراهقة.  طور  ابتداع  إلى  أّدى  مّما  لألطفال،  إضافـية  تعليمية 
أقول: إّن المراهقة فـي العالم الغربي لم ُتبْتدع بنيّةِ أهميّتِها للطفل وخصوصيّاته ونفسيّته، 
أزمات هذا  التقّدم الصناعي وجمع األموال، وإّن ما حصل وما يحصل من  بل من أجل 
الطور النفسية واالجتماعية لها عالقة كبيرة بأنظمة الحضارة العصرية وليس بجريرة طور 
البيولوجي للمراهق؛ وقد كشفت ذلك بوضوح الدراسات الحقلية  المراهقة نفسه أو النموّ 

اإلنثروبولوجية كما رأيناها عند مارغريت ميد وحامد عمار. 

ليس طبيعة هذا المقال وال هي وظيفته أن يناقش نظريات علماء النفس عن طور المراهقة، 
ولكن هل حّقا قد ساعد ابتداع طور المراهقة لتأهيل الشخص أن يكون ״رشيدا״)Adult(  فـي 
تصرفاته وسلوكياته بالمفهوم االجتماعي على األقّل؟ يبدو أّن الحضارة الغربية ما زالت 
״الرشد״  مفهوم  فـي  عندهم  واحتدادها  اآلراء  تفاوت  عن  ناهيك  هذا  ذلك،  لة  محصِّ غير 
)Adulthood( ودالئله بالّسّن التي حّددوها؛ بمعنى هل هذه الّسّن 18 أو 21 قد أوصلت إلى 

امتالك القدرة واألهلية على الزواج؟ أم الوظيفة أو العمل؟ أم حّد علمي معيّن؟ أم سلوك 
مطمئّن   Adult ال  هذا  أصبح  حّقا  هل  التساؤل،  يبقى  ثّم  ماذا...؟  أم  أخالق؟  أم  معين؟ 
 McKinney & Vogel,  1987, ( النفس، متحّمال للمسؤولية، قادرا على التكيّف االجتماعي؟

).Goldstein, 1976, vol. 105, 4, pp. 69 – 86  ;30-pp. 13

المراهق والمراَهَقة فـي العالم العربي واإلسالمي

أخذت الحضارة الغربية ُتلقي بظاللها وُتؤّثر بفكرها وعْلمها على العالم العربي واإلسالمي 
بكّل مجال أمكن، منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، بغّض النظر عن تلك الوسائل 
على  األثر،  ذاك  فـي  حّظ  المقال  هذا  لموضوع  وكان  المرضية.  وغير  المرضية  والطرق 
المستوييْن: اللغوي والتشريعي ثم ما يعكسان قهرا أو رغبة على مختلف المجاالت كالتربية 

وغيرها.

َتْقِنين األحكام الفقهية: فـي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، رأت الدولة العثمانية 
بتأثير غربي وحميّة الكفاءة اإلسالمية أّنها قادرة على تقنين األحكام الفقهية الموجودة فـي 
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بطون الكتب إلى مواّد ״قانونية״ على نمط المواّد الوضعية القانونية الغربية، فتمّكَنْت من 
كتابة 1851 ماّدة فقهية منتزعة من الفقه الحنفـي، قامت بها لجنة علماء مختّصة أتّمتها سنة 

1876م، ُجِمَعت فـي كتاب ُسّمَي: مجّلة األحكام العدليّة ثم اشُتهر باسم: المجّلة. 

وما يعنينا هنا هي المواّد التي ُذِكر فـيها اسم المراهق، خاصة الماّدة التالية: ״مبدأ سّن 
البلوغ فـي الرجل اثنتا عشرة سنة، وفـي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه فـي كليهما خمس 
عشرة سنة. وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له المراهق، وإذا  أكملت 
المرأة تسعًا ولم تبلغ يقال لها المراِهَقة إلى أن يبلغا״ )حيدر، 1991، ج2، مادة: 986(. وهذا 
التحديد الُعمري الذي يحتمل َمْفهوَمي المراَهقة والبلوغ فـي نفس الوقت، َحَدا بشاِرح المجلة 
علي حيدر أْن ُيْدِخل مصطلحا جديدا وهو ״البالغ المراهق״ )ج2، ص706(؛ وذلك أّن ابن 
12 سنة الذي نضج جنسيا حكمه حكم البالغ، وفـي نفس الوقت هو مراهق حسب التعريف 

بالّسّن للبلوغ. 

المراِهق ومصطلحات بديلة فـي قوانين األحوال الشخصية: دخل إلينا مصطلح األحوال 
تراثنا2.  فـي  يكن مستعمال  ولم  الغربي،  العالم  من  العشرين  القرن  بداية  فـي  الشخصية 
تمرّ قوانين األحوال الشخصية فـي الدول العربية منذ بدايتها حتى اليوم بتعديالت معينة 
ضّم  ثم  والميراث  والطالق  كالزواج  أمكن،  ما  مواضيعها  حصر  إلى  متجهة  وتقليصات 
الديني  الِفْقه  المدنية؛ هذا فضال عن الخّط االنحرافـي لها من  القوانين  إلى  ما خرج منها 

الصريح إلى ما يشوبها من القوانين المدنية الغربية.

بدأ مصطلح مراهق بالمعنى الفقهي القديم تتماحى داللته منذ منتصف القرن العشرين، 
وذلك كّلما قِويَت شوكة القوانين المدنية على ״القوانين الفقهية״ إلى أن حّل مصطلح جديد 
وهو: ״قاصر״. قد استعمل أبو زهرة )1957، ط3( فـي كتابه األحوال الشخصية المصطلحين: 
المراهق بالتعريف الوارد فـي المجلة )ص437(، واستعمل ״القاِصر״ بسياقه للقوانين المدنية 
المصرية فـي حينه بقوله: ״القاصر هو من لم يبلغ سّن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة 
كاملة. وهذا النّص جاء فـي المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952״ )ص440(. 
وفـي قانون األحوال الشخصية السوري، يعرّفون القاصر إلى عمر 18 سنة ) قانون رقم 
59، 1953، ص31(، وكذلك األمر فـي قطر )سراج ومحمد، 2006، ص1932(. وفـي المغرب 

إلى 20 سنة ) سراج ومحمد، 2006، ص2052(.  

شّتى  من  وغيرها  العربية،  الدول  قوانين  فـي  العشرين  القرن  فـي  يدرج  أخذ  وهكذا 
َكر و״قاصرة״  مجاالت الكتابة والوسائل اإلعالمية العربية، استعمال مصطلح ״قاصر״ للذَّ
لألنثى للداللة فـيه على الشخص الذي لم يبلغ سّن الرشد. وهو مصطلح جديد لم يستعمله 

األحكام  الفقهية، سماها:  األحكام  من  واضعا مجموعة  المصري،  الفقيه  باشا  قدري  أدخله محمد  قد   2
الشرعية فـي األحوال الشخصية، جمعها على شكل مواد قانونية تمثل المذهب الحنفـي.
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الفقهاء سابقا ولم تكن له أي داللة فقهية إسالمية. كما وُذِكر فـي القوانين المصرية مصطلح 
״ُمَميِّز״ المأخوذ من الفقه اإلسالمي، ولكن بداللة موّسعة حيث جرُّوه إلى سّن 21 سنة مثل 

القاصر )السنهوري، 1997، ص275(، بينما معناه فـي الفقه اإلسالمي إلى أن يصبح مراهقا 
قوانينها  فـي  األردن  استعَمَلت  تقريبا،  الداللة  نفس  وفـي  ״ُمَميِّز״،  ل  وبالمقابلة  بالغا.  أو 
مصطلح ״َحَدث״ وُيجمع على أْحداث، وهو كّل من أتّم السابعة حتى الثامنة عشرة )زيتون، 
فـي  استعماله  ُترك  مراهق  مصطلح  أّن   – عليه  اّطلعت  ما  بقدر   – يبدو  ص45(.   ،2001

المصطلحات القانونية الوضعيّة، وأتى بديال عنه مصطلح ״قاصر״.   

المراهق فـي المعاجم العربية الحديثة: ما زالت هذه المعاجم مضطربة بأّي الداللة ُتَقيِّد 
مفهوم ״مراهق״ أو شبيه بديلها: ״قاصر״. تبيّن لي أّنها منقسمة إلى أربعة: 

قاموس  المستحدثة، مثل:  المعاني  ِذْكر  دون  لها،  القديمة  المعاني  بذكر  استمرّ  قسم 
البستان لعبد الله البستاني الذي انتهى من كتابته سنة 1930م، وكذلك قاموس المنجد فـي 
1973، وكذلك كنز اللغة  اللغة واألعالم للويس معلوف، الطبعة الحادية والعشرون، سنة 

العربية لحّنا غالب )2003(.

وقسم ذكر المعنى الحديث، كالمعاجم المتخصصة بعلم النفس. يذكر يوسف أسعد 
)1998( فـي قاموس علم النفس معنى مراهقة كاآلتي: ״هي المراهقة التي تتلو مرحلة الطفولة 

وتقع فـيما بين عشر سنوات وتسع عشرة سنة تقريبا.. وتتميّز هذه الفترة بالخيال الخصب 
وباالهتمام بأفراد الجنس المقابل لجنس المرء״ )ص7-8(. ويقول فاخر عاقل )1988( فـي 
معجم العلوم النفسية: ״المراهقة هي الفترة الواقعة بين البلوغ والنضج أو الرشد. وتتراوح 
للصبيان״   22-13 بين  وفـيما   ... للبنات   21-12 بين سن  فـيما  للمراهقة  التقريبية  األعمار 
)ص17-18(. وفـي قاموس اإلنسان والمجتمع لهادي العلوي )1997م(، يقول عن مراهق: 

هو ״من جاوز طور الّصبا من أربع عشرة سنة إلى خمس وعشرين״ )ص177(؛ ويقول عن 
معنى قاِصر: ״لم يبلغ سّن الرشد״ )ص181(.

وقسم ذكر المعنييْن القديم والحديث، فمثالها: المعجم الوسيط الذي صدر عن مجمع 
اللغة العربية فـي مصر )ط2، 1972(، حيث ورد هناك عن المراهقة فـي المعنى المستحدث: 
״الفترة من بلوغ الحلم إلى سّن الرشد״ )مادة: رهق(، وعن قاصر: ״القاصر من الورثة: من 
لم يبلغ سّن الرشد״ )مادة: قصر(؛ وفـي المعجم المدرسي لمحمد أبي حرب )1985(، يقول 
البلوغ  تبدأ عند  اليوم،  العلماء  اإلنسان وهي عند  ״مرحلة من مراحل عمر  المراهقة:  عن 
وتستمر بضع سنوات ال تجاوز الثامنة عشرة من العمر إال فـي حاالت َمرَِضيّة على األكثر״ 

)مادة: رهق(.
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وقسم قد تجاهل تماما مثل: القاموس الفقهي لغة واصطالحا لسعدي أبو جيب، حيث 
لم ُيقيّد فـي قاموسه كلمتي: مراهق وقاصر، ال من قريب وال من بعيد.

نرى أّن مصطلح مراهق بداللته المسَتوَْردة من الغرب مازالت تفتقد إلى التدوين الكاسح 
فـي المعاجم العربية الحديثة، كما وأّنها تفتقد إلى الداللة الموّحدة فـيها، حيث تبيّن من 
االقتباسات أعاله اختالف مؤّلفـي المعاجم فـي داللتها، فمنهم َمن يرى فـيها داللة قانونية 
- عمرية، ومنهم يراها كمصطلح فـي علم النفس. والكلمة ِشبْه البديلة عنها وهي: قاصر 
ليست أفضل حّظا من سابقتها، على الرغم من كثرة شيوعها نسبيّا فـي قوانين األحوال 

الشخصية.   

يأخذ مصطلح مراهق تطوّرا دالليا فـي العصر الحاضر وذلك فـي: المفاهيم االجتماعية 
والنفسية والتربوية. فالمراهق فـي عالمنا المعاصر )غير الفقهي اإلسالمي( صار على ألسنة 
الناس صفة إلنسان يحيا بفترة المراهقة التي تمّتد على الغالب من: 12-18 سنة أو أكثر 
قليال، حيث لهذه الفترة صفاتها ومميزاتها واعتباراتها المقرّرة عند علماء النفس. هذا األمر 
انعكس على اللغة فـي العصر الحاضر حيث إنَّ العربي فـي سماعه لهذه الكلمة - مراهق 
- أو استعماله لها، ُتَعبِّر لَديْهِ عن ذلك الجيل وتلك الصفات مثل: االنفعال، التوّتر، هيجان 

الشهوة وغير ذلك. 

عة فـي الكتب اإلسالمية التربوية،  وقد أخذ طور المراهقة حيِّزا متفاوتا بين الضيق والسَّ
معتمدة على النظريات النفسية الغربية أمثال ما أتى به: فرويد وأريكسون وبياجيه وكولبيرج، 
باالستفادة منها، أو بنقدها فـيما يتعارض مع اإلسالم ثم طرح أفكار إسالمية بديلة؛ ومن 
هؤالء الذين توّسعوا فـي تناولها: المبروك عثمان أحمد، تربية األوالد واآلباء فـي اإلسالم، 
)1992(، الفصل الخامس  ص 171-244؛ عبد المجيد طعمة حلبي، التربية اإلسالمية لألوالد 

منهجا وهدفا وأسلوبا، )2001(، الفصل العاشر ص 297-227؛ خالد عبد الرحمن العك، 
290-356؛ عمر  ابتداء من فصل13 ص   ،)1998( والسنة،  القرآن  فـي ضوء  األوالد  تربية 

هارون الخليفة، علم النفس التجريبي فـي التراث العربي اإلسالمي، )2001(، ص75-168.
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خاتمة 

هذه،  أيامنا  إلى  الجاهلية  منذ  لغوّيا،  مستعملة  كانت  مراهق  كلمة  أن  الدراسة  خلصت 
محافظة على معناها األصلي القديم كطوْر َخْلقي يسبق النضوج الجنسي – أي البلوغ - 
بسنة تقريبا، ثم ينتهي بالبلوغ. وأضاف اإلسالم إلى هذا المعنى الزمني الحقوَق المستوجبة 
وأحكامه  حقوقه  له  طفل  هو  المراهق  بأّن  أقرّ  حيث  وأخرويا،  ودنيويا  إنسانيا  للمراهق 
َحة فـي غالبية أبواب الكتب الفقهية وغيرها. بدأ مصطلح مراهق  المتعلِّقة به، نجدها ُموَضَّ
وذلك  العشرين خاصة،  القرن  منذ منتصف  داللتهما،  تتبّخر  والفقهي  اللغوي  بالمعنييْن 
كّلما قِويَت شوكة القوانين المدنية على ״القوانين الفقهية״، إلى أن حّل بالتدريج مصطلح 
جديد وهو ״قاصر״ الذي يحمل معنى جامعا ألكثر من طور. والقاصر هو اإلنسان إلى ما 
21. نظرا لمفاهيم التطور الحضاري  18، ولربما عند بعضهم إلى ما دون سّن  دون سّن 
بتأثير  الحاجة  أّدت  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  الغرب  بالد  فـي  وضغوطاته  الصناعي   -
العرب بدراساتهم  Adolescence وترجَمهُ  وْه  ابتداع َطوْر جديد سمَّ إلى  النمو  علماء نفس 
وكتبهم باسم ״المراهقة״. يبدأ هذا الطور عند أغلب المنّظرين والمعرّفـين من سّن 12 سنة 
هذا  العاّم.  بالمفهوم  الطفولة  لطور  وتابع  الوضعية  القوانين  فـي  مَقيَّد  وهو   ،18 إلى سّن 
التطور الداللي للمراهقة القادم من بالد الغرب قد حّل فـي بالد العرب وشاع استعماله فـي 
العقود األخيرة إلى يومنا هذا. وقد رافق هذا الطور بسبب الظروف الحضارية واالجتماعية 
ة على األقّل، حتى  واألسرية أمزجة وسلوكيات لم تكن معهودة من قبل – بمثل هذه اْلِحدَّ
دخل فـي ثقافتنا ومفاهيمنا أّن المراهق هو الذي يّتصف بالطيش والتمرّد وحّدة العاطفة 

وغير ذلك مما تجده مفّصال فـي كتب علم النفس.
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سيرة ذاتية موجزة:
درس د. موسى إغبارية فـي جامعة حيفا ونال هناك شهاداته األكاديمية الثالث. 
يبحث فـي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. يشغل حاليا محاضرا فـي قسم 
اللغة العربية – المعهد األكاديمي العربي بيت بيرل. اشتغل سنوات عديدة فـي 
االبتدائية  المدارس  والتعليم مدرسا ومركزا ومرشدا تربويا، فـي  التربية  سلك 
التعبير  منهاج  إعداد  فـي  شارك  بينها.  التفاوت  على   – والثانوية  واإلعدادية 
الثمانين  سنوات  فـي  بادر  العربية.  للمدارس  والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتين 
فـي  للمعلمين  استكمال  دورات  وتدريس  بإعداد  الماضي  القرن  من  والتسعين 
كتاب  له  تدريسها.  وأساليب  الكريم  والقرآن  اإلسالمي  الفقه  من  متعددة  مواّد 

البلوغ والرشد فـي الشريعة اإلسالمية، الصادر سنة 2011.
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قراءة األم القّصة وتأثيرها 
على حتصيل الطفل 

فـي صّفي البستان واألول

ص   ملخَّ
تشير األبحاث التي أجِريَت خالل الخمسين سنة الماضية بلغات مختلفة إلى مدى 
مساهمة األسرة فـي تطوير التنور اللغوي عند األطفال. األنشطة المتبادلة بينهم 
وبين البالغين، خاصة العالقة بين األهل واألبناء تعتبر األكثر تأثيرا على المعرفة العامة  
لألطفال، وعلى تطور التنور اللغوي لديهم. وساطة األهل لتطوير التنور اللغوي عند األطفال 
المحكية  اللغة  الطفل حول  لتطوير معرفة  األهل  قبل  مدركة وموجه من  تعني، سلوكيات 

واللغة المكتوبة والعالقة بينهما. 

احدى االنشطة المركزية والطبيعية التي تتم بين األهل واألطفال فـي العالم الغربي هي 
قراءة الكتب. هذا النشاط يّمكن الطفل من االنكشاف للغة المكتوبة )لغة، ثروة لغوية، تعبير( 
التي ال ينكشف  لها خالل حياته. قراءة القصة تربط الطفل بالعالم المحيط به وتمكنه من 
الطفل  فـي يقظة  بالكتب يساهم  بيئة غنية  فـي  الطفل  تواجد  إن  العامة.  توسيع معلوماته 
اللغة ولتطوير الوعي الصوتي عنده باإلضافة إلى ذلك قراءة الكتب هي نشاط  الصوات 

اجتماعي يعد الطفل النشطة مشتركة مع االخرين.   

هنالك مؤشرات تدل على أن قراءة الكتب لألطفال تفسر الفروق التحصيلية فـي الدراسة 
بينهم وانها تنبئ بنجاح فـي المدرسة، إلى جانب ذلك هنالك ايضا مؤشرات تدل على ان 

المراهق وَطْور المراهقة:  التطّور اللغوي واالصطالحي

* اود االشارة اىل ان هذا املقال هو جزء من أطروحة الدكتوراة.

*
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قراءة الكتب لألطفال ذات قيمة بالغة فـي تطوير: اللغة المحكية فـي صف البستان، اللغة 
المكتوبة فـي البستان واكتساب القراءة فـي المدرسة. باالضافة إلى ما ذكر سابقا، هنالك 
إلى  تشير  االبحاث  القراءة(.  وكيفـية  )وتيرة  لألطفال  القراءة  ولجودة  لنسبة  كبيرة  اهمية 
عالقة بين نسبة القراءة وتطور لغة الطفل. لقد تبين من خالل هذه االبحاث ان هنالك عالقة 
بين نسبة القراءة والثروة اللغوية، الوعي الصوتي والوعي للمنظومة الكتابية فـي الصف 
االول. قليلة هي االبحاث التي بحثت موضوع جودة قراءة الكتب. نتائج هذه االبحاث تشير 
انماط معينة  القراءة لألطفال وان هنالك  انماط  البالغين فـي  إلى ان هنالك اختالف بين 

تساهم فـي تطوير اللغة وبراعم التنور اللغوي لدى األطفال. 

وساطة االم عند قراءة القصة حسب النموذج التطوري لبرونفنبرنر تمثل الدائرة الداخلية 
االقرب للطفل وذات التأثير األكبر فـي تطويره. مع ان هنالك ابحاث اشارت لهذه االهمية 
ولكنها اثبتت ايضا ان للوضع االجتماعي - االقتصادي وللبيئة الَتَنوُِّرّية تأثيرا اكبر على 

تطور التنور اللغوي عند األطفال.  

اللغوي  التنور  على  وتاثيره  العرب  لألطفال  القصة  قراءة  األم خالل  موضوع وساطة 
عندهم لم يتم بحثه فـي العالم العربي عامة وفـي الوسط العربي فـي البالد خاصة. كذلك ال 
توجد ابحاث تثبت مدى مساهمة األم فـي تخفـيف الفجوة بين اللغة المحكية واللغة المكتوبة 
عند األطفال. ساحاول من خالل هذا المقال عرض جزء من نتائج البحث التي تتعلق بـ: 
وساطة األم خالل قراءة القصة، الوضع االجتماعي – االقتصادي وتأثيره على مستوى 
التنور اللغوي عند الطفل العربي والبيئة الَتَنوُِّرّية وتاثيرها على مستوى التنور اللغوي عند 
الطفل العربي. من المهم االشارة إلى انه من خالل هذا المقال لن اتطرق لمستوى التنور 
اللغوي )اللغة المكتوبة واللغة المحكية( عند الطفل، بل اخترت كما اشرت سابقا التركيز 
على ثالثة متغيرات )الوضع االجتماعي – االقتصادي، البيئة الَتَنوُِّرّية ووساطة االم عند 
قراءة القصة( وتأثيرها على مستوى التنور اللغوي عند الطفل. نتائج هذا البحث دلت على ان 
المستوى التنوري فـي البيئية البيتية ساهم المساهمة الكبرى فـي تطور التنور اللغوي عند 
الطفل فـي الّصف البستان واألول. ايضا للوضع االجتماعي - االقتصادي كانت مساهمة 
االم  قبل  القصة من  قراءة  واألول.  البستان  الّصف  فـي  الطفل  عند  اللغوي  التنور  لتطور 
للطفل العربي ال تساهم فـي تطوير مستوى التنور اللغوي عند الطفل فـي البستان والصف 
االول. ولكن عند اجراء التحليل التراجعي الهرمي تبين ان وساطة األم وطدت العالقة بين 

المستوى التنوري فـي البيئية البيتية وبين الثروة اللغوية فـي اللغة المكتوبة لدى الطفل.
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  1.  الخلفـيــة النظريـــة

هذه  أحد  الَتَنوُِّرّية.  باألنشطة  مليء  متطور  معاصر  بعالم  اليوم  الصغار  األطفال  يعيش 
الذي يحدث بين األهل  التفاعل االجتماعي  إن  القصة لألطفال.  األنشطة هي قراءة األهل 
عند  اللغوي  التنور  تطوير  فـي  تساهم  إيجابية  تداعيات  له  القصة،  قراءة  عند  واألطفال 

األطفال. فـي هذا المقال، أقوم بعرض هذا التفاعل وأهميته.    

1.1 الوساطة

وصف برونفنبرنر )Bronfenbrenner, 1979(، الوساطة بأنها تتطور ضمن إطار ذي روابط 
اجتماعية، مترابطة بعضها باآلخر. وصفت هذه الروابط على أنها دوائر متداخلة، الدائرة 
الخارجية األكثر اتساعا هي دائرة الثقافة العامة للمجتمع، داخل هذه الدائرة تأتي دائرة 
دائرة  داخل  الكائنة  األهل  دائرة  هي  للطفل  قربا  األكثر  الدائرة  العائلة.  دائرة  ثم  الحارة 
العائلة. وساطة البالغ للطفل هي أكثر العوامل تأثيرا على تطور الطفل العقلي. إن الفعاليات 
المتبادلة التي يقوم بها البالغ مع الطفل وخاصة الفعاليات التي يقوم بها األهل )األم واألب( 
Mcdonnell, Friel-  ( به  المحيط  العالم  حول  للطفل  العامة  المعرفة  على  كبير  تأثير  لها 
 Teale & Sulzby,( لديه  اللغوي  التنور  تطور  Patti & Rosentahal-Rollins, 2003(، وعلى 

2003( باإلضافة لذلك، فإن الفعاليات المتبادلة ُتَطوِّر أيضا قدرة األطفال على رؤية ظواهر 

معينة بحاالت مختلفة )Heath, 1983(. تتم الوساطة عندما يقوم األهل: بمالءمة مستوى 
الحالية  الطفل  لقدرات  يختارونها،  التي  واألمثلة  تفسيرهم،  ومستوى  ومراعاتها،  لغتهم 

 )Vygotsky, 1978(. والمستقبلية

لألهل ثالث وظائف مركزية فـي تنمية التطور العقلي عند أطفالهم: األهل يحددون أّي 
الذي  التمكن  مستوى  هو  وما  القدرات،  هذه  تطوير  سيتم  متى  الطفل،  ُيَطوِّرها  القدرات 
سيصل إليه )Okagaki & Sternberg, 1991(. لألّم وظيفة أساسية ومهمة فـي تطور اللغة 
لغته  تراقب  طفلها،  لقدرات  الداعمة   األطر  بمالءمة  األّم  تقوم  طفلها، حيث  عند  المحكية 
وتحاول مساعدته بالطريقة التي تراها مناسبة له، وهكذا تدمج األّم بين معرفتها العميقة 
له  األّم  الطفل، توضح  التكلم مع  بواسطة  وله.  لها  المناسب  الحياة  وبين أسلوب  بطفلها 
كيف عليه أن يتصرف بصورة مستقلة عندما يريد المشاركة فـي مهمة معينة فـي المستقبل 
)ברונר،1996(. هناك أبحاث دلت على وجود عالقة إيجابية بين وساطة األّم والتطور العقلي 

 Beckwith,( األطفال  لدى  التعليمي  والتحصيل  األّم  وساطة  وبين   ،)1997 )קליין,  للطفل 
.)Rodning, & Cohen, 1992
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الباحثة كالين )Klein,1996( قامت بتحديد سلوكيات وساطية يقوم بها البالغون لتحسين 

سيرورة اكتساب المعرفة وتطويرها، تحليلها والتعبير عنها. 

َدت هي: السلوكيات التي ُحدِّ

المشارك  • انتباه  هنا جذب  القصد   -)Focussing – recruitment( تمركز  
التمركز  يكون  به.  الكائن   المحيط  فـي  لشخص  أو  معين  لشيء  بالمحادثة 
كالميا: ״انظر، هنا مكتوب اسمك״، ״هل تعرف ما هذا״، ״انظر، أي حرف هذا״. 

يمكن أن يكون التمركز غير كالمي.  

القصد هنا إعطاء معنى  •  –)Meaning - relevance( انفعال وإعطاء معنى
وقيمة عاطفـية لمحفزات. يقوم الوسيط بإعطاء معنى وعالقة بين شيء معين 
وغايات  لظواهر  قيم  وينسب  العقلية  السيرورة  يطور  االنفعال  معينة.  لمهمة 
)مثال: هذه شقائق النعمان الجميلة(. يشمل االنفعال سلوكيات غير كالمية، 
تتضمن: تغير فـي التنغيمة، التشديد على األصوات اللغوية وعلى االنفعاالت 
والتغيرات فـي تعابير الوجه. يمكن أن يكون االنفعال كالميّا أيضا: ״لقد كنت 

بنت جميلة״، ״يا لهذه النهاية الرائعة״ )تنغيمة انفعالية(.

•  Providing success and increasing( التشجيع وإعطاء الشعور بالقدرة
feelings of competence(– يقوم الوسيط بسلوكيات ُتْشِعر بنجاح المهمة. 
يقوم بتركيز انتباه الطفل، يشير إلى أن ما قام به صحيح، جميل وجيد. فـي 
بعض األحيان، يقوم شارحا للطفل عن مركبات النجاح ومسبباته؛ أمثلة: ״أنت 

ولد ذكي״، ״ أنت رائعة جدا״، إجابتك للسؤال جيدة جدا״.       

ضبط السلوك )Regulation of Behavior – Self-regulation(– القصد  •
التفاعل االجتماعي، هذه  المنقولة للشريك فـي  هنا: السلوكيات والمالحظات 
السلوكيات والمالحظات تكبح الدوافع وقلة التركيز فـي المهمة. مثال: عندما 
يقوم الطفل بتحريك رجليه بشدة حين قراءة األّم قصة، دون االنتباه للكتاب. 

تقول األّم: ״اجلس هنا״ أو ״اآلن استمع لما اقرأ״.   

العقلي  • الوعي  الوسيط يوّجه لتوسيع  التوسع )Transcendence(– سلوك 
وإثرائه لدى الطفل إلى ما وراء الصلة الحالية للتفاعل االجتماعي. يقوم الوسيط 
بربط الجوانب المتعددة للحافز ألوضاع وظروف بعيدة المكان والزمان، بهذه 

الطريقة يتوسع جهاز العالقات عند الطفل.  
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    1.1.1 وساطة األهل بفعالية قراءة القصة

تؤكد الثقافة الغربية فـي السنوات األخيرة على أهمية فعالية قراءة القصة لألطفال كجزء ال 
يتجزأ من التفاعل االجتماعي الطبيعي بين األهل واألطفال. لقد تمت فـي السنوات األخيرة 
كتابة الكثير من الكتب التي تشجع األهل على القراءة ألطفالهم )Cunnigham, 2010( . تعتبر 
فعالية قراءة القصة لألطفال من فعاليات التفاعل االجتماعي الطبيعية لصغار السن، وهي 
تساهم فـي تطور التنور اللغوي عند الطفل. القراءة هي فعالية رسمية تحدث عند الكثير من 
  )DeBruin-Parecki, 1999( العائالت قبل النوم. هذه الفعالية تكشف الطفل للغة المكتوبة 
التي تتضمن: لغة، تركيب جمل، ثروة لغوية غنية. هذا الكشف يطور القدرة اللفظية عند 

الطفل )ארם, 2002(. 

القراءة تربط الطفل مع العالم الحقيقي الكائن حوله )Cunningham, 2010( وتمكنه من 
العالم، وبذلك تتسع  التي تجري فـي  ثقافات وأماكن مختلفة فـي  االطالع على األحداث 
عنده المعلومات )רום, סגל וצור, 2003(. إن وجود الطفل فـي بيئة غنية بالكتب توفر للطفل 
إمكانية التعامل مع هذه الكتب )قراءة، تصفح(. وبذلك تتطور عنده اليقظة لألصوات اللغوية 
ذلك،  إلى  باإلضافة   .)Raz & Bryant, 1990( لديه  الصوتي  الوعي  تطوير  فـي  وتساهم 
 Guthri,( قراءة الكتب تعتبر أساسا اجتماعيا يحضر الطفل لفعاليات مشتركة مع اآلخرين

)McGough, Bennett & Rice, 1996

هناك مؤشرات تدل على أن قراءة الكتب لألطفال تفسر الفروق التحصيلية فـي الدراسة 
 .)Cunningham, 2010; Sénéchal & LeFevre, 2002( بينهم وتنبئ بالنجاح فـي المدرسة
إلى جانب ذلك، هناك أيضا مؤشرات تدل على أن قراءة الكتب لألطفال ذات قيمة بالغة فـي 
 Chow & McBride-Chang, 2003; Cunningham,(  تطوير اللغة المحكية فـي صف البستان
)סגל-דרורי, Aram & Biron, 2004 ;2004(، واكتساب  البستان  فـي  المكتوبة  اللغة   ،)2010

   . )Baker, Sonnenschein  & Serpell, 2001( القراءة فـي المدرسة

بالرغم مما ذكر سابقا، العالقة بين فعالية قراءة الكتب لألطفال الصغار وبين براعم 
القراءة أو بداية القراءة فـي الصف األول غير واضح  حتى اآلن. هناك عدة حقائق تدل 
وهناك  المحكية،  اللغة  مجال  فـي  الطفل  تطور  وبين  الفعالية  هذه  بين  عالقة  وجود  على 
القليل من الحقائق التي تدل على وجود عالقة بين هذه الفعالية وبين براعم التنور اللغوي 
وبداية القراءة عند األطفال )Van Kleeck, 2003(. تجدر اإلشارة إلى أن سكربورو ودوبريش 
 Bus, Van IJzendoorn & Pellegrini,( وزمالءها  وبص   )Scarborough & Dobrich,1994(

التنوري  التحصيل  فـي  الفروق  من  فقط   8% رت  فسَّ الكتب  قراءة  أن  إلى  ذكروا   )1995

فـي صف البستان والمدرسة. بص وزمالؤها )Bus et al., 1995( يدعون أنه رغم النسبة 
المنخفضة لهذه العالقات فإن ثباتها ومصداقيتها يشيران إلى أن فعالية قراءة الكتب تنبئ 
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الكتب  قراءة  حين  والمعلمات  األّمهات  أن  صحيح  األطفال.  لدى  الَتَنوُِّرّية  بالتحصيالت 
لألطفال ال يكثرن من التحدث عن اللغة المكتوبة مع األطفال )أسئلة حول األحرف، كلمات 
وجمل(، إال أن وجود مثل هذا النقاش يساهم فـي تطور براعم القراءة )סגל-דרורי, 2004 
Van ; Kleek, 2003(. منظمة ال – )NCFL )2009 أشارت إلى أن النقاش خالل فعالية قراءة 

كتب عن المركبات اللغوية الصوتية )أسماء األحرف، أصوات الحروف( والمنظومة الكتابية 
يساهم فـي سيرورة تمييز الكلمات المكتوبة. وكذلك كوننينغه )Cunningham, 2010( ادَّعت 
التحليل يسهل عملية  الكتب فـي معرفة أسماء الحروف ومهارات  التمحور عند قراءة  أن 

اكتساب القراءة.  

باإلضافة إلى ما ذكر سابقا، هناك أهمية كبيرة لنسبة القراءة وجودتها. تشير األبحاث 
لقد   )Cunningham, 2010; Wood, 2002( .الطفل لغة  القراءة وتطور  بين نسبة  إلى عالقة 
تبين من هذه األبحاث أن هناك عالقة بين نسبة القراءة والثروة اللغوية، الوعي الصوتي 
والوعي للمنظومة الكتابية فـي الصف األول. األبحاث عن موضوع جودة قراءة الكتب قليلة  
)Scarborough & Dobrich,1994(. تشير نتائج هذه األبحاث إلى وجود اختالف بين البالغين 

فـي أنماط القراءة لألطفال، وإن هناك أنماطا معينة تساهم فـي تطوير اللغة وبراعم التنور 
  .)Reese, Cox, Harte & McAnally, 2003( اللغوي عند األطفال

األّم هي العنصر األساسي والمركزي فـي تطور اللغة المحكية عند الطفل، فهي تقوم 
بدعم ابنها وتالئم هذا الدعم لقدراته. األّم تراقب ما يقوم به طفلها وتراقب طريقة تحدثه 
وتحاول أن تطوره حسب ما تراه مناسبا له، فهي تدمج بين معرفتها بابنها وبين العالم 
الذي يعيش به. بواسطة التحدث والشرح، تقوم األّم بالتوضيح لطفلها عن كيفـية التصرف 
بصورة مستقلة حين القيام بأّية مهمة )ברונר, 1996(. أشارت بعض األبحاث إلى أن األّم 
هي الوكيل األسري األساسي فـي تطور الطفل بموضوع التنور اللغوي. باإلضافة لذلك، 
أشارت األبحاث إلى أن %60 من األنشطة الَتَنوُِّرّية التي مارسها األطفال فـي جيل البستان 
اآلباء  مع  كانت   %2.4 وحدهم،  األطفال  بها  قام  األنشطة  من   %32 األّمهات،  مع  كانت 
واألّمهات معا، مع اإلخوة 1.5%، الجّدات 1%، ومع اآلباء %1.5 فقط؛ أي إن أغلب األنشطة 
الَتَنوُِّرّية تقوم بها األّم مع طفلها )Pellegrini, Galda, Shokley, & Shtall, 1994(. األّمهات 
يقمن بقضاء وقت أكبر مما يقضيه اآلباء مع األطفال، )Ninio & Rinott, 1988(، ويتحملن 

.)Coverman & Sheley, 1986( مسؤولية تربية األطفال أكثر من اآلباء

 Bronfenbrenner,( وساطة األّم عند قراءة القصة حسب النموذج التطوري لبرونفنبرنر
1979( تمثل الدائرة الداخلية األقرب للطفل وذات التأثير األكبر على تطويره. مع أن هناك 

أبحاثا أشارت لهذه األهمية، لكنها أثبتت أيضا أن للوضع االجتماعي - االقتصادي وللبيئة 
 Korat, Klein & Segal-Drori,( اللغوي عند األطفال  التنور  أكبر على تطور  تأثير  الَتَنوُِّرّية 

  .)2007
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اللغوي  التنور  على  وتأثيره  العرب  لألطفال  القصة  قراءة  فـي  البالغ  وساطة  موضوع 
عندهم لم يتم بحثه بصورة عميقة، وقد اخترت فـي هذا البحث التطرق والتعمق  بوساطة 
األّم فـي قراءة القصة. كذلك ال توجد أبحاث تثبت مدى مساهمة األّم فـي تخفـيف الفجوة بين 
اللغة المحكية واللغة المكتوبة عند األطفال. لذلك تمركز هذا البحث حول تحليل سلوكيات 
المحكية  اللغة  على  السلوكيات  هذه  تأثير  ومدى  لطفلها  القصة  قراءة  العربية خالل  األّم 
واللغة المكتوبة عند الطفل. باإلضافة إلى ذلك، تم التمركز حول جودة الوساطة التي تقوم 

بها األّم العربية ومدى تأثيرها على تحصيل الطفل العربي فـي صفـي البستان واألول.

1.2 الوضع االجتماعي – االقتصادي 
ِرّية عند األطفال  وتأثيره على التحصيالت الَتَنوُّ

يّتفق الباحثون فـي العالم على وجود عالقة بين التطور التنوري عند األطفال وبين البيئة 
التي  فـيكوسكي  نظرية  على  الباحثون  يعتمد  فـيها.  يعيشون  التي  الثقافـية  االجتماعية 
تشير على أن عملية التعلم تحدث باالتصال االجتماعي الحضاري وبعد ذلك تحدث على 

 .)Vygotzky, 1981( المستوى الشخصي

إن السلوك التنوري لدى األفراد يتأثر من: الماضي، والمجتمع، والحضارة التي يعيش 
)ווהל  اليومية  الحياة  فـي  بها  التي يشترك  االجتماعية  التفاعالت  ويتأثر كذلك من  فـيها. 
ושליו, 1998(. لقد وجد الباحث االجتماعي بورديه )Bourdieu, 1991( أن أبناء الطبقة العليا 

المجتمع يتخطون بنجاح مفترقات طرق تربوية  أساسية  فـي حياتهم وذلك بسبب  فـي 
تزويد األهل لهم بثروة ثقافـية غنية تتضمن قدرة َتَنوُِّرّية عالية، وهذا ما ال يحصل عليه أبناء 
المبكرة  التي تبدأ من الطفولة  الَتَنوُِّرّية  الفقيرة. هذا يؤدي لفروق فـي التحصيالت  الطبقة 
أبناء  من  األطفال  لصالح  المدرسة  فـي  التعليم  سنوات  مدار  على  وتستمر   )2002 )כהן, 

األطفال  بين  التحصيلية  للفروق  التفسيرات  إحدى   .)Aram & Levin, 2001( العليا  الطبقة 
ذوي أوضاع اجتماعية اقتصادية مختلفة، تبدأ من جيل 9-10 أشهر، وتنبع من الفروق فـي 
االتصال اللغوي الذي يحدث بين األطفال واألهل. يدعي بيرنشطاين )Bernstein, 1964( أن 
اللغة بين أبناء الطبقة العليا تعتبر لغة موسعة )״elaborated code״( أكثر من اللغة بين أبناء 
الطبقة الفقيرة، حيث تعتبر محدودة )״restricted code״(. هناك عالقة قوية بين الفعاليات 
يكون  حيثما  المدرسة.  فـي  األطفال  تحصيالت  وبين  البيت  فـي  تحدث  التي  االجتماعية 
مستوى االتصال اللغوي بين أفراد األسرة خالل هذه الفعاليات عاليا فإن هذا ينعكس على 
 )Pflaum, 1986( بفليوم .)التحصيالت التعليمية فـي المدرسة )מינקוביץ׳, דיוויס ובאשי, 1980
تدعم هذه األبحاث، وتدعي أن االختالف بأنماط االتصال مع األطفال فـي بداية حياتهم 
يؤثر على نسبة المعرفة اللغوية وجودتها اللتين يكتسبهما الطفل. تضيف بفليوم وتقول: 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
إن عملية اتصال األهل من فئة المستوى االجتماعي - االقتصادي المنخفض مع أبنائهم 
 - المستوى االجتماعي  فئة  األهل واألطفال من  بين  التي تحدث  االتصال  أقل من عملية 
االقتصادي العالي؛ وبذلك هم ال يوسعون مبادرات أطفالهم اللغوية، ووساطتهم اللغوية 
تختلف عن وساطة األهل من فئة المستوى االجتماعي - االقتصادي العالي. باإلضافة إلى 
ذلك، ال يعتقد األهل من فئة المستوى االجتماعي - االقتصادي المنخفض أن من وظيفتهم 
تعليم أوالدهم. عالوة على ذلك، فإن الوضع االجتماعي - االقتصادي المنخفض يقلل من 
قدرة األهل على التفرغ إلثراء أطفالهم بمحفزات لغوية، نظرا النشغالهم الدائم فـي التفكير 

بكيفـية إعالة أطفالهم.    

منذ بداية سنوات السبعينات، بدأت األبحاث تشير إلى فروق بين مجموعات المستوى 
وجدت  فقد   )Snow, Burns Griffin, 1998( التنور  تطور  بمجال  االقتصادي   - االجتماعي 
المكتوبة،  للغة  الوعي  وبين  لألطفال  االقتصادي   - االجتماعي  الوضع  بين  قوية  عالقات 
بين  عالقة  وجدت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  اللغة.  هذه  مع  التعامل  عند  والتركيز  للرغبة 
واللغة  المحكية  اللغة  فـي  التحصيالت  وبين  لألطفال  -االقتصادي  االجتماعي  الوضع 
 Wallach,( المكتوبة لصالح األطفال من أبناء فئة المستوى االجتماعي - االقتصادي العالي

.)Wallach, Dozier & Kaplan, 1997

أجريت كذلك أبحاث لفحص العالقة بين الوضع االجتماعي - االقتصادي وبين جودة 
التفاعل االجتماعي بمجاالت التنور المختلفة التي تقوم بها األّمهات مع أطفالهن. أْستنتَِج من 
هذه األبحاث أن األّمهات ذوات وضع اجتماعي - اقتصادي منخفض يقمن بواسطة مختلفة 
عند التفاعل االجتماعي من أّمهات ذوات وضع اجتماعي - اقتصادي متوسط – عاٍل )בדש-

לנדאו, 2006; הגלילי Korat et al., 2007 ;2006(. مثال على ذلك، عند قراءة القصة يسأل 

األهل من فئة الوضع االجتماعي - االقتصادي المنخفض أسئلة أقل، وال يشركون األطفال 
 - )Ninio, 1980(. كذلك تقوم األّمهات ذوات الوضع االجتماعي  كثيرا فـي فعالية القراءة 
االقتصادي المنخفض خالل فعالية قراءة القصة باإلشارة إلى الصور التوضيحية، وترجمة 
اللغة المكتوبة فـي القصة للغة المحكية )مستوى وساطة منخفض(؛ بالمقابل، أّمهات ذوات 
الوضع االجتماعي - االقتصادي المتوسط - العالي يقمن باستعمال ثروة لغوية غنية عند 
قراءة القصة، ولغة مركبة، ويتحدثن عن اللغة المكتوبة فـي القصة )مستوى وساطة عاٍل( 
)Baker, Mackler, Sonnenschein & Serpell, 2001; Korat et al., 2007( . من الجدير ذكره 

أيضا، إن األّمهات ذوات وضع اجتماعي - اقتصادي متوسط – عال خالل قراءة القصة 
قمن بإجراء نقاش وحوار مع أوالدهن عن مواضيع أخرى ظهرت بعد القراءة. كذلك، طلَِب 
من األطفال إعادة سرد القصة بلغتهم وتطوير مواضيع خيالية بعد القراءة. إلى جانب ذلك، 
فإن األبحاث التي بحثت التفاعل االجتماعي خالل فعالية الكتابة وجدت مستوى الوساطة 
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أّمهات  أعلى من  كانت  أو عال  اقتصادي متوسط   - اجتماعي  ذوات وضع  األّمهات  عند 
ذوات وضع اجتماعي - اقتصادي منخفض )קורת, 1998(. األّمهات ذوات وضع اجتماعي - 
اقتصادي متوسط - عال تحدثن مع أطفالهن خالل الكتابة عن أنواع الموضوعات المكتوبة 
اقتصادي منخفض   - اجتماعي  ذوات وضع  األّمهات  أكثر من  عالية  عقلية  وعن جوانب 

اللواتي تحدثن عن شكل الحرف وتهجئته عند الكتابة.

لم أجد أثناء قراءة األدبيات أبحاثا تتحدث عن متغير الوضع االجتماعي - االقتصادي 
بالمجتمع العربي فـي البالد وعن مدى تأثيره على مركبات التنور اللغوي )فـي اللغة المحكية 
واللغة المكتوبة( فـي الطفولة المبكرة. تمركز هذا البحث عن تأثير هذا المتغير على مستوى 

ي البستان واألول.  اللغة المحكية واللغة المكتوبة فـي صفَّ

ِرّية  1.3 البيئة التَنوُّ

ِرّية عند األطفال  وتأثيرها على التحصيالت التَنوُّ

تطور الطفل عقليّا، ولغوّيا، واجتماعيّا، وعاطفـيّا يعتمد على: األهل، واألشخاص المهّمين 
فـي حياته، وعلى األطر التربوية الكائن فـيها. إن وجود البالغين حول الطفل يساهم فـي 
انكشافه للعالم من حوله ثم توسيع المعرفة العامة لديه. أّما األطر التربوية فتساهم فـي 
اكتساب لغة الطفل وإثرائها )רום, סגל וצור, 2003(. لدعم التنور اللغوي عند الطفل، هناك 
 .)Whitehurst & Lonigan, 1998( البالغون فـي بناء بيئة إنسانية داعمة   حاجة ألن يقوم 
)مواد مكتوبة، ألعاب متنوعة تتعلق بالكتابة،  الَتَنوُِّرّية  الَتَنوُِّرّية تتكون من األدوات  البيئة 
ألعاب حاسوب وغيرها(. كذلك تتكون البيئة من فعاليات َتَنوُِّرّية يقوم بها األهل مع أطفالهم 

)ألعاب مشتركة، قراءة مشتركة، كتابة مشتركة وغيرها( )קורת, 2002(.   

تبين من أبحاث التنور اللغوي: أن بيئة َتَنوُِّرّية غنية تنبيء بالقدرات الَتَنوُِّرّية عند أطفال 
 Purcell-Gates, 1996; ,البستان )قراءة، كتابة، وعي صوتي ووعي للمنظومة الكتابية( )ארם
الَتَنوُِّرّية تساهم  الَتَنوُِّرّية الغنية باألدوات  البيئة  1998(. كذلك تبين من هذه األبحاث: أن 

 Caretti, Borella, Cornoldi & De( فـي تطور القراءة وفهم المقروء فـي سنوات أكثر متأخرة
Beni, 2009; Catts, 2009; Cunningam, 2010(. فـي بحث أجراه كوهن )כהן, 2002(، وجد 

أن هناك عالقة بين البيئة الَتَنوُِّرّية )كتب، ألعاب، زيارة المكتبات العامة وغيرها( وبين فهم 
المقروء فـي الصف الثاني، وبين طالقة القراءة فـي الصف الثاني وبين التحصيل التنوري 
فـي الصف نفسه. كذلك، فإن وجود الطفل فـي بيئة غنية بالكتب تساهم فـي تطور الوعي 

 .)Raz & Bryant, 1999( الصوتي عنده

األطفال من فئة الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض يعيشون فـي بيئة فقيرة 
 .)Teale & Sulzby, 1999( )بالمواد التعليمية )كتب، ألعاب، زيارة المكتبات العامة وغيرها

قراءة األم القصة وتأثريها  عىل تحصيل الطفل
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
فـي  الموجودة  الكتب  عدد  تزايد  رغم  أنه  بحثها  فـي  وجدت   )2002 )קורת,  كورت  عوفرة 
البيوت من الفئة ذات الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض )124 كتاب للكبار و 50 
كتاب للضغار( إال أن الثغرة بين هذه الفئة وبين الفئة ذات الوضع االجتماعي - االقتصادي 
العالي بقيت موجودة لصالح الفئة االخيرة. باإلضافة إلى ذلك، وجدت حاسوبا واحدا فـي 
بيوت الفئة ذات الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض، والقليل من العائالت اشترت 
 – االجتماعي  الوضع  ذات  البيوت  فـي  من حاسوب  أكثر  كان  بالمقابل،  يومية.  صحيفة 
االقتصادي العالي، وقاموا باالشتراك وشراء صحف يومية أكثر. بالنسبة لوتيرة القراءة، 
الباحث  يؤكد  الوتيرة.  بذات  ألطفالهن  بالقراءة  قمن  الفئتين  من  األّمهات  أن  عندها  وجد 
ووش )Wachs, 1993( على أهمية غنى البيئة، ويدعي أن غنى البيئة ُيظهر الفروق فـي األداء 
 ,)Scarborogh & Dobrih,   1994( العقلي بين األطفال. أّما الباحثان سكروبيش ودوبريش
فقد وجدا أن الوضع االجتماعي – االقتصادي ال ينبىء جيدا بالنتائج التحصيلية الَتَنوُِّرّية 
عند األطفال، ويفسر %15 فقط من هذه النتائج، أّما البيئة الَتَنوُِّرّية فـي البيت فقط فسرت 
)ארם, 1998;  ارام وكوهن  نتائج مماثلة ُوِجدت عند  التنوري عندهم.  التحصيل  %58 من 

כהן, 2002(.

دولة  فـي  العربية  العائلة  فـي  الَتَنوُِّرّية  البيئة  مستوى  موضوع  اآلن  حتى  يبحث  لم 
إسرائيل. أحاول فـي هذا البحث عرض مساهمة البيئة الَتَنوُِّرّية على المستوى التنوري عند 

الطفل. 

1.4 االزدواجية فـي اللغة العربية

أو  ذات نمطـين  لغوية مستقرة  ״ وضعية  أنها:  اللغة   ازدواجية   )1959( فـيرغسون  عرف 
أسلوبين مختلفـين، يستخدمان فـي مجــتمع واحــد، فـي مجــاالت ووظائف مختلفة؛ اللغة 
التي تتمتع بوضعية اجتمـاعية  اللغة  المكتوبة هي  اللغة  المحكية״.  اللغة  المكتوبة بجانب 
 L-( التي تتمتع بوضعية اجتماعية متدنية   اللغة  المحكية هي  واللغة   ،)H-variety( راقية 
variety(. تعرف اللغة العربية على أنها لغة ازدواجية، حيث تتمثل االزدواجية فـيها بوجود 

 Batal,( بطال  عرّف  )العامية(.  المحكية  اللغة  جانب  إلى  المكتوبة(  )اللغة  الفصحى  اللغة 
1995( الفصحى على أنها اللغة المكتوبة الرسمية  فـي كل الدول العربية، أّما اللغة المحكية 

)العامية( فـيعرفها على أنها لهجات محكية. 

هناك ثالثة فروق بين اللغة الفصحى وبين اللغة المحكية: الفرق األول يتعلق برقي اللغة 
 Harris & Hodges,( الفصحى عن اللغة المحكية، حيث تعتبر لغة القرآن ولغة العلماء واألدباء
1981(. الفرق الثاني يتعلق بسيرورة اكتساب اللغة: اللغة المحكية ُتْكَتَسب بصورة طبيعة، 

الطفل يترعرع فـي بيئة تتكلم هذه اللغة، أّما اللغة الفصحى فُتْكَتّسب فـي األطر الرسمية، أي 
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عند دخول الطفل المدرسة )Ayari, 1996( . الفرق الثالث يتعلق بالدور الوظيفـي الخاص بكل 
لغة: فاللغة المحكية تستعمل فـي الحياة اليومية وفـي المحادثات غير الرسمية، أّما اللغة 

الفصحى فتستعمل فـي وسائل االتصال الرسمية المكتوبة والمسموعة. 

الفصحى  العربية  أ(  العربية:  للغة  لغوية  صيغ  أربع   )1979 )מייסלס,  ميسليس  اقترح 
ج(  الكّتاب.  او  المتحدثين  طموح  ُتميّز  وهي  الفصحى،  دون  ما  العربية  ب(  الكالسيكية. 
العربية المحكية ذات المكانة العالية التي اقترحها كادورا )1975(، وهي عربية شبه رسمية، 
تسمى أيضا لغة المثقفـين. د(. اللهجات العربية المحلية، لغة إقليمية؛ كل إقليم يطور لهجاته 
 :)1996 ; بروش،   1976 )بالو،  العربية  للغة  المحلية الخاصة به. هناك تقسيم ثالثي آخر 
المحاضرات  التلفزيون،  )المدرسة،  الرسمية  األماكن  فـي  تستعمل  الفصحى:  العربية  أ( 
الكالسيكية  العربية  عن  المبدأ  من حيث  يختلف  ال  اللغة  لهذه  الصوتي  النظام  وغيرها(، 
وكذلك نظامها الصرفـي يشبه النظام الصرفـي للعربية الكالسيكية )أمارة ومرعي، 2002(. 
اليومية  التخاطب  لغة  فـي  المتعلمون  يستخدمها  المثقفـين(:  )لغة  المحكية  العربية  ب( 
العادية، وكوسيلة لالتصال مع متكلمي اللهجات المحلية األخرى )ميتشل، 1986(. تشترك 
هذه اللغة مع اللغة الفصحى فـي المظاهر الصوتية والمفردات وتختلف قليال فـي المظاهر 
النحوية )أمارة ومرعي، 2002(. ج( اللهجة المحلية أو ״الصيغة المحكية األصلية والمألوفة״: 
تستعمل هذه الصيغة فـي الحياة اليومية وفـي المواقف غير الرسمية. االختالف الصوتي 
والنحوي بين هذه الصيغة والصيغ األخرى كبير جدا، كما وتفتقر هذه الصيغة إلى النظام 

الصرفـي )أمارة ومرعي، 2002(.  

ُتؤّدي االزدواجية فـي اللغة العربية إلى صعوبات تواجه الطالب الناطق بالعربية المتكلم 
باللغة المحكية فـي حياته اليومية، ويطلب منه فـي المدرسة استعمال اللغة الفصحى عند القراءة 
والكتابة. هذه المشكلة تواجه الطالب العربي منذ التحاقه اإلطار المدرسي فـي الصف األول، 
 حيث يبدأ بتعلم لغة جديدة يكتسب بها مهارات اللغة العربية الفصحى )امارة ومرعي، 2002(.

قراءة األم القصة وتأثريها  عىل تحصيل الطفل
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
   2. البـحـث

العربي،  عائلة الطفل  تحدث فـي  التي  التنوّرّية  فحص األنشطة  إلى  هذه الدراسة  تهدف 
ز فـي هذا  ومعرفة ما مدى مساهمة هذه األنشطة فـي تطوير التنور اللغوي عند الطفل. ُيرَكَّ
المقال على مدى مساهمة المتغيرات التالية على تطوير التنور اللغوي عند األطفال: وساطة 

األّم خالل قراءة القصة، والوضع االجتماعي – االقتصادي، والبيئة البيتية الَتَنوُِّرّية. 

2.1  أهداف البحث:

1.  فحص مستوى البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية فـي الوسط العربي )أدوات وفعاليات(.

فحص مستوى وساطة األّم خالل فعالية قراءة القصة.   .2
فحص مدى مساهمة الوضع االجتماعي – االقتصادي، مستوى البيئة البيتية    .3
التنوّرية ومستوى وساطة األّم خالل قراءة قصة على تحصيل الطفل فـي صّفي 

البستان واألول فـي اللغة المحكية واللغة المكتوبة. 

2.2 متغّيرات البحث: 

متغيرات غير متعلقة:

األب  مهنة  واألّم،  األب  تعلم  عدد سنوات  االقتصادي:   – االجتماعي  الوضع    .1
واألّم، عمل األب واألّم، مستوى الدخل للعائلة.

مستوى البيئة الَتَنوُِّرّية البيتية.  .2
قراءة  خالل  الوساطة  ومستوى  الوساطة  مركبات  للوساطة:  عامة  مميزات    .3

القصة.

المتغير المتعلق:

مستوى الطفل فـي: 1. اللغة المحكية والمكتوبة فـي صف البستان. 2. اللغة   
المحكية والمكتوبة فـي الصف األول.

2.3 منهجية البحث:

تخضع  كميّة  قياس  أدوات  طوَِّرْت  حيث  الكّمي،  البحث  منهج  على  الدراسة  هذه  تعتمد 
لشروط الصدق والثبات، وذلك بهدف جمع بيانات تمت معالجتها إحصائيا.
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2.3.1 عينة البحث:

اشترك فـي البحث 109 أّمهات وأطفالهن فـي الصف البستان )48 أوالد  و- 61 بنات(. كل 
األوالد ألهل متزوجين يتكلمون العربية. تم التوجه لعائالت من أربع مناطق مختلفة فـي 

البالد:

قرية عربية مسلمة فـي شمال البالد.   .1
مدينة عربية يسكنها المسلمون والمسيحيون فـي شمال البالد.   .2

مدينة عربية فـي مركز البالد.   .3
البالد، فـيها سكان يهود  حارة عربية مسلمة داخل مدينة مختلطة فـي مركز    .4

ومسلمون ومسيحيون. 

اشتركت من كل منطقة  17 - 40 عائلة. تعلم األطفال فـي بستاَنيْن مختلفـين فـي المنطقة 
نفسها. كتِبَْت رسالة لكل عائلة، تتضمن أهداف البحث العامة، وأْرسلْتها معلماُت البساتين 

لألهل . 
لفحص مستوى الوضع االجتماعي – االقتصادي لكل عائلة، جِمَعت التفاصيل اآلتية:

ًجا حسب السلم التالي: عدد سنوات تعلم األب واألمّ، تدرُّ  .1
1.1 تعليم ابتدائية.  
1.2 تعليم ثانوية.  

1.3 حاصل على شهادة بجروت.  
1.4 تعليم فوق الثانوي.  

1.5 تعليم جامعي.   

تمت  الذي   )Row, 1956( روو   سلم  اسُتْعِمَل  وعملهما:  واألمّ  األب  مهنتا   .2
مالءمته لسلم دولة إسرائيل – وضعه مئير )Meir, 1978(. واستعملت المعالجة 
اإلحصائية لكورت )קורת, 1998( وارام )ארם, 1998(. تدريج السلمان كاالتي: 
من مهن ال تتطلب احتراف، ومهن تتطلب احتراف ومهنية واخرى مهن ادارية:
2.1 منخفض جدا – عاطل / ة عن العمل، عامل /ة نظافة، ربة بيت، عامل فـي   

مصنع.
2.2 مهن، مثل: أميــن / ة صنـــدوق، بائع /ة، مصـــفف /ة شعــر، سائـق / ة،   

طباخ / ة.
2.3 مهن، مثل: نجار، خراط، ميكانيكي، حداد.  

2.4 مهن، مثل: موظف / ة، شرطي / ة .  
/ة،  معلم  تسويق،  /ة  مديــر  حسابات،  /ة  مديـــر  المستوى:  عالية  مهن   2.5   

مدير/ ة، صاحب/ة شركة حاسوب.

قراءة األم القصة وتأثريها  عىل تحصيل الطفل
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
من خمس  مكوَّن  فـي سلم  العائلة  دخل  ُدرِّج مستوى  العائلة:  دخل  مستوى    .3
 2001 المركزية،  اإلحصاء  لجنة  )حسب  االعلى:  إلى  المنخفض  من  درجات 

معدل مستوى الدخل للعائلة هو 9,995 شيكل فـي الشهر(. 

3.1 أقل بكثير من المعدل.  
3.2 أقل من المعدل.  
3.3 حسب المعدل.  

3.4 أعلى من المعدل.   
3.5 أعلى بكثير من المعدل.  

  
2.3.2 سيرورة البحث:

أْجِرَي البحث فـي مرحلتين على مدار سنتين. السنة األولى كانت فـي صف البستان والسنة 
الثانية فـي الصف األول.

المرحلة األولى – صف البستان: تم لقاء كل طفل من أطفال العينة مرتين فـي زاوية هادئة 
دقيقة.   30-20 لقاء  كل  استمر   طفل؛  لكل  التنوّري  المستوى  لفحص  وذلك  الصف،  فـي 
بعد أسبوع، أجرت الباحثة  لقاءين فـي بيت كل طفل. فـي اللقاء األول ُصوَِّرت األّم وابنها 
خالل قراءة القصة. قرأت األّم القصة فـي زاوية هادئة فـي البيت، طلبت الباحثة من األّم 
قراءة القصة لطفلها كما هي معتادة أن تقرأ له دائما. قامت الباحثة بتشغيل كاميرة الفـيديو 
وجلست فـي زاوية الغرفة دون أن تتدخل خالل قراءة األّم لطفلها. بعد انتهاء قراءة األّم 
)أسئلة اإلجابة  للقصة، قامت الباحثة بطرح أسئلة على الطفل تتعلق بمدى فهمه  للقصة 
عنها: صحيح / خطأ(. تم اللقاء الثاني بين األّم والباحثة فقط، وذلك بهدف تعبئة استمارة 
الجدير  من  الَتَنوُِّرّية.  البيتية  البيئة  مستوى  واستمارة  االقتصادي   - االجتماعي  الوضع 

ذكره، أْجِري فحص األطفال فـي شهري أيار وحزيران.

المرحلة الثانية – الصف االول: تم لقاء كل طفل من أطفال العينة فـي الصف األول مرتين. 
جرت اللقاءات فـي زاوية هادئة فـي المدرسة.  فِحَصت لغة الطفل المحكية ومستوى القراءة 

والفهم لديه. أْجِري الفحص للصف األول فـي شهري أيار وحزيران أيضا.

 2.3.3 أدوات البحث:

أْعتِمَد فـي هذا البحث على أدوات موجودة فـي اللغة العبرية، لقد أثبتت هذا األدوات نجاعتها 
فـي أبحاث سابقة. ُترِْجَمت هذه األدوات للغة العربية والءمْتها الباحثة لهذه اللغة، بالتنسيق 
مع ب. اليانور صايغ - حداد المختصة بعلم األلُسنِيّة. لقد أْجِري بحث مسبق لكل األدوات، 
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اشترك فـي البحث 20 طفال من البستان، و  20 طفال من الصف األول. دلت نتائج البحث 
على مالءمة هذه األدوات لألطفال العرب.

  األدوات التي  اْستْعِمَلت فـي صف البستان:  

نموذج ديموغرافـي )קורת, 1998; וארם, 1998; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2001(: الهدف 
األب  تعليم األب واألّم، مهنة  االقتصادي: عدد سنوات  الوضع االجتماعي –  منه فحص 
واألّم، عمل األب واألّم، مستوى دخل العائلة، جيل أطفال عينة البحث، جيل األب واألّم عدد 

أفراد العائلة، عدد الغرف فـي البيت وعدد األفراد فـي كل غرفة. 
. α =.73 مصداقية النموذج

تجميع معلومات عن مستوى  منه  الهدف   :)1998, )קורת  الَتَنوُِّرّية  البيتية  البيئة  نموذج 
البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية. يتضمن: 1. المواد الَتَنوُِّرّية الموجودة فـي البيت: عدد الكتب للكبار 
العربية،  واللغة  الحساب  فـي  التعليمية  األلعاب  عدد  الحاسوب،  أجهزة  عدد  والصغار، 
صحف للكبار وللصغار، أجهزة فـيديو وغيرها. 2. الفعاليات الَتَنوُِّرّية التي يشترك فـيها 
الطفل مع األهل:  قراءة القصة، وتيرة قراءة األهل للطفل، َمِن القارئ الرئيسي للطفل ومدى 

.  α =.76 متعة األّم من القراءة لذاتها. مصداقية النموذج

    أدوات فحص مستوى التنور اللغوي عند الطفل فـي صف البستان:

 Peabody Picture Vocabulary Test - 1. أدوات اللغة المحكية: الثروة اللغوية

 K-ABC - The Assessment Battery( األضداد ،)PPVT- Dunn & Dunn, 1965

ונבו,  )שתיל  ولجمل   )2001 )שתיל,  لنص  المسموع  فهم   ،)for Children, 1983

.)2007

 CAP: Concept About(- 2. بداية القراءة: اإللمام بالكتاب ومواضعات الكتاب

صوت  بين  العالقة  الحروف،  أسماء  معرفة   ،)Print Clay,1989, 1982, 1985

الحرف واسمه، الوعي الصوتي، تمييز كلمات، الوعي للمنظومة الكتابية )חסונה 
ערפאת, 2010(.

    أدوات فحص مستوى التنور اللغوي عند الطفل فـي الصف األول:

1. اللغة المحكية: الثروة اللغوية، األضداد.
2. بداية القراءة: الوعي الصوتي.

3. القراءة: القراءة الجهرية )חסונה ערפאת, 2010(، فهم المقروء قصة )שתיל,2001( 
وفهم المقروء جمل )שתיל ונבו, 2007(.

قراءة األم القصة وتأثريها  عىل تحصيل الطفل
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
أدوات فحص وساطة األمّ خالل قراءة القصة:

للمؤلف عبدو  المتكبر״  ״األرنب  اْستْعِملت قصة  القصة،  قراءة  األّم خالل  لفحص وساطة 
محمد، إصدار دار الربيع )لم تذكر سنة االصدار(. القصة غير مألوفة للمعلمات واألطفال، 
معلمات  سئلت  لقد  فـيها.  العمل  تم  التي  األربع  المناطق  فـي  البحث  قبل  ذلك  فِحَصت 
البساتين عن مدى معرفتهم للقصة، فأجبْن: أن الكتاب غير مألوف لهن. طلَِب من األّمهات 
قراءة القصة ألطفالهن بذات الطريقة التي كّن يقرأن بها لهم، ثم قامت الباحثة بطرح ثمانية 
للقصة  الصريح  المعنى  فهم  أسئلة  األول  بمستويين:  كانت  األسئلة  األطفال.  على  أسئلة 
والثاني فهم ما بين السطور. ُصوَّرت الفعالية بآلة تصوير )فـيديو(، وضعت الباحثة الكاميرا 
على المسند وجلست فـي زاوية الغرفة دون التدخل. حّلَلت طريقة قراءة األّم للقصة بواسطة 

النسخ، نسخت الباحثة الفعالية من أشرطة التصوير.

اعتمدت األداة التي استعملت لتحليل طريقة قراءة األّم  على بحث قام به الباحثون بص، 
ليسمان، كيولتج )Bus, Leseman, Keultjes, 2000(. ُترجمت وُكيفت هذه األداة من اللغة 
العبرية للغة العربية. سلوكيات األّم التي  ُحّللت تضمنت المركبات التالية: تمركز، انفعال، 
التشجيع وإعطاء الشعور، ضبط السلوك، التوسع. مركب التوسع تتضمن المعايير التالية: 
)2( األّم لم تقرأ القصة للطفل، بل قصت القصة له  )1( اإلشارة إلى رسومات توضيحية 

باللغة المحكية )3( األّم قرأت القصة وفّسرَْتها باللغة المحكية )تفسير معاني كلمات وإكمال 
فـي  أحداث  بين  الربط  اإلحداث، خبرات،  )تذكر  القصة  نقاش   )4( المحكية(  باللغة  جمل 
القصة وأحداث تخص الطفل، إعادة لألحداث، تلخيص القصة، شخصيات القصة، المغزى 
من القصة(. ُحدِّدت مصداقية المركبات على أساس تحليل حكام )Kappa( كانت كالتالي: 
تمركز: K= .43، انفعال:  K= -.01، ضبط السلوك:  ,K= .49التوسع: ,K=.79 مركب التشجيع 

وإعطاء الشعور بالقدرة لم يحدث خالل قراءة القصة، لذلك ال توجد له مصداقية.

2.4 نتائج البحث:

2.4.1 الوضع االجتماعي – االقتصادي

لفحص الفروق بين مستوى المهنة، العمل وعدد السنين، أْجِري تحليل امتحانات t لعينات 
متعلقة ذات اتجاهين. عدد سنوات التعليم: تبين أن عدد سنوات تعلم األّمهات كان أكثر 
من عدد سنوات األب  )t )108( = 2.17, p <.05(. المهنة: تبين أن اآلباء اكتسبوا مهًنا من 
المستوى الثالث والرابع  مثل: نجار، حداد، موظف حسابات، شرطي... . أّما األّمهات فقد 
 t )108((...اكتسبن مهًنا من المستوى الثاني والثالث  مثل: أمينة صندوق، بائعة، طباخة
p < .001 ,5.08( =(. بالنسبة للعمل الفعلي لكل من األب واألّم، تبين أن األّمهات يعملن 
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بوظائف ال تحتاج إلى مهارات مركبة. أّما اآلباء فـيعملون بأعمال تحتاج لمهارات مركبة 
وأكثر إدارية )t )108( = 5.19, p < .001(. باإلضافة إلى ذلك، تبين من المعطيات أن معدل 
دخل العائلة هو )SD = 1. 27( 2.58( هذا المعدل أقل من المعدل العام فـي الدولة )لجنة 

اإلحصاء المركزية، 2001(.

2.4.2 البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية

من تحليل المعطيات، تبين أن هناك عالقة إيجابية بين الوضع االجتماعي – االقتصادي 
وكل مركبات مستوى البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية، باستثناء وتيرة قراءة األّم واألب للطفل. كل 
األهل الذين اشتركوا فـي البحث قالوا إنهم يقرأون ألطفالهم بذات الوتيرة. تبين أيضا من 
 t( المعطيات، أن عدد الكتب المخصصة للكبار والكتب المخصصة للصغار متساوية تقريبا
p > 05 ,0.99 = )107((. كذلك تبين أن األّمهات يقرأن ألطفالهن بمعدل 11 يوما فـي الشهر. 

أّما معدل بداية القراءة فهو عمر سنة ونصف للطفل، )M = 18.14, SD = 10.16(. باإلضافة 
إلى ذلك، وجدت عالقة سلبية بين الوضع االجتماعي – اقتصادي وبين جيل بداية القراءة 
العالي  االقتصادي   – االجتماعي  الوضع  فئة  من  األّمهات  أن  ذلك،  تفسير   .)***-0.39(

بدأن بقراءة القصة ألطفالهن بجيل مبكر، مقارنة باألّمهات من فئة الوضع االجتماعي – 
االقتصادي المنخفض.

من الجدير ذكره، إن نسبة االنحراف المعياري لكل معايير البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية كانت 
والمواد  باألدوات  غنية  عائالت  هناك  العائالت.  بين  فروق شاسعة  على  يدل  مما  عالية، 
الَتَنوُِّرّية، وأخرى فقيرة. نسبة انحراف معياري كبيرة، كانت فـي متغير عدد الكتب للصغار 
بالكتب  غنية  بيوت  هناك   ،  )M =28.11, SD=18.93( الكبار   ,)M =29.76, SD =18.86(

وأخرى فقيرة جدا. إلى جانب ذلك، وجد أن هناك نسبة انحراف معيارية كبيرة فـي متغير 
 M( انحرافا  األكثر  للطفل كان  األّم  قراءة  وتيرة  أن معيار  تبين  الَتَنوُِّرّية، حيث  الفعاليات 
SD =12.37 ,11.42=(، أي: هناك أّمهات يقرأن 11 يوما فـي الشهر وأخريات يقرأن مرة أو 

مرتين فـي الشهر. باإلضافة إلى ذلك، هناك أّمهات بدأن فـي القراءة ألطفالهن عندما كان 
جيلهم  سنة ونصف وأخريات عندما كان جيلهم 3-5 سنوات.   

  2.4.3 وساطة األمّ خالل قراءة القصة

دّل تحليل نتائج وساطة األّم خالل قراءة القصة لطفلها على أن مركب التوسع نال المعدل 
التشجيع وإعطاء الشعور  )التمركز، االنفعال،  المركبات األخرى  %97.18 من بين  األكبر 
ذلك،  إلى  باإلضافة  التوسع.  هو  األكثر حصوال  السلوك  أي:  السلوك(.  بالقدرة وضبط 
لم تكن هناك عالقة بين المركبات وبين الوضع االجتماعي – االقتصادي، أي: إن سلوك 
الوضع  مستوى  عن  النظر  بغض  متشابها،  كان  للطفل  القصة  قراءة  خالل  األّمهات  كل 

االجتماعي - االقتصادي. 

قراءة األم القصة وتأثريها  عىل تحصيل الطفل
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
يتضح أيضا من تحليل معطيات مركب التوسع أن %65.75 كانت لمعيار قراءة القصة 
للطفل وترجمتها للغة المحكية )مثال: قابل فـي طريقه أرنبة صغيرة - شاف فـي طريؤ أرنبة 
إصغيرة(. كذلك تبين أن %22.37 كانت لمعيار الحوار عن القصة )مثال: السلحفاة بتمشي 
فوق. شايف؟(.  تطلع  بدك  انت  لما  زيك  يعني مش سريعة،  يعني شوي شوي،  بطيء، 
)مثال:  اللغة المكتوبة  %0.71 فقط كانت لمعيار الحوار عن  أنه  باإلضافة إلى ذلك، تبين 
صح هاي كلمة ارنب تعال انشوف فـين فـي جو كلمة ارنب(. ربما يرجع السبب إلى الفجوة 
من  القصة  بترجمة  األّمهات  تقوم  العربية،  اللغة  فـي  المكتوبة  واللغة  المحكية  اللغة  بين 
اللغة المكتوبة للغة المحكية خشية أن ال يفهم الطفل موضوع القصة. أجِرَي قياس لعالقات 
بيرسون ذات جانبين لفحص العالقة بين الوضع االجتماعي – االقتصادي ومركب التوسع، 
حيث وجدت عالقة إيجابية بين الوضع االجتماعي – االقتصادي وبين الحوار عن اللغة 
)r = 0.26, p<.01(؛ أي: عندما كان الوضع االجتماعي – االقتصادي لألّمهات  المكتوبة  
عاليا، كانت نسبة الحوار عن اللغة المكتوبة أعلى من نسبة الحوار التي كانت عند األّمهات 
من فئة الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض. إلى جانب ذلك، لم تكن أي عالقة بين 

الوضع االجتماعي – االقتصادي وبقية معايير مركب التوسع.  

 r = 0.18, p(  ُوِجدت عالقة إيجابية بين مركب التوسع ومتغير البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية
عالية.  الَتَنوُِّرّية  البيتية  البيئة  نسبة  كانت  عالية،  التوسع  نسبة  كانت  عندما  أي:  05.>(؛ 

البحث  المتعلقة فـي  المتغيرات  القراءة وبقية  التوسع خالل  لم نجد أي عالقة بين مركب 
)مستوى التنور اللغوي للطفل فـي صف البستان والصف األول(.

2.4.4 التحليل التراجعي

لفحص مدى مساهمة المتغيرات المختلفة )الوضع االجتماعي – االقتصادي، البيئة البيتية 
والصف  البستان  صف  فـي  للطفل  اللغوي  التنور  لمستوى  التوسع(  مستوى  الَتَنوُِّرّية، 
صف  فـي  للطفل  اللغوي  التنور  مستوى  تفاوت  لتفسير  تراجعي  تحليل  أجِري  األول، 
البستان والصف األول بواسطة الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض، البيئة البيتية 
الَتَنوُِّرّية، مستوى التوسع. أجِري التحليل بطريقة enter. فـي المرحلة األولى، أْدِخل الوضع 

االجتماعي – االقتصادي، ثم البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية ثم مستوى التوسع.

البيتية ساهم مساهمة  البيئية  فـي  التنوري  المستوى  أن  التراجعي  التحليل  تبين من 
كبرى فـي تطور التنور اللغوي عند الطفل فـي ّصفـي البستان واألول. كانت نسبة التشتت 
المفسر فـي البستان )Variance explained: 39%(، وفـي الّصف األول  %31. وأيضا، كانت 
ّصفـي  فـي  الطفل  عند  اللغوي  التنور  لتطور  مساهمة  االقتصادي   - االجتماعي  للوضع 
البستان واألول. كانت نسبة التشتت المفسر فـي البستان %19 ، وفـي الّصف األول 23%. 
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وساطة األّم  )مستوى التوسع( لم تساهم فـي تطور التنور اللغوي عند الطفل فـي ّصفـي 
البستان واألول. قراءة األّم القصة للطفل العربي ال تساهم فـي تطوير مستوى التنور اللغوي 
عند الطفل فـي البستان والصف األول. ولكن عند إجراء التحليل التراجعي الهرمي، تبين 
أن وساطة األّم وطدت العالقة بين المستوى التنوري فـي البيئية البيتية وبين الثروة اللغوية 

فـي اللغة المكتوبة لدى الطفل.

  4. نقاش
الوضع االجتماعي – االقتصادي 

فـي العائلة العربية وتأثيره على 
مستوى التنور اللغوي عند الطفل

بينت نتائج البحث أن دخل العائلة العربية فـي البالد أقل من معدل الدخل العام للعائلة عامة 
فـي البالد ) معدل الدخل العام حسب لجنة اإلحصاء 9955 شيكل, 2001(. تدريج العائلة 
العربية حسب: سلم من خمسة مستويات من المنخفض إلى األعلى هو 2.58. بينت النتائج 
أيضا: أن عدد سنوات تعليم األّم أكثر من عدد سنوات تعليم األب، ولكن مستوى العمل الذي 
يمارسه األب أعلى من مستوى العمل الذي تمارسه األّم. اآلباء يمارسون أعماال )إدارية: 
مدير حسابات، موظف وغيرها...( تتطلب قضاء الكثير من الوقت خارج البيت، واألّمهات 
)أمينة صندوق، عاملة فـي مصنع وغيرها...( ال تتطلب قضاء الكثير من  يماِرْسَن أعماال 
 Coverman & Sheley,( أوالدها  تربية  فـي  لمسئوليتها  يعود  وذلك  البيت،  خارج  الوقت 
1986(. يمكن تفسير ذلك، بأن األّم - بشكل عام، واألّم العربية بشكل خاص - تأخذ على 

عاتقها مسئولية تربية األوالد أكثر مما يفعله اآلباء. من النتائج المهمة للبحث:  وجود عالقة 
متوسطة – عالية ذات داللة إحصائية مبينة بين الوضع االجتماعي – االقتصادي وبين 
أغلب مركبات التنور اللغوي عند الطفل فـي البستان والصف األول. من الجدير ذكره، أن 
Heath, 1983; Sonnenschein, Brody & ( هذه النتيجة تالئم نتائج أبحاث أخرى فـي العالم
Munsterman, 1996( وفـي البالد )Aram & Levin, 2001; Korat & Levin, 2001(  التي أثبتت 

وجود عالقة بين مستوى الوضع االجتماعي – االقتصادي وبين مستوى التنور اللغوي عند 
الطفل. باإلضافة إلى ذلك، فقد بينت النتائج أيضا: وجود عالقة متوسطة – عالية ذات داللة 
الطفل  وبين كل مركبات تحصيل  االقتصادي   – االجتماعي  الوضع  بين  مبينة  إحصائية 
فـي اللغة المكتوبة فـي الصف البستان؛ كلما كان الوضع االجتماعي – االقتصادي عاليا 
كان تحصيل األطفال فـي اللغة المكتوبة فـي البستان أفضل. يدعم ذلك، ما نراه فـي نتائج 
البحث الذي قام به الباحثان ميك كوميك وماسون  )McCormick & Mason, 1986( حيث 
)تمييز بين الحروف، أسماء الحروف،  تبين أن األداء الوظيفـي فـي مجال اللغة المكتوبة 
مالءمة اسم الحرف لصوته، تمييز كلمات مكتوبة(  لألطفال من فئة الوضع االقتصادي - 
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االجتماعي العالي أعلى من األطفال من فئة الوضع االقتصادي االجتماعي المنخفض. إلى 
جانب ذلك، تبين فـي البحث الحالي أن هناك عالقة متوسطة – عالية ذات داللة إحصائية 
مبينة بين الوضع االجتماعي – االقتصادي وبين أغلب مركبات اللغة المكتوبة فـي الصف 
األول )الوعي الصوتي، فهم المقروء جمل، الدقة والطالقة فـي القراءة(؛ كلما كان الوضع 
الصف  فـي  المكتوبة  اللغة  فـي  الطفل  كلما كان تحصيل  عاليا  االقتصادي   – االجتماعي 
األول أفضل. هذه العالقة لم تكن موجودة فـي فهم المقروء للقصة، يمكن تعليل ذلك بناء 
على البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية التي يعيش بها الطفل. بينت أبحاث كثيرة فـي العالم أن بيئة غنية 
فـي المواد واألدوات الَتَنوُِّرّية تساهم فـي تحسين تحصيل األطفال فـي القراءة وفـي فهم 
المقروء )Catts, 2009; Cunningam, 2010(. يستدل من ذلك، أن األطفال الذين يعيشون 
المكتوبة،  للغة  الَتَنوُِّرّية ال ينكشفون بصورة  وافـية  المواد واألدوات  بيئة فقيرة فـي  فـي 
مما يؤثر على تحصيلهم فـي القراءة وفهم المقروء )Teale & Sulzby, 1999(. تعليل آخر 
لعدم وجود عالقة بين الوضع االجتماعي – االقتصادي وبين فهم المقروء للقصة، كما هو 
فـي فهم المقروء للجمل، يعود لظاهرة ازدواجية اللغة فـي اللغة العربية. يمكن القول: إن 
الفهم اللغوي الذي يتطور فـي اللغة المحكية عند األطفال العرب ال يدعم  بما يكفـي عملية 
الفهم فـي اللغة المكتوبة، وذلك بسبب وجود الفجوة بين اللغة المحكية واللغة المكتوبة فـي 
اللغة العربية. على هذا من المهم جدا كشف الطفل العربي للغة المكتوبة عن طريق قراءة 
القصص واالستماع للغة المكتوبة عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة. البحث الذي أجراه 
أبو ربيعة )Abu- Rabia, 2000( يدعم ويثبت هذا االدعاء، لقد بين البحث وجود عالقة بين 
فوا للغة المكتوبة  فـي  االزدواجية فـي اللغة العربية وبين فهم المقروء. األطفال الذين َتكشَّ
فوا لها.  صف البستان كانت مهارتهم فـي فهم المقروء أفضل من األطفال الذين لم يَتكشَّ
يعيشون  الذين  المنخفض  االقتصادي   – االجتماعي  الوضع  فئة  من  العرب  األطفال  إًذا، 
الَتَنوُِّرّية ال ينكشفون بصورة كافـية للغة المكتوبة، مما  فـي بيئة فقيرة باألدوات والمواد 
يؤثر على تطورها لديهم وعلى فهم المقروء. عالوة على هذه النتائج فـي فهم المقروء، فقد 
بين البحث الحالي أيضا: ال عالقة بين الوضع االجتماعي – االقتصادي وبين فهم قصةٍ 
سماًعا، فـي صف البستان. يمكن تفسير ذلك، بأن الطفل العربي، بغض النظر عن وضعه 
االجتماعي – االقتصادي، ال ينكشف بصورة كافـية للكتب فـي بيئته، كما وال ينكشف للغة 
المكتوبة بهذه الكتب، مما يؤدي لصعوبة فـي فهم المسموع عند األطفال العرب. يمكن دعم 
هذا االدعاء ببحث أجرته صايغ – حداد )Saiegh- Haddad, 2005( حيث تبين فـي البحث 
الذي أجرته )أطفال عرب 3، 4، 5 سنوات(: أن األطفال الذين تكّشفوا للغة المكتوبة كان 

تحصيلهم فـي فهم النصوص سماًعا أفضل من الذين لم يتكّشفوا.          
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ِرّية  مستوى البيئة البيتية الَتَنوُّ
فـي العائلة العربية وعالقتها بمستوى 

التنّور اللغوي عند الطفل

تطرفـية  بيئة  العربية  العائلة  فـي  الَتَنوُِّرّية  البيتية  البيئة  أن  أيضا على:  البحث  نتائج  دلت 
)قطبية(. من جانب واحد، هناك بيئة غنية باألدوات والمواد الَتَنوُِّرّية والفعاليات الَتَنوُِّرّية 

التي يقوم بها األهل مع أطفالهم؛ ومن جانب آخر، هناك بيئة فقيرة جدا بهذه المركبات 
التي بدورها تساهم مساهمة كبيرة فـي تطوير التنور اللغوي عند األطفال. بالنسبة لألدوات 
والمواد الَتَنوُِّرّية، فقد تبين من نتائج البحث أن معدل عدد الكتب الموجود فـي البيت العربي 
الوضع  ذات  الفئة  من  بعائالت  مقارنة  جدا،  قليل  كتاب(   29 وللكبار  كتاب   28 )للصغار 

االجتماعي – االقتصادي المنخفض فـي الوسط اليهودي فـي البالد. معدل عدد الكتب فـي 
العائلـة اليهوديـة ذات المستوى االجتمــاعي االقتصـادي المنخفـض هو 74 كتـابا للكبــار، 
و 53 كتابا للصغار )בדש-לנדאו, 2006(. وفـي بحث آخر، قامت به كورات )קורת, 2002(: 124 
ر هذه النتيجة بالتقرير الذي أصدرته مؤسسة الفكر  كتابا للكبار، و 50 كتابا للصغار. وُتَفسَّ
العربي للتنمية )مؤّسسة الفكر العربي - للتنمية الثقافـية, 2008(؛ ومن نتائج هذا التقرير: 
لكل 12000 عربي يصدر كتاب واحد، بينما يصدر لكل بريطاني 500 كتاب، ولكل ألماني 
900 كتاب. باإلضافة إلى ذلك، أغلب الكتب التي تصدر باللغة العربية هي كتب: دين، وأدب، 

واقتصاد، وقليل منها فـي مجال العلوم. عالوة على ذلك، نسبة الكتب التي تصدر لألطفال 
هي %10 من الكتب التي تصدر بشكل عام، بالرغم أن األطفال العرب هم %66 من السكان  
فـي العالم العربي. نتيجة أخرى للتقرير، هي أن الوضع االجتماعي – االقتصادي للعرب 
فـي العالم منخفض، مما يؤدي إلى عدم القدرة على شراء الكتب، وهذا بدوره ال يشجع 

الكّتاب العرب على الكتابة.

تبين أيضا أن هناك تفاوتا كبيرا بين العائالت بالنسبة لألدوات والمواد الَتَنوُِّرّية. هناك 
عائالت غنية بالكتب واألدوات والمواد الَتَنوُِّرّية، وعائالت أخرى فقيرة جدا )عدد كتب قليل، 

ال اشتراك فـي صحيفة، وال أشرطة أو أسطوانات تتضمن مواد َتَنوُِّرّية(.

أّما بالنسبة للفعاليات الَتَنوُِّرّية التي يقوم بها األهل مع أطفالهم، دلت نتائج هذا البحث 
على أن األّمهات يقمن بفعاليات َتَنوُِّرّية أكثر من اآلباء. األّم تقرأ لطفلها بمعدل 11 يوما فـي 
الشهر أّما اآلباء فبمعدل يوم واحد فـي الشهر. هذه النتيجة تبينت أيضا بأبحاث أخرى فـي 
العالم وفـي البالد )גינסברג, 2005; רון, 2009(. جينسبرغ )2005( وجد فـي بحثه أن %60 من 
األحداث الَتَنوُِّرّية التي حدثت ألطفال البستان كانت مع أّمهاتهم، و %1.5 فقط من األحداث 
 Ninio( مع اآلباء. األّمهات يقضين وقتا أطول مع أطفالهن، ويقمن برعايتهم أكثر من اآلباء
Rinott, 1988 ;&(. باإلضافة إلى ذلك، تبين أن هناك تفاوتا بين األّمهات اللواتي اشتركن 
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فـي البحث فـي: موضوع وتيرة القراءة لألطفال، فمنهّن يقرأن بوتيرة أكثر من غيرهّن.

نتائج أخرى للبحث هي وجود عالقة بين مستوى البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية وبين الوضع 
وجود  على  البيت  فـي  عال  اقتصادي   – اجتماعي  وضع  دل  االقتصادي.   – االجتماعي 
أكبر، هذا  األهل بنسبة  َتَنوُِّرّية بين  فـيه؛ كذلك جرت فعاليات  َتَنوُِّرّية غنية  أدوات ومواد 
بالنقيض من البيوت ذات الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض. يدعم هذه النتيجة 
 Korat, Klein & Segal–Drori,  ;2006 לנדאו,  )בדש-  البالد  وفـي  العالم  فـي  أخرى  أبحاث 
2007 ( حيث تبين من هذه األبحاث، أن األطفال من فئة الوضع االجتماعي – االقتصادي 

المنخفض يعيشون فـي بيئة فقيرة جدا من الكتب، األشرطة واألسطوانات، كذلك وتيرة 
قراءة القصة لهم منخفضة. من المهم ذكره، أنه لم تكن  عالقة بين الوضع االجتماعي – 
األول يخص  النتيجة:  لهذه  تفسيرات  ثالثة  للطفل. هناك  القراءة  وتيرة  وبين  االقتصادي 
الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض لعينة البحث. دلت األبحاث التي أجريت فـي 
هذا المجال على أن األهل الذين وضعهم االجتماعي – االقتصادي منخفض مشغولون فـي 
الثاني  )בדש-לנדאו, 2006(. التفسير  إعالة أطفالهم وال يتيح  لهم الوقت القراءة ألطفالهم 
الوضع  العربية.  اللغة  فـي  المحكية  واللغة  المكتوبة  اللغة  بالفجوة بين  ربما يكون متعلقا 
االقتصادي المنخفض وعدد سنوات تعليم األّم واألب المنخفضين ال ُيسّهل على األهل بناء 
جسر بين اللغة المكتوبة وبين اللغة المحكية. التفسير الثالث يعود لعدد الكتب القليل الذي 
يصدر لألطفال العرب )مؤّسسة الفكر العربي - للتنمية الثقافـية, 2008(، األمر الذي يؤدي 

إلى تقليص إمكانيات األهل فـي اقتناء الكتب المتنوعة ألطفالهم.

 تبين نتائج البحث أيضا  وجود عالقة سلبية بين الوضع االجتماعي – االقتصادي وبين 
العمر الذي بدئت فـيه القراءة  للطفل. هناك أّمهات بدأن القراءة ألطفالهن بجيل سنة ونصف، 
وأخريات بعمر ثالث – أربع سنوات. يمكن تفسير ذلك، بأن األهل الذين يعيشون بوضع 
اجتماعي – اقتصادي منخفض ال يستطيعون إيجاد الوقت الكافـي للجلوس مع أطفالهم 
ألنهم مشغولون بالعمل إلعالة العائلة. كذلك األّمهات اللواتي انهين التعليم العالي، على 
دراية أكثر بأهمية القراءة لألطفال بجيل مبكر وأهمية القراءة المستمرة والمتكررة لألطفال 
            .)Pflaum, 1986( وذلك لتطوير لغتهم، من األمهات اللواتي لم ينهين التعليم العالي

فـي  األكبر  المساهمة  الَتَنوُِّرّية  البيتية  للبيئة  أن  بين  البحث،  لهذا  التراجعي  التحليل 
هذه  يدعم  األول.  والصف  البستان  أطفال  عند  التنوري  المستوى  بتحصيل  االختالف 
النتيجة أبحاث فـي البالد )ארם, 1998; כהן, 2002(، حيث تبين أن البيئة البيتية الَتَنوُِّرّية لها 
مساهمة كبيرة )بالمقارنة مع الوضع االجتماعي – االقتصادي( فـي تنبؤ مستوى التنور 
البيتية  البيئة  أن  المتحدة، تبين  الواليات  فـي  تم  أّما فـي بحث آخر  اللغوي عند األطفال. 
الَتَنوُِّرّية تفسر %58 من االختالف بين مستوى األطفال التنوري، وفّسر الوضع االجتماعي 
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.)Scarborogh & Dobrich,  1994( االقتصادي %15 فقط من االختالف –

تبين أيضا من النتائج - بواسطة التحليل التراجعي - أن عدد الكتب للكبار فـي البيت 
)%26( متعلق بمستوى اللغة المحكية عند األطفال. األهل الذين يقرأون ألنفسهم فـي البيت 

يكشفون أطفالهم على مستوى لغوي أعلى ويتحدثون معهم بهذه اللغة، مما يؤدي لتوسع 
إمكانية  مع  بالكتب  غنية  بيئة  فـي  األطفال  وجود  مجرد  كذلك  اللغوية.  ثروتهم  وتطوير 
التصفح تثير فضول الطفل بما يتعلق باللغة المكتوبة )Raz & Bryant, 1990( ويطور المعرفة 
الَتَنوُِّرّية لديهم. )Purcell-Gates,  1996(  كذلك تبين أن اشتراك األهل فـي صحيفة يومية 
متعلق أيضا بمستوى التنور اللغوي )اللغة المحكية واللغة المكتوبة( فـي البستان )38%( 
و )%36( فـي الصف األول.  يمكن االدعاء أن األهل المشتركين فـي صحيفة يومية يرون 
أهمية كبيرة فـي تطوير التنور اللغوي ألطفالهم، ويحاولون بشتى الطرق توفـير ما هو مهم 
لتطوير هذه اللغة. توّجه األهل هذا ينتقل بصورة مباشرة وغير مباشرة لألطفال، ويزيد من 
دافعيتهم  لتعلم اللغة المكتوبة. كذلك وجود صحيفة يومية فـي البيت ودافعية الطفل لتعلم 
اللغة المكتوبة تلزم األهل بالتدخل لتفسير ما هو مكتوب أو لقراءة ما هو مكتوب. كذلك 
صحف األطفال مليئة بالصور الملونة المشوقة وبالكلمات المكتوبة بخطوط كبيرة وألوان 
جميلة تثير فضول الطفل لمعرفة هذه اللغة. نتيجة أخرى للتحليل التراجعي هو وجود ألعاب 
الحاسوب فـي البيت، حيث تبين أن ألعاب الحاسوب تفسر %23 من االختالف بمستوى 
التنور اللغوي فـي صف البستان، و %27 من االختالف فـي الصف األول. يرى الباحثون 
  Evans- Schmidt,(. فـي هذا المجال أن الحاسوب أصبح جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية
لتطوير  كوسيلة  استعماله  يمكن  لذلك    )Bickman, King, Slaby, Branner& Rich, 2005

المكتوبة  الطفل  لغة  تغني  أن  الحاسوب  أللعاب  يمكن  األطفال، حيث  عند  اللغوي  التنور 
.)Wachob, 1993(

وساطة األّم – مستوى التوسع عند األّم

السلوك الوساطي األكثر بروزا فـي هذا البحث هو التوسع؛ وباقي مركبات  سلوك الوساطة 
لم تظهر بشكل كبير )التمركز، التشجيع وإعطاء الشعور بالقدرة، االنفعال وضبط السلوك(. 
التوسع يتضمن المعايير التالية: )1( اإلشارة لرسومات توضيحية )2( األّم لم تقرأ القصة 
للطفل، بل حكت القصة للطفل باللغة المحكية )3( األّم قرأت القصة وفّسرت ما قرأته بالغة 
المحكية )تفسير معاني كلمات وإكمال جمل باللغة المحكية(. )4( نقاش عن القصة )تذكر 
إعادة األحداث،  الطفل،  القصة وأحداث تخص  الربط بين أحداث فـي  األحداث، خبرات، 
المكتوبة.  اللغة  نقاش عن   )5( القصة(.  من  المغزى  القصة،  القصة، شخصيات  تلخيص 
 Korat, ;2009 ,سلوكيات مشابهة كانت بأبحاث لـرون، كورات، كالين وسيغل دروري )רון
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
Klein & Segal–Drori, 2007(. بيّن تحليل نتائج البحث ظهور ثالثة معايير أساسية : األّم 

قرأت القصة وفّسرت ما قرأته باللغة المحكية، واإلشارة لرسومات توضيحية، ونقاش عن 
اللغة المكتوبة. المعايير: قراءة األّم للقصة وتفسيرها باللغة المحكية، اإلشارة لرسومات 
توضيحية تعتبر من مميزات مستوى الوساطة المنخفض، أّما النقاش عن القصة أو عن 
 Baker, Sonnenschein &( العالي  الوساطة  مميزات مستوى  من  يعتبران  المكتوبة  اللغة 
Serpell, 2001;  Korat, Klein & Segal–Drori, 2007(  تجدر اإلشارة ، أن مستوى التوسع 

عند كل األّمهات بغض النظر للوضع االجتماعي – االقتصادي كان مشابها. هذه النتيجة 
هي نقيض لما جاء فـي األبحاث بلغات مختلفة فـي العالم والبالد. أشارت هذه األبحاث إلى 
أن األّمهات من فئة الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض يكثرن من استعمال معيار 
اإلشارة لرسومات توضيحية و تفسير للغة المحكية، واألّمهات من فئة الوضع االجتماعي 
– االقتصادي العالي يستعملن معيار النقاش عن القصة أو عن اللغة المكتوبة )בדש-לנדאו, 
DeBaryshe, 1993 ;2006(. ربما يعود  سبب هذه النتيجة لظاهرة ازدواجية اللغة فـي اللغة 

العربية. تدفع الفجوة بين اللغة المكتوبة وبين اللغة المحكية باألّمهات العربيات إلى تفسير 
عدم  من  األّمهات  لخوف  يرجع  هذا  المحكية.  للغة  القصة  فـي  المكتوب  النص  مضامين 
فهم أطفالهن لمضامين القصة واعتقادهن أن التفسير باللغة المحكية هي بداية لوساطة 

بمستوى أعلى. 

اللغة  عن  بالنقاش  والمتعلقة  وجدت  التي  المتدنية  المئوية  النسبة  لالنتباه  المثير  من 
أخرى  أبحاث  فـي  وجدت  التي  الظاهرة  لهذه  تفسيرات  عدة  هناك   .)0.71%( المكتوبة 
)Evans, Shaw & Bell, 2000; Korat, Klein & Segal–Drori, 2007(. التفسير األول متعلق 

بالهدف من قراءة القصة، األهل يرون بقراءة القصة متعة ووسيلة لتطوير الجانب العاطفـي 
االجتماعي عند الطفل وليس وسيلة لتعليم اللغة. كذلك هم يقرأون ألطفالهم مثلما يقرأون 

  .)McNaughton, 1998( ألنفسهم، الحدث هو المهم وليس اللغة المكتوبة

التفسير الثاني يعود لنوع الكتاب الذي ُيقرأ للطفل، هل هو كتاب يتضمن عناصر القصة 
الي تبدأ به  )مثال: صورة جمل وكلمة جمل وحرف الجيم  أم كتاب يشدد على الحروف 
 Van Kleek, 2003; Frijtes,(.  هذا النوع من الكتب يتطلب الرجوع للغة المكتوبة ،)كلمة جمل
اللغة، خوف األّمهات  الثالث يعود لظاهرة ازدواجية  التفسير   .)Barron, Brunnello, 2000

المكتوبة.  التطرق للغة  الترجمة دون  من عدم فهم الطفل للقصة يدفع بهن للتمركز حول 
الطفل العربي ال تكشفه أّمه لنقاش عن األحرف، األصوات وغيرها، مع أن هناك الكثير من 
اللغة المكتوبة لتطوير قدرة الطفل على معرفة  النقاش عن  األبحاث التي دلت على أهمية 
استمرارية  ثم  القراءة  الطفل  اكتساب  فـي  المهارات  هذه  تساهم  والفونيمات.  الحروف 
.)Shatil, Share& Levin, 2000( ممارستها فـي البستان ُيْنِبئ بتحصيل عاٍل فـي المدرسة 

اللغة  القصة من  لم يقمن بتفسير  األّمهات  أن  البحث: هي  فـي  تبينت  نتيجة مهمة أخرى 
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 .)22.37%( القصة  أحداث  عن  بالنقاش  أيضا  قمن  بل  فقط،  المحكية  اللغة  إلى  المكتوبة 
المغزى من  باالستنتاج وتحديد  القصة، قمن معهم  أحداث  األطفال  األّمهات مع  لخصت 
 Korat, Klein & Segal–Drori,  ;2006 )הגלילי,  عال  وساطي  مستوى  يعتبر  وهذا  القصة، 
2007(. يستدل من ذلك، أن األّمهات العربيات على وعي تام بأهمية نقاش أحداث القصة، 

باإلضافة إلى تفسيرها باللغة المحكية.   

نتيجة أخرى مهمة فـي هذا البحث هي: العالقة بين كل معايير التوسع وبين الوضع 
االجتماعي – االقتصادي إال معيار مناقشة اللغة المكتوبة. يستدل من ذلك، أن كل األّمهات 
قمن بالمستوى الوساطي نفسه ألطفالهن، %65 من األّمهات قمن بتفسير القصة إلى اللغة 
المحكية. األّمهات من فئة الوضع االجتماعي – االقتصادي العالي فقط، هن اللواتي قمن 
 Korat,( بمناقشة اللغة المكتوبة. نتائج بحث كورت، كالي وسيغل دروري تدعم هذه النتيجة

.)Klein & Sega -Drori, 2007

النتيجة األهم فـي هذا البحث هي: ال عالقة بين مركب التوسع وبين المستوى التنوري 
للطفل فـي البستان والصف األول. هذا يناقض ما ُوِجد فـي أبحاث أخرى فـي العالم وفـي 
البالد. فـي هذه األبحاث تبين أن هناك عالقة بين المحادثة التي تجري بين الطفل وأهله 
خالل قراءة القصة وبين معرفة الطفل لموضوعات الكتاب، لمعرفة أسماء الحروف والوعي 
البستان تساهم  فـي  المكتوبة  اللغة  أن مناقشة  تبين  البستان. كذلك  الصوتي فـي صف 
 Leseman & de Jong, 1998( البستان   فـي  الحروف  وأسماء  القراءة  براعم  تطوير  فـي 
ازدواجية  بظاهرة  يرتبط  العالقة  لعدم وجود  التفسير   .;)Scarborough & Dobrich, 1994

مضامين  لفهم  كوسيلة  المحكية  اللغة  إلى  التفسير  استعمال  من  أكثرن  األّمهات  اللغة. 
القصة، وهذا يعتبر مستوى وساطي منخفض مما أدى إلهمال المستوى الوساطي األعلى، 
أال وهو - كما ذكر سابقا – مناقشة أحداث القصة واللغة المكتوبة. تفسير آخر لهذه النتيجة 
هو الوضع االجتماعي – االقتصادي المنخفض للعائالت. حسب األبحاث، أّمهات من وضع 
اجتماعي – اقتصادي منخفض يقمن بوساطة مختلفة من أّمهات من مستوى اجتماعي – 
فـي فعالية  األطفال  أطفالهن كثيرا وال يشاركن  األّمهات ال يسألن  اقتصادي عال. هؤالء 
التحليل   .)Baker, Mackler, Sonnenschein & Serpell, 2001  .2006 )בדש-לנדאו,  القراءة 
كيفـية  أيضا  يعرفن  يقمن بوساطة بمستوى عال  اللواتي  األّمهات  أن  التراجعي دل على 
)الفعاليات واالدوات( بصورة جيدة، مما يؤدي لتحصيل  الَتَنوُِّرّية  استغالل البيئة البيتية 
افضل عند اطفالهن فـي المهارات التالية: معرفة أسماء الحروف والوعي الصوتي والعالقة 

بين الحرف واسمه فـي البستان يكون عاليا. 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
   5. الدالالت التربوية للبحث

يمكن العمل بعدة دالالت تربوية مستقبال:

فـي ضوء النتائج التي ذكرت عن مستوى التوسع المنخفض لألّمهات، يجب أن    )1
تقام برامج تداخلية بمجال التنور اللغوي لألّمهات العربيات، تتضمن إرشاد 
األّمهات عن كيفـية قراءة القصة وإجراء نقاش عنها. يجب أن ترافق هذه البرامج 
بأبحاث تعنى بموضوع تطور لغة الطفل العربي فـي البالد. برامج كهذه تساهم 
مساهمة كبيرة فـي اتخاذ قرارات تربوية تستند على أدلة بحثية تساعد األهل 

والمربيات فـي تحسين المستوى التنوري التحصيلي عند األطفال.

بما أن التفسيرات التي أعطيت عن نتائج الوساطة كانت تعتمد على افتراض    )2
ما تعتقد األّمهات وما يرشدهن عند قراءة القصة، فهناك حاجة ماسة إلجراء 
إجراء  أن  أعتقد  القراءة.  عند  األّمهات حول سلوكهن  يفحص معتقدات  بحث 
مقابلة عميقة مع األّم سيساهم فـي إلقاء الضوء على أهمية األهل فـي تطوير 
فعاليات القراءة والتنور اللغوي بشكل عام. نتائج هذا البحث ستساعد فـي بناء 

خطط عمل لتطوير التنور فـي المجتمع العربي وفـي العائلة العربية. 
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سيرة ذاتية موجزة
الدكتورة صفـية حسونة عرفات هي محاضرة فـي مسار الطفولة المبكرة والمسار 
االبتدائي، كذلك هي مرشدة تربوية لطالب سنة اولى فـي المسار االبتدائي فـي 

المعهد االكاديمي العربي للتربية فـي كلية بيت بيرل. 
 ، المبكرة  الطفولة  مسار  مركزة  منصب  اشغلت   2007  -2005 سنوات  فـي 
)الـ  العملية  التربية  مركزة  منصب  اشغلت   2010-2007 سنوات  فـي  ذلك  بعد 
P.D.S (، ومنذ سنة 2010 تشغل منصب مركزة قسم التخصص فـي التدريس 

)الستاج(. كذلك تعمل الدكتورة صفـية كمستشارة لغوية وتربوية فـي قناة هوب  
ومستشارة لبساتين تجريبية من قبل وزارة التربية والتعليم.

القراءة  واكتساب  اللغوي  التنور  موضوع  فـي  متخصصة  صفـية  الدكتورة 
اسمير  نمر  الدكتور  مع  باالشتراك  قامت   لقد  المبكرة.   الطفولة  فـي  والكتابة 
القراءة  فـي  االول  )كتابي  االول  للصف  والكتابة  القراءة  لتدريس  كتاب  بكتابة 

واالتصال اللغوي(، كذلك شاركت فـي عدة ابحاث بمجال اللغة.
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مربو الصفوف العرب فـي إسرائيل 
ينفردون حصريا فـي اتخاذ القرارات 
اخلاصة بالطالب متجاوزين األهل 
فـي الشقني التعليمي واملعنوي

ص   ملخَّ
التقليدي  العربي أمام طالب فـي ضائقة مقابل دوره  المربي  المقال دور  يناقش 
فـي  العربي  المربي  ما كان  إذا  المقال فحص:  التدريس. مفاد  فـي رعاية عملية 
إسرائيل، بسبب نوعية التنشئة واإلعداد المهني الذي تلقاه فـي كليات التربية، يرى بدوره 
مد يد العون لطالب فـي ضائقة أو إيصال األمر إلى أهله للمتابعة. وُيرّكز المقال فـي اإلطار 
المربي وأدواره، مالءمة عملية إعداده بما يتناسب مع خصوصية  النظري على: وظائف 
المجتمع العربي فـي إسرائيل، وإسقاطات هذا اإلعداد على مدى تمكن المربي من التعاطي 
أو حتى  المدرسة  فـي  المساند  المهني  الطاقم  أو بمشاركة  بمفرده  فـي ضائقة  مع طالب 
بمساعدة ذوي االختصاص خارج إطار المدرسة. السؤال المركزي هنا: متى يتوجه مرّبو 

الصفوف العرب إلى أهالي الطالب من وجهه نظر األهل؟ وكيف؟

االستمارة  على  اعتِمدت  التي  الكمية  المنهجية  استخدمنا  البحث  سؤال  عن  لإلجابة 
)לבנדה,  لبندا  الباحثة  العربية  اللغة  إلى  االستمارة  هذه  ترجمت  المعلومات.  لجمع  كأداة 
2009( وتمتعت بدرجات تقنين عالية من المصداقية والثبات. وزعت االستمارة على عينة 

التحليل  البالد. استعنا فـي  ُامًا وأبا عربا من سكان المركز فـي   464 غير احتمالية بلغت 

مربو الصفوف العرب فـي إسرائيل  ينفردون حصريا فـي اتخاذ القرارات
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اإلحصائي المتطور المسمى:  معادلة النموذج البنائي Structural Equation Modeling، بغية 

فحص النموذج النظري. 

نتائج البحث المركزية: أوال، ال فرق فـي توجه مربي الصف العربي لألهل سواء كانوا 
آباء أو أمهات، وال أّن الطالب: ذكرا أو أنثى، أو فـي المرحلة االبتدائية، أو فوق االبتدائية. 
ثانيا، مربي الصف العربي ينفرد بشكل حصري فـي اتخاذ القرارات الخاصة بالطالب، وال 
يتوجه لألهل للتشاور فـي الشق التعليمي أو دعم الطالب معنويا فـي أزمته. ثالثا، تقييم مدى 
المعادالت  الميدانية بواسطة تحليل  المعطيات  المقترح مع  النظري  البحث  مالءمة نموذج 
 CFI=.96 NFI=.91،GFI=.96;2.5-1.5 البنيوية، بينت أن القيم المختلفة )خي بالتربيع بين

و- RMSEA اقل من 05( وهي تدل على مستوى عال من المالءمة بين النموذجين. 

العرب  المربين  إعداد  التي ركزت على عملية  الدراسات  أهم  بناء على  النتائج  فسرنا 
لدورهم التعليمي والتغاضي عن دورهم الداعم للطالب. استندنا إلى نتائج أبحاث سابقة 
الشق  فـي   )Competence( بأهلية وجدارة وكفاءة عالية  العربي يشعر  المربي  أن  مفادها 
التعليمي الذي أّهل له، ولهذا فهو يتعاطى مع القضايا التعليمية للطالب بمفرده دون التوجه 
لألهل مهما كانت صفات الطالب )جنس وعمر( أو خصائص األهل )من حيث الجنس أو 
بأن  يذوت  لم   - السبب  ولنفس   - العربي  المربي  فإن  النقيض،  الثقافـي(. على  المستوى 
الدعم المعنوي جزءا من مهامه الوظيفـية، ولهذا فهو يتجاهله بل يهمله لشعوره بالعجز 

تجاهه )Impotence(، ثم ال يرى ضرورة فـي إشراك األهل مهما كانت ضائقة الطالب.

   1. الخلفـية النظرية

نفتتح اإلطار النظري فـي عرض المعضلة: هل وظيفة المربي هي زيادة العلم عند الطالب 
فقط أم عليه أيضا المشاركة لدعم الطالب معنويا فـي أزمته؟ نطرح فـي هذا الصدد آراء 
متباينة، منها ما يعتمد على المدرسة السلوكية التي تحصر وظيفة المربي فـي زيادة العلم 
عند الطالب فقط؛ وأخرى تستقي عوالمها من المدرسة اإلنسانية، وتنادي بوجوب مشاركه 
المربي لدعم الطالب معنويا. باالستناد إلى تعليمات وكيل عام وزارة المعارف التي تصف 
المعارف  لوزارة  المعلنة  السياسة  عن  سنكشف  ومركباته،  الصف״  ״مربي  دور  ماهية 
اإلسرائيلية المتعلقة بالمعضلة أعاله، وهي التي تتبنى مبدأ ضرورة دمج مربي الصفوف 
تبيان  غرار  على  أزماتهم.  فـي  المعنوي  ودعمهم  للطالب  التعليمي  بالشق  االهتمام  بين 
سياسة وزاره المعارف، نورد نتائج أهم األدبيات فـي هذا الموضوع التي خلصت إلى: أن 
لتأهيل  إهمالها  على حساب  التعليمي  للشق  متمحورة  العرب  المعلمين  إعداد  مؤسسات 
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مربٍّ راغب وقادر على دعم الطالب والتعاطي مع ضائقته أو تحقيق طاقاته الكامنة. 

أّن  ذلك  المعضلة هي جوهرية،  أن هذه  نزعم  النظري،  اإلطار  الثاني من  القسم  فـي 
المربي العربي يمثل شبكة األمان األخيرة من حيث الدعم المعنوي والتعاطي مع ضائقة 
الطالب الذي يدخل الحيّز المدرسي وهو مثقل بحقيبة اجتماعية- نفسية، ملؤها احتياجات 
وأزمات، لها إرهاصاتها السلبية التي تشمل أداءه التعليمي أيضا. بكلمات أخرى، لربما 
األمان،  برّ  لتوصيله  العربي  الطالب  التي سيستقلها  األخيرة  المركبة  المدرسة هي  تكون 
الرسمية  وغير  مستوياتها(،  كافه  على  )األسرة  الطبيعية  األطر  فشل  إثر  على  خاصة 
)تبرعات ومشاريع رجال األعمال  والربحية  والعلماني(،  الديني  المدني بشقيه  )المجتمع 
الخيرية(، والدوالنية )مثل الطواقم المهنية المساندة غير الكافـية كّميًّا وغير المالئمة نوعيًّا( 

فـي تلبية احتياجات الطالب العربي قبل دخوله إلى ساحة المدرسة. 

فـي القسم األخير من اإلطار النظري، نقوم بتعريف معنى مشاركه األهل فـي المدرسة. 
نستعرض أهمية تواصل األهل والمدرسة ووظائفهما، وسنورد أربعة نماذج للتعاون بين 
المدرسة واألهل. ونحصر المواضيع التي يشارك فـيها األهل والمدرسة فـي مجالين: الشق 

التعليمي مقابل الدعم المعنوي فـي الجوانب االجتماعية للطالب. 

1.1 وجهان لعالقة المربي بالطالب: التعليم مقابل الدعم المعنوي

عالقة المربي المتواصلة والمكثفة مع طالبه تحمل بين طياتها إمكانية تطور عالقة وجدانية 
عميقة بينهما. قد تتمخض عن هذه العالقة معضلة )dilemma( مهنية معروفة لجميع شركاء 
المتوقع  للمربي ضائقة شخصية ألحد طالبه.  التعليمية، خاصة حينما تنكشف  المسيرة 
من المربي أن يمد يد العون لمساعدة طالبه فـي تجاوز محنته، خاصة إذا ُعِدم عنوان آخر 
للمساعدة. بالمقابل، كون المربي ليس معالجا متمرسا، مما يردعه من تقديم أي مساعده 
الوقت  موارد  فـي  المربي  يعانيه  الذي  النقص  عن  ناهيك  مهنية خاصة،  مهارات  تتطلب 
والمكان. هذه المعضلة تمس العصب الرئيسي فـي ثنائية عالقة المربي بالطالب: التعليم 

مقابل الدعم. 

ل لها، وهي تزويد الطالب بالعلم  يقوم المربي تبعا للشق التعليمي بأداء المهام التي َتأهَّ
والمعرفة. بالمقابل، وهو الشق الداعم، تتطور عالقة بين المربي والطالب غير مرتبطة كليا 
فـي عملية التدريس لموضوع بعينه، بل تتخطاه إلى كال الشخصيتين: المربي والطالب. لهذا 
يقف المربي أمام التساؤل حول طريقة التصرف المثلى حينما تنكشف له ضائقة شخصية 
ألحد طالبه، هل عليه االقتراب من العالم الداخلي للطالب ومؤازرته فـي التغلب على ضائقته 
أم عليه االلتزام والتقيد بدوره التعليمي فقط )גילת, 2007 ص 7-6, 2011 ص 28-25(.  هذه 
اإلشكالية شائعة جدا فـي الحياة المهنية للمربين جراء تكاثر األزمات التي يمر بها الطالب 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
مؤخرا عند كافة الشرائح السكانية فـي إسرائيل.

المركب  بالطالب:  المربي  عالقة  فـي  متناقضين  بنيويين  بَيْن  ُمرَكَّ هناك  بأن  نجمل، 
وسلطوية،  مبنية،  العالقة  وفـيه  التدريسية،  العملية  لب  يشكل  الذي   )didactic( التعليمي 
عرفا  مقننة  والطالب  المربي  بين  الوظائف  توزيع  تماما.  وواضحة  ورسمية،  وهيكلية، 
لدى  والمعرفة  العلم  زيادة  وهي  الجميع،  عند  عليها  متفق  بينهما  والتوقعات  وقانونيا، 
طالب  أمام  وليس  الطالب  مجموع  أمام  المربي  بعالقة  ُيلزم  التعليمي  المركب  الطالب. 
وغير  ومرنة،  شخصية،  عالقة  على  مبني  الداعم  السيكولوجي  الشق  بالمقابل،  بمفرده. 
 well( حيث يركز فـيها المربي على دوره فـي تنمية رفاهيته ،)رسمية، وديناميكية )متغيرة

being( وتحقيق طاقاته الكامنة )גילת, 2007 ص 12-13(. 

هناك تباين كبير بين منظري مجالي علم النفس والتربية عن الجرعة المثالية لمرّكبَي 
العالقة التعليمية. فـي أحد األقطاب، تقف المدرسة السلوكية )Ausubel, 1977( التي تحصر 
اإلنسانية  المدرستين  كال  تنادي  بالمقابل،  الطالب.  عند  العلم  زيادة  فـي  المربي  وظيفة 
)Rogers, 1980(  والتحليلية )Pearson, 1954( بوجوب مشاركه المربي لدعم الطالب معنويا  

سعيا  فـي زيادة رفاهيته وتحقيق طاقاته الكامنة. 

1.2 مؤسسات إعداد المعلمين العرب 

تركز على شق التعليم وتتجاهل الدعم المعنوي

نظرا للتركيز على إعداد مربٍّ مؤهل بتخصصه، انسحبت المركبات التربوية إلى الوراء. لهذا 
يصل المربي الجديد إلى المدرسة جاهزا بقدراته التعليمية، ولكن تنقصه األدوات األولية 
كمربٍّ مؤهل. ولعل خير دليل عن تفضيل مؤسسات إعداد المعلمين فـي إسرائيل للشق 
التعليمي على حساب الشق الداعم هو شهادات المعلمين الجدد حول مدى جاهزيتهم العالية 
 .)2001 )צדקיהו,  للطالب  المعنوي  الدعم  بتقديم  قدراتهم  فـي  الحاد  والنقص  التعليم  فـي 
األدبيات التي تختص بعملية إعداد المعلمين فـي إسرائيل تركز على الجوانب التعليمية مثل 
״جودة التدريس״ و״التحصيل العلمي״، وبذلك هي تمثل واقع مؤسسات إعداد المعلمين 

التي تتجاهل التعاطي مع الجوانب التربوية-الداعمة للعملية التعليمية، مقارنة مع تركيزها 
على الشق التعليمي )انظر بهذا الصدد قديما إلى פסטרנק, 1988 ومجددا إلى אריאב, 2008(. 

السياسة  أن  النشر(  )قيد  محاجنة  وجد  إسرائيل،  فـي  العربي  المجتمع  صعيد  على 
المعلنة لمؤسسات إعداد المعلمين العرب هي تعليمية صرفة. إجرائيا، يمر المعلم العربي 
بإسرائيل بثالثة محاور إعداد غير متجانسة كما ونوعا: المحور المركزي يزود المعلم العربي 
باألدوات المهنية األساسية، نظريا وتطبيقيا، لدوره كمعلم. المحور الثاني والمحدود يهدف 
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لمالئمة عملية إعداد المعلم العربي إلى خصوصية مجتمعه. أما المحور الثالث والمهمل 
تقريبا يحاول التطرق إلى الجوانب االجتماعية الخاصة بالطالب العربي. خلصت دراسة 
العرب  المعلمين  إعداد  المعلنة لمؤسسات  السياسة  أن  إلى نتيجة مفادها  محاجنة أعاله 
وأزماته. هذه  إسرائيل  فـي  العربي  الطالب  احتياجات  تماما  تعليمية صرفة متجاهلة  هي 
السياسة تتماشى مع نص توصيات ״تقرير لجنة تحديد المناحي الجديدة إلعداد المعلمين 

فـي مؤسسات التعليم العالي״ )אריאב, 2006(.

المعلم  أن  النشر(، تبين  )قيد  فـي دراسة أخرى لسامي محاجنة  وإبراهيم محاجنة  
له، ولهذا فهو  ل  أهِّ الذي  التعليمي  الشق  فـي   )Competence( بكفاءة عالية  العربي يشعر 
التوجه للطاقم المهني المساند داخل  التعليمية للطالب بمفرده دون  يتعاطى مع القضايا 
المدرسة أو خارجها )مثل المستشارة التربوية، األخصائية النفسية، العاملة االجتماعية 
مهاّمه  من  جزءا  المعنوي  الدعم  بأن  يؤمن  ال  العربي  المعلم  فإن  النقيض،  على  الخ(. 
الوظيفـية، فهو يتجاهله لشعوره بالعجز تجاهه )Impotence(، وبالتالي هو ال يرى ضرورة 

فـي إشراك الطاقم المهني المساند داخل المدرسة أو خارجها. 

1.3 سياسة وزارة المعارف الرسمية 

توازن بين المرّكَبْين: التعليم والدعم المعنوي

بخالف ما هو دارج فـي مؤسسات إعداد المعلمين بالتركيز على الشق التعليمي، ترى وزارة 
التربوية داخل الصف. تصف  السيروره  الرئيسي عن  المسؤول  المعارف بمربي الصف 
)משרד החינוך והתרבות, תשל״ט(  التعليمات الخاصة لوكيل عام وزارة المعارف المعروف 
بشمولية ودقة لألدوار الملقاة على كاهل مربي الصف فـي ثالثة مستويات: أ( احتياجات 
على  الصف.  لطالب  الجماهيري  التنظيم  ج(  الصف؛  طالب  مجموعة  ب(  كفرد؛  الطالب 
ت التعليمات أعاله على وجوب تعرف المربي على  مستوى احتياجات الطالب كفرد، نصَّ
كافه التالميذ بالصف: الخلفـية األسرية لكل طالب، مميزات الطالب الشخصية، نجاحاته 
وإخفاقاته، ميوله وتصوره الذاتي. لهذا، ُيطلب من كل مربٍّ استقاء معلومات عن طالبه من 
عدة مصادر، كملف الطالب فـي مدرسته السابقة، المربي السابق، الممرضة، المستشارة، 
األخصائية النفسية، العاملة االجتماعية. كما أن التعليمات أعاله تلزم المربي بالتواصل مع 
أسرة الطالب والتعرف إليهم عن كثب )משרד החינוך, תשל״ט(. حسب تعليمات وكيل عام 
وزارة المعارف ذاتها، فإن على كل مربٍّ المبادرة واالتصال والتواصل مع أهالي الطالب، 
لمشاركه  الصفوف  مربُّو  يتخذها  أن  التي يجب  االتصال  مهارات  التعليمات  لت  بل وفصَّ
طرق  تحديد  فـي  التعليمات  أسهبت  ألبنائهم.  التربوية  العملية  مجمل  فـي  الطالب  أهالي 
المشاركة بين مربي الصف واللجنة الصفـية والمدرسية ألولياء أمور الطالب )انظر أيضا 

צדקיהו ואחרים, 2008 ص 29(. 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
فـي الفقرات الالحقة، سنورد شواهد مختلفة تبيّن حاجة المجتمع العربي – فـي إسرائيل 
- الماسة إلعداد مربين لوظيفة ״التربية الصفـية״، بما يتضمنه من الدعم المعنوي للطالب 
يًا مع تعليمات وكيل عام وزارة المعارف المتعلقة بوجوب مشاركة األهل فـي مجمل  تمشِّ

العملية التربوية البنهم.

1.4 الضغوط االجتماعية-االقتصادية 

فـي المجتمع العربي بإسرائيل وعالقتها برفاهية الطالب

يعاني المجتمع العربي فـي إسرائيل من ضغوط كثيرة ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية 
على حد سواء. تدل األدبيات أن عدم المساواة االجتماعية فـي صفوف األقليات هو عامل 
الشعور بفقدان  العجز،  الخوف،  رئيسي فـي نشوء ضائقة نفسية تتجلى بإظهار مشاعر 
)אלקרינאוי, 2000(.  النفسية  الصحة  لتلقي خدمات  التوجه  الضعف واالمتناع من  القيمة، 
المجتمع  عند  والخدمات  للمساعدات  متصاعد  احتياج  إلى  الحرجة  الوضعية  هذه  أّدت 
العربي، خاصة إزاء ضعف المؤسسات غير الرسمية )التطوعية والربحية( والرسمية التي 

يفترض فـيها توفـير الدعم فـي حاالت الضائقة واألزمات، كما سنورد أدناه باقتضاب. 

ومن  الحياة.  مناحي  كافة  فـي  تحول  بسيرورات  إسرائيل  فـي  العربي  المجتمع  يمر 
ضمنها، مبنى العائلة ووظائفها ومكانتها - على كافة أشكالها. على إثر هذا التغيير، ضعف 
كثيرا مبنى ״الحمولة״ أو ״العائلة الممتدة״، باستثناء السياق السياسي والجنائي، وتعزز 
ظاهرة  نطاق  واتسع  بل  النواه״،  ״العائلة  حساب  على  الوالدين״-  أحادية  ״العائلة  نمط 
״العزوبة״ فـي صفوف أبناء الجيل الشاب )חליחל, 2008(. تمخض عن هذا التحول ضعف 
فـي  الواقعين  أعضاءها  ساندت  أخيرة״  أمان  ״كشبكة  الموسعة  للعائلة  المركزي  الدور 
أزمة عارضة أو مزمنة )راجع רינאווי، 2003(. لقد تراجعت قدرة ״مؤسسة العائلة״، بكافة 
أشكالها، فـي توفـير حلول مالئمة ألبنائها على الصعيد االقتصادي، االجتماعي، التربوي، 

العاطفـي، )מחאג׳נה، 2008א ص 16-17(.

يجد األفراد أنفسهم - بعد تنّحي شبكة المساندة الطبيعية - فـي حضن جهاز الدعم 
الديني التطوعي - خاصة اإلسالمي - الذي لم يعد قادرا على تحمل العبء الثقيل، نظرا: 
وموجات  المقتدرين،  من  المساعدات  وتقلص  العربي،  المجتمع  فـي  المحتاجين  الزدياد 
المشددة على  الدولة  الزكاة والصدقات״، وقيود أجهزة أمن  ״لجان  االعتقال ضد رؤساء 
تلقي المعونة من منظمات عربية أو إسالمية تعمل خارج حدود دوله إسرائيل. بالمقابل، 
فإن شبكة الدعم العلمانية غير الرسمية، على هيئة منظمات المجتمع المدني - باستثناء 
فئة قليلة - ال تعمل إطالقا فـي تنظيم أو تقديم خدمات اجتماعية للسكان العرب المحتاجين 

)מחאג׳נה، 2008ב ص 7(.
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القطاع الخاص، المالذ الغير رسمي األخير للسكان العرب الذين لم تلق احتياجاتهم 
الكثيرة بعد أي حلول كافـية، لم ينظم نفسه من أجل التخفـيف عن ضائقة هذه المجموعة 
الربحي  القطاع  مساعدات  حول  دراسة  نتائج  أفادت  أرباحه.  منها  ينهل  التي  السكانية 
الخاص: المحلي واألجنبي، أن المساعدات المقدمة لصالح المجتمع العربي فـي إسرائيل 
هي: شحيحة كّميًّا، محلية التوزيع )تنحصر فـي الحارة أو البلدة( ، شعبية التغطية )مشاريع 
تخدم شرائح سكانية كبيرة مثل دعم فرق رياضية(، توزع بشكل عفوي وموسمي )ال تبنى 
بشكل مخطط أو مدروس(، تعتمد على اإلشهار وتستثمر حسب المصالح الشخصية أو 

التجارية للمتبرع الفردي وليس وفق احتياجات السكان )محاجنه، 2009ا ص 20(.  

وكذلك األمر فـي المؤسسات الدوالنية الرسمية، وهي المسؤولة من الناحية القانونية عن 
توفـير حلول مالئمة الحتياجات السكان العرب فـي إسرائيل، تتميز خدماتها باالزدواجية 
التي تتجلى بفرض شروط استحقاق وحجم خدمات تفاضلي يصب ضد مصلحة  الفظة 
الجمهوري  للمبدأ  السلطة  مؤسسات  اعتماد  نتاج  هي  االزدواجية  هذه  العرب.  السكان 
للمواطنة )وهو ما يمكن أن يظهر فـي األدبيات كمبدأ فئوي أو زبائني(. عمليا، فإن الموارد 
االجتماعية التي تحولها السلطة المركزية للمجتمع العربي شحيحة جدا لألسباب التالية: 
احتكامها لمعايير سياسية وثقافـية مميزة ضد السكان العرب فـي رصد الموارد، شروط 
أو  الحاجة  شروط  على  تعتمد  ال  وغالبا  متشددة  والخدمات  للمخصصات  االستحقاق 
لعرقلة  مبرمج  الجغرافـي  وموقعها  االجتماعية  المؤسسات  توزيع  التعويض؛  أو  التأمين 

وصول السكان العرب واستفادتهم من هذه الخدمات )محاجنه، 2009ب ص 83(. 

تبرز خطورة وضع الطالب العرب على نحو خاص على إثر كون المجتمع العربي مجتمعا 
فتيًّا. تشير المعطيات أّن 41% من المجتمع هم أبناء 15 سنة وما دون ، وأن نحو %50 من 
السكان العرب فـي إسرائيل هم أبناء سن 20 وما دون. وأّن %59.2 من األوالد العرب فـي 
اليهود  األوالد  نسبة  أعلى بضعفـين ونصف من  نسبة  فقر، وهي  فـي  يعيشون  إسرائيل 
)%23.9( الذين يعيشون تحت خط الفقر. يعيش %23 من األوالد العرب فـي عائالت فـيها 

عاطلون عن العمل مقارنة ب % 13 من األوالد اليهود الذين يعيشون فـي ظروف مشابهة. 
نسبة التسرب ״الرسمية״ فـي التعليم العربي بصفوف التاسع والعاشر أكثر بضعفـين منها 
فـي التعليم العبري )%11.8 مقابل %4.7 على التوالي(. إن %12.8 من أبناء الشبيبة العرب 
نفس  فـي  اليهود  الشباب  من   5.6% نسبة  مقابل  يتعلموا،  ولم  يعملوا  لم   )17-15 )أبناء 
الجيل. تشكل نسبة الملفات الجنائية ألبناء الشبيبة ״غير اليهود״ %41.3 من مجمل الملفات 
األوالد  شريحة  فـي  اليهود  غير  للقاصرين  مضاعفة  نسبة  هذه  الشبيبة.  ألبناء  الجنائية 
السكانية بإسرائيل )הכנסת, 23 בפברואר 2010 ص 5-2؛ إلحصائيات محتلنة حول المجتمع 

العربي ُينظر  חמאיסי، 2011(. 

مربو الصفوف العرب فـي إرسائيل  ينفردون حرصيا فـي اتخاذ القرارات
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
تشير اإلحصائيات بأنه فـي عشرة األعوام األخيرة تزداد طرديًّا نسبة األطفال والمراهقين 
العرب المعرضين للعنف األسري بإشكاله المختلفة، بما فـيه اإلهمال واالعتداءات الجنسية 

)انظر إلى עבדו, 2010 ص 3(. 

والعقلية  والنفسية،  الجسدية،  لصحته  كمحصلة  الطالب   )Well-being( رفاهية  تعتبر 
واالجتماعية، لهذا فهي تؤثر على كيفـية تفكير الطالب وشعوره تجاه نفسه وتجاه اآلخر، 
فـي    – بالرفاهية – جوهريا  الذاتي  الشعور  يؤثر  ولألحداث حوله.  للوقائع  تفسيره  وعلى 
الرفاهية  تؤثر  وإدارتها.  عالقات  وإنشاء شبكات  واالتصال،  التعلم،  على  المراهق:  قدرة 
سلوكياته.  وأنماط  واألكاديمي  االجتماعي  أداؤه  ومنها  الطالب،  حياة  مناحي  كل  على 
فالرفاهية اإليجابية قد تحفظ حياة المراهق بإبعاده عن سلوكيات خطرة قد تودي بحياته 
مثل: عدم ضبط النفس واستخدام العنف، سياقة سيارة بسرعة جنونية ومن غير رخصة 
المهارات  تنمية  لذلك،  األسلحة؛  استخدام  أو  والكحول  السموم  تعاطي  قانونية،  قيادة 
العاطفـية واالجتماعية يطور المهمة األكاديمية للمدرسة. إجرائيا، ال يتجلى توفـير حلول 
لالحتياجات العاطفـية واالجتماعية للطالب بالشق األكاديمي فقط )التمكن من المضمون 
تحسين  إلى:  يتعداه  بل  البيتية(،  للوظائف  الوقت  تخصيص  االلتزام،  الحافزية،  العلمي، 
بكافة  التسرب  نسبة  وتخفـيض  الخريجين،  نسبة  وزيادة  المدرسة،  إلى  الحضور  نطاق 
أشكاله، وتقليص ظواهر اإلبعاد والفصل من مقاعد الدراسة أو حتى إعادة السنة الدراسية 
وأبو  إغبارية  محاجنة،  عند  العرب  الطالب  رفاهية  حول  تفصيال  أكثر  )انظر  أخرى  مرة 

عصبة، 2009(. 

أشارت دراسة محاجنة، إغبارية وأبو عصبة )2009( إلى غياب طاقم مهني مساند من 
التعليم  جهاز  فـي  الجماهيرية  والتربية  االجتماعي  والعمل  النفس  علم  فـي  األخصائيين 
العربي. خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة سد النقص الحاد فـي الملكات لتدعيم الطواقم 
المهنية المساندة فـي المدارس العربية، وثمة حاجة إلى تطوير برامج مشاركه مهنية تتواءم 

مع خصوصية الحاجات االجتماعية للطالب العرب فـي إسرائيل. 

1.5 مشاركه األهل فـي المدرسة

مشاركه األهل بالمدرسة: تعريف وأشكال

مشاركه األهل فـي المدرسة هو مصطلح عام يضم فعاليات متعددة يقوم بها أهالي الطالب 
مع أوالدهم أو مع الطاقم المدرسي على اختالف وظائفهم. هناك خالف حاد حول المعايير 
التي تستخدم لتعريف ماهية مشاركه األهل بالمدرسة وقياس نطاقها، فمثال هناك معايير 
ترتكز على المكان الذي تحدث فـيه المشاركة )البيت أو المدرسة(. بالمقابل هناك معايير 
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تهتم بمدى فاعلية مشاركه األهل. هناك معايير أخرى تتمحور حول مدى تأثير األهل على 
לבנדה,  انظر  األهل  مشاركه  تعريف  فـي  االختالف  حول  )لالستزادة  المدرسية  القرارات 

 .)2009

فـي سياق دراستنا الحالية، نركز على تعريفـين مركزيين مرتبطين بشكل كبير بموضوع 
 Greenwood & Hickmanhs,( وهكمانس  جريينوود  للباحثين  هو  األول  التعريف  البحث. 
1991( اللذين استخدما فـي تعريفهما لمصطلح مشاركه األهل معيارين، هما: مدى فاعلية 

خمس  ووجدا  المدرسة(،  أو  )البيت  المشاركة  فـيه  تحدث  الذي  والمكان  األهل  مشاركه 
وظائف تنطوي تحت سقف ما يسمى ״مشاركه األهل״: 

جمهور- هذا دور خامل يحدث داخل إطار المدرسة ويتجسد فـي حضور . 1
األهل لأليام الدراسية التي تنظمها المدرسة، اجتماعات األهالي، إيصال 

معلومات حول الولد الخ...
المدرسة . 2 أدوار داخل  بقيام  األهل  يمّكن  فاعل  متطوع شبه مهني- دور 

مثل: إدارة الحسابات، الصيانة، المساعدة فـي إعداد وسائل إيضاح أو 
تقديم مواد مساعدة.

إعطاء . 3 فـي  ويتمثل  المنزل  داخل  غالبا  األهل  به  يقوم  فاعل  دور  معلم- 
دروس مساعدة أو حل الوظائف المنزلية. 

متعلم- دور فاعل يحضر األهل إلى المدرسة لتلقي ״مهارات والدية״ أو . 4
خاصة،  عمل  وورشات  مساقات  بواسطة  ألوالدهم  تدريسية״  ״مهارات 

تنظمها المدرسة. 
متخذ قرارات- دور فاعل يمّكن األهل من التأثير على سياسات المدرسة . 5

كالمشاركة فـي اللجان المدرسية التي تتخذ قرارات بشأن تفعيل العملية 
التربوية داخل المدرسة.

 Dauber & Epstein;( التعريف اآلخر لمصطلح مشاركه المدرسة هو للباحثين داوبر وابستين
1993( اللذين ركزا على معيار مجاالت مشاركه األهل، حيث وجدا خمس مجاالت مهمة 

لمشاركه األهل بالمدرسة هي: ا( الرقابة الوالدية داخل المنزل. ب( التواصل مع المدرسة. 
ت( التطوع داخل المدرسة. ث( تنظيم وإدارة فعاليات تعليمية- تربوية داخل المدرسة. ج( 

االشتراك فـي اللقاءات المدرسية وفعاليات أخرى للقيادة الوالدية. 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
أهميه مشاركه األهل فـي المدرسة

لمشاركه األهل فـي المدرسة أهميه قصوى. التجربة التربوية ونتائج األبحاث يدّلان على 
العنف  نسبه  خفض  لألبناء،  العلمي  التحصيل  على:  المدرسة  فـي  األهل  مشاركه  أهمية 
والعدوانية داخل المدرسة، نجاح المدرسة فـي تحقيق أهدافها التعليمية واالجتماعية، تطور 
سليم للولد فـي تحديد هويته الشخصية )لالستزادة حول أهميه مشاركه األهل فـي التربية 

انظر לבנדה, 2009(. 

ماكنيل )McNeal, 1999( وجد أن هناك ثالثة نماذج ممكنة لتفسير إسقاطات مشاركه 
األول  النموذج  العلمي.  وتحصيلهم  التعليمية  الطالب  على سلوكيات  المدرسة  فـي  األهل 
هو المحاكاة أو التقليد )Modeling(: وفـيه االّدعاء، أن مجرد مشاركه األهل فـي المدرسة 
وتطوير عالقة إيجابيه مع الهيئة التدريسية هو بمثابة رسالة لألوالد عن تصورهم وتقييمهم 
األبناء  تبني  إيجابيا على  يؤثر  وهذا  بأسرها،  التعليمية  والعملية  المدرسة  نحو  اإليجابي 
Social-( االجتماعي  الضبط  هو  الثاني  النموذج  المدرسة.  نحو  اإليجابي  التصور  لنفس 
Control model( الذي يرى فـي عالقة األهل مع المدرسة كوسيلة إعالميه حول سلوكيات 

االبن داخل المدرسة، وهذا بذاته يمكن أن يحفز األهل للمشاركة من أجل كبح سلوكيات 
المتوقع״  ״الرد  هو  الثالث  النموذج  والمعلن.  المخفـي  كالتسرب  بها  المرغوب  غير  االبن 
فقط،  األزمات  حين  المدرسة  فـي  األهل  مشاركه  يحصر  الذي   )Reactive hypothesis(

إطار  داخل  اجتماعية  غير  سلوكيات  مالحظة  أو  لالبن  العلمي  التحصيل  فـي  كالتراجع 
المدرسة. فـي هذه الظروف, يمكن أن يكون توقع االبن لرده فعل األهل كافـيه من اجل وقف 

التدهور فـي وظائفـية الطالب داخل المدرسة. 

العوامل المؤثرة على مشاركه األهل فـي المدرسة

ذكر جريفث )Griffith,1998( فـي مقاله ثالثة أنواع من البحوث فـي مجال مشاركه األهل فـي 
المدرسة، تمحورت مجموعة أبحاث قليلة جدا حول مشاركه األهل إزاء ״أوضاع خطرة״. 
وأبحاث  المدرسة؛  فـي  األهل  مشاركه  أشكال  تصف  نسبيا،  كثيرة  ״وصفـيه״  أبحاث 
״مثبتة النتائج״ )Evidence-based(، تعنى بالنتائج اإليجابية لمشاركه األهل فـي المدرسة. 

األهل  تتبع أسباب مشاركه  فـي  اهتمام كاف  لم يكن هناك  أعاله،  المصدر  حسب نفس 
فـي المدرسة. بكلمات أخرى، كان هناك تجاهل عام للعوامل التي تدفع األهل للمشاركة 
القليلة  فـي المدرسة، ولهذا فالمعلومات فـي هذا المفصل متواضعة جدا. تشير األدبيات 
التي تطرقت للموضوع إلى ثالثة عوامل قد تؤثر على مشاركه األهل فـي المدرسة: المبنى 
 Reed, Jones, Walker, &( األهل  وخصائص  الطالب،  وأوصاف  للمدرسة،  التنظيمي 

 .)Hoover-Dempsey, 2000

sample2012final.indd   258 8/30/12   10:08 AM



259

 Invitations for Involvement from( نركز فـي هذا السياق على دعوة األهل تحفـيًزا للمشاركة
Others(. هناك ثالثة أنواع من الدعوات للمشاركة: 

دعوة عامة من المدرسة مرورا باإلقليم المدرسي إلى األهل، مما يشير إلى  •
رغبة المدرسة فـي مشاركه األهل فـي العملية التربوية. 

على  • كعالمة  أهميتها  تنبع  المواضيع،  معلمي  أو  الصف  مربي  من  دعوة 
ضرورة مشاركه األهل فـي العملية التدريسية ومدى قوة األهل على تعلم 

االبن. 
إطار  • داخل  االبن  الحتياجات  األهل  فعل  ردة  تحفز  األبناء،  من  دعوة 

المدرسة. 

أهالي  إلى  العرب  الصفوف  مرّبو  يتوجه  متى  التالي:  السؤال  قررنا طرح  فقد  بناء عليه 
الطالب من وجهه نظر األهل؟ وكيف؟ ولمن؟

إجرائيا, سنكشف عمن يدعوا األهل للتدخل )االبن، المربي والمدرسة( ولماذا )للشق 
التعليمي أم للدعم المعنوي( وبأي صوره مشاركه )تجاهل، إعالم، استشاره ومشاركه(. 

)رسم رقم  بهذا الصدد، يهدف البحث لفحص نموذج نظري مكون من ثالث خطوات 
״بعث رسالة״،  الوالد״،  القضية بدون  )״حل  المشاركة  النموذج أن شكل  1(. يفترض هذا 
״إخبار الوالد فـي يوم األهل״ و״االتصال هاتفـيا״(  يتعلق بنوع الدعوة للمشاركة )دعوة من 
ابنه/ابنته، دعوة من المربي/ة ابنه/ابنته أو دعوة من المدرسة(. هذه بدورها تتعلق بعوامل 

ديموغرافـية مثل جنس االبن/االبنة، جنس الوالد وثقافته. 

  2.1 منهجية البحث

المشاركون فـي البحث

اشترك فـي البحث 464 أما وأبا عربيين من سكان المركز فـي البالد. 64 % منهم أمهات، 
أباء، معدل  36 % منهم  بينما   ،6.53 المعياري  واالنحراف   ،34.21 لألمهات  الجيل  معدل 
الجيل لمجموعة اآلباء كان 40.09، واالنحراف المعياري 6.43. %56 من اآلباء ثقافتهم حتى 
المرحلة الثانوية، و %32 ثقافتهم جامعية، و %12 معهم لقب جامعي ثان أو ثالث. %10 من 
اآلباء كانوا عاطلين عن العمل، و%26 منهم أجراء، و%40 عملوا فـي مهن أكاديمية، و24% 
عملوا كمستقلين. بالنسبة لألمهات، %39 منهّن ربات بيوت، و%47 منهن عملن فـي مهن 
أكاديمية، و%14 عملن فـي مهن غير أكاديمية. 98.5 % من المشتركين متزوجون، و0.9% 
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ُطلَّق، و %0.6 أرامل. معدل األبناء فـي العائلة كان 2.02، واالنحراف المعياري 0.87. 53% 
من األبناء كانوا اوالدا ذكورا، و%47 كن إناثا. %82 من األبناء الذين كانوا يدرسون فـي 

المرحلة االبتدائية أما الباقي %18 فدرسوا فـي المراحل الفوق ابتدائية. 

اختيرَْت عينة البحث بشكل عشوائي غير احتمالي، بحيث طلب من طالبات سنة ثالثة 
فـي مساق الورشة البحثية مقابلة أمهات عربيات وآباء عرب من سكان منطقة المركز.  مع 
ذلك، وفـي هذا اإلطار، ُضِمَن أن يكون تمثيل للمراكز السكانية األساسية فـي هذه المنطقة. 

كذلك ُضِمن أن يشترك أحد الوالدين – فقط – من كل عائلة فـي البحث. 

رسم رقم 1: نموذج البحث البنيوي الذي يربط بين متغيرات ديموغرافية، 

متغيرات دعوة الوالدين للمشاركة ومتغيرات شكل المشاركة.

االتصال 
الهاتفي

حل القضية 
بدون الوالد

إخبار فـي يوم 
اآلباء

المربي لوحده

دعوة من قبل 
المربي

دعوة من 
المدرسة

دعوة من قبل 
الطالب

متغيرات ديمغرافية
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أداة البحث  

الوالد  دعوة  األول  موضوعين:  وتضمنت  المعطيات،  لجمع  استمارة  هي  البحث  أداة 
تفحص    .)Walker, Wilkins, Dallaire, Sandler, & Hoover-Dempsey, 2005( للمشاركة 
هذه االستمارة الى أي مدى يفهم الوالد أن األطر التالية معنية به أن يشارك فـي عملية 
تعليم ابنه/ ابنته: دعوة من ابنه/ابنته )7 اسئلة(، دعوة من مربي/ة ابنه/ابنته )6 اسئلة(، أو 
دعوة من المدرسة كمؤسسة )6 اسئلة(. مثال، تفحص االستمارة الى أي مدى دعي الوالد 
بما يحدث مع  أْعلَِم  أي مدى  إلى  قرارات مدرسية؛  اتخاذ  أو  بفعاليات مدرسية  ليشارك 
ابنه/ابنته فـي المدرسة؛ وإلى أي مدى يشعر أنه مرغوب فـيه لدى كل واحد من هذه األطر. 
درجة الثبوت reliability لمقياس دعوة المشاركة من االبن/االبنة بلغت 0.72؛ ودرجة الثبوت 
 reliability لمقياس دعوة المشاركة من مربي الصف بلغت 0.71؛ أما درجة الثبوت reliability

لمقياس دعوة المشاركة من المدرسة فبلغت 0.76.

المربي/ة  من  الوالد  يتوقعها  التي  المشاركة  أشكال  فهو فحص  الثاني  الموضوع  أما 
ان يتبعها فـي أحوال مدرسية مختلفة بخصوص ابنه/ابنته )שויער וסגינר, 2000(. أشكال 
المشاركة التي تفحصها االستمارة كانت على النحو التالي: االتصال هاتفـيا، بعث رسالة، 
حل القضية بدون الوالد، إخبار الوالد فـي ״يوم االهل״. اما األحوال المدرسية لالبن/ االبنة 
التي تفحصها االستمارة فكانت: مشكلة انضباط، إهمال مدرسي مثل رسوب فـي امتحان 
أو مصادقة زمالء  انعزال  العالقات الشخصية مثل  او عدم تحضير وظائف، مشكلة فـي 
ذوي تأثير سلبي، وأخيرا تقدم فـي الدراسة. كانت أربعة أسئلة لكل واحدة من هذه األحوال 
الثبوت  درجة    ،0.90 كان  الهاتفـي  االتصال  لمقياس   reliability الثبوت  درجة  المدرسية. 
القضية  حل  لمقياس   reliability الثبوت  درجة   ،0.79 كان  رساله  بعث  لمقياس   reliability
بدون الوالد كان 0.76، أما درجة الثبوت reliability لمقياس إخبار الوالد فـي ״يوم األهل״ 

كان 0.65.

سير البحث
جمع طالب سنة ثالثة وطالباتها فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية فـي كلية بيت بيرل 
المعطيات فـي بيوت الوالدين المشتركين فـي البحث. طلَِب من الوالدين التفكير بأحد أبنائهم 
الذي يتعلم فـي المدرسة ثم تعبئة االستمارة. أْخِبرَ الوالد قبل تعبئة االستمارة أّنها سرية. 

معالجة المعطيات
عولجت المعطيات على شكلين: األول، فحص الفروق بين مجموعات مثل الجنس، ومستوى 
  .SPSS الثقافة، وكذلك العالقات اإلحصائية بين متغيرات البحث المختلفة بواسطة برنامج
للنموذج  الميدانية  المعطيات  بين  التالؤم  مدى  فحص  اإلحصائي  للتحليل  الثاني  الشكل 
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 structural equation( البنائي  النموذج  معادلة  تحليل  بواسطة  الفحص  هذا  تم  النظري. 
عدة  الوقت  ذات  فـي  الفحص  الممكن  من  اإلحصائية،  الطريقة  هذه  بواسطة   .)modeling

القياس  خطأ  االعتبار  بعين  األخذ  مع   ،)regression( إحصائي״  خطي  ״انحدار  معادالت 
النموذج  فـي  ممثلة  سببية  عالقات  عن  االستنتاج  ثم  النظرية  للبنى   )measuring error(

النظري )Byran, 2001(. ُنفذ هذا التحليل بواسطة )AMOS 16 Arbuckle, 2003(. طبقت فـيه 
طريقة تقدير األرجحية القصوى Maximum Likelihood Estimation التي تعتبر أفضل طريقة 

 .)Allison, 2003( missing data للسيطرة على المعطيات المفقودة

   2.2 نتائج البحث
تعاين النتائج وفق محورين: )أ( حاالت المشاركة وأشكاله كما يتوقعها الوالدان. )ب( ما 
هو شكل التدخل األكثر شيوعا الذي يتوقعه الوالد من المربي، وفـي أّية حاالت يحدث، )ب( 
تقييم نموذج البحث النظري المقترح ومدى مالءمته مع المعطيات الميدانية بواسطة تحليل 
معادلة النموذج البنائي )structural equation modeling - SEM(. فـي هذا المحور، سيتم 
فـي البداية عرض التحليل اإلحصائي التمهيدي الذي يشمل فحص فروق بين مجموعات 
البحث المختلفة، وفحص العالقات اإلحصائية بين متغيرات دعوة للمشاركة وبين متغيرات 
شكل المشاركة. ثم سيتم عرض تحليل معادلة النموذج البنائي الذي يقيم نموذج البحث 

النظري المقترح. 

حاالت المشاركة وأشكالها كما يتوقعها الوالدان 
أشارت نتائج فحص اختبار t الزوجي )الئحة 1( إلى أن حل القضية عن طريق المربي وحده 
وبعث رساله للوالدين هما شكال المشاركة األكثر شيوعا لدى المدرسة، كما يعتقد الوالدان. 
رساله  وبعث  وحده  المربي  طريق  عن  القضية  حل  معدالت  أن  تبين   ،1 رقم  الئحة  فـي 
للوالدين تفوق - بشكل ملحوظ - إحصائيا من معدالت االتصال الهاتفـي وإخبار الوالد فـي 
״يوم األهل״. بينما، لم تظهر نتائج اختبار t الزوجي فرقا ملحوظا إحصائيا بين معدل حل 

القضية عن طريق المربي وحده ومعدل بعث رساله للوالدين، كذلك لم تظهر نتائج اختبار 
t الزوجي فرقا ملحوظا إحصائيا بين معدل االتصال الهاتفـي وبين معدل إخبار الوالد فـي 
״يوم األهل״. بكلمات أخرى، شكال المشاركة: حل القضية عن طريق المربي وحده، وبعث 

رساله للوالدين، يحدثان بشكل متشابه. وكذلك األمر بالنسبة لشكلي المشاركة: االتصال 
الهاتفـي، وإخبار الوالد فـي ״يوم األهل״. 
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الئحة رقم 1: معدالت، انحرافات معيارية وقيم t ألشكال المشاركة 
التي يتوقعها الوالدان من المدرسة 

قيم t زوجيةبعث رسالهاالتصال هاتفـيا

2.46
)1.46(

2.81
)1.22(

)DF= 155(     *-2.39

حل القضية عن طريق المربي وحدهاالتصال هاتفـيا

2.46
)1.46(

2.96
).95(

)DF= 154(   **-3.42

اخبار الوالد فـي »يوم االهل«االتصال هاتفـيا

2.46
1.46(

2.45
).95(

)DF= 154(      .12

حل القضية عن طريق المربي وحدهبعث رساله

2.81
)1.22(

2.96
).95(

 )DF= 462(.59

إخبار الوالد فـي »يوم االهل«بعث رساله

2.81
)1.22(

2.45
).95(

)DF= 462(   ***6.85

إخبار الوالد فـي »يوم االهل«حل القضية عن طريق المربي وحده

2.96
).95(

2.45
).95(

)DF= 462(   ***7.33

تحليل إحصائي تمهيدي

مجموعة  بين  فروق  فحص  األول،  التحليل  نوعين:  التمهيدي  اإلحصائي  التحليل  شمل 
فـي  المشاركة  وبين  لبنت  والتطرق  َذكر  لولد  التطرق  بين  اآلباء،  وبين مجموعة  األمهات 
قضايا طالب المدرسة االبتدائية وبين المشاركة فـي قضايا طالب المرحلة فوق االبتدائية. 
التحليل الثاني، فحص العالقات اإلحصائية بين متغيرات دعوة للمشاركة وبين متغيرات 

شكل المشاركة.

بالنسبة لفحص الفروق بين المجموعات المختلفة، بين اختبار t أن التشابه بين مجموعة 
األمهات وبين مجموعة اآلباء والتشابه بين التطرق لولد ذكر والتطرق لبنت والتشابه بين 
المشاركة فـي قضايا طالب المدرسة االبتدائية وقضايا طالب المرحلة فوق االبتدائية أكبر 
من االختالف بينهم. بخصوص الفروق بين مجموعة األمهات وبين مجموعة اآلباء، فقد بين 
التحليل اإلحصائي أن كال المجموعتين تتشابه فـي كل متغيرات البحث ما عدا فـي متغير 
دعوة للمشاركة من االبن/االبنة. فقد تبين أن األبناء يَدعون األمهات للمشاركة أكثر مما 
ُيدعى اآلباء للمشاركة )ملحق 1(. بالنسبة للفروق بين مجموعة الوالدين الذين تطرقوا للبنت 
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وبين مجموعة الوالدين الذين تطرقوا لولد ذكر، فقد لوحظ أمرا مشابها لما عرض بالنسبة 
لمجموعة األمهات ولمجموعة اآلباء؛ بحيث ان هناك تشابها فـي متغيرات البحث ما عدا 
فـي متغير دعوة المربي الوالدين للمشاركة، وقد تبين أن مربي الصف يميل لدعوة الوالدين 

للمشاركة، إذا كان األمر متعلقا بولد ذكر أكثر مما كان األمر متعلقا ببنت )ملحق 2(.

كان أيًضا مشابها بالنسبة لفحص الفروق بين مجموعة الوالدين الذين تطرقوا ألبنائهم 
االبتدائية.  فوق  المرحلة  تطرقوا ألبنائهم من  الذين  الوالدين  وبين  االبتدائية  المرحلة  من 
أي انه لم يتبين فرق بين المجموعتين سوى فـي متغير شكل المشاركة: إخبار الوالدين 
فـي يوم االهل. فقد تبين إخبار الوالدين كشكل للمشاركة ظاهرًا أكثر لدى طالب المرحلة 

االبتدائية منه لدى طالب المرحلة فوق االبتدائية )ملحق 3(. 

متغيرات شكل  وبين  للمشاركة  دعوة  متغيرات  بين  اإلحصائية  العالقات  فحص  فـي 
المشاركة )الئحة 2(، تبين أن العالقات اإلحصائية معدومة أو معتدلة وتراوحت بين 01. 
- 41.، هذه العالقات اإلحصائية المعدومة أو المعتدلة تدل على أن إمكانية وجود ظاهرة 
االرتباط الخطي المتعدد )multicollinearity( ضئيلة جدا. ال بد من اإلشارة كذلك، أن التشابه 
الذي أشير إليه آنًفا بين المجموعات المختلفة، يمكن التعامل مع عينة البحث كمجموعة 
واحدة، باعتبار أن التشابه بين المجموعات المذكورة أعاله أكبر منه من االختالف بينها. 

الئحة رقم 2: عالقات إحصائية بين متغيرات دعوة للمشاركة وبين متغيرات شكل المشاركة

جهة دعوة للمشاركة 

شكل المشاركة

المدرسةالمربياالبن/االبنة

***07.05.41.االتصال هاتفـيا

***18.***22.***18.بعث رساله

***22.***23.***15.حل  المربي وحده القضية 

06.01.01.إخبار الوالد فـي يوم االهل

الفحص اإلمبيري للنموذج النظري
 )structural equation modeling - SEM( البنائية  استعملت طريقة تحليل نموذج المعادلة 
 goodness( لفحص مدى مالءمة المعطيات الميدانية للنموذج النظري. بالنسبة لجودة مالءمة
5 مقاييس مقبولة ودارجة لفحص  of fit( النموذج النظري للمعطيات الميدانية، استعملت 

بين  العالقة  وهي:  الميدانية  المعطيات  نموذج  وبين  النظري  النموذج  بين  المالءمة  جودة 
 degree of freedom(، normed fit( )chi square( وبين درجات حريته  بالتربيع  قيمة خي 
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 root-mean(  -و )index )NFI(,comparative fit index  )CFI(, Goodness of Fit Index )GFI

 .)square error of approximation RMSEA

كداللة  حريته،  درجات  وبين  بالتربيع  قيمة خي  بين  للعالقة   2.5 الى   1.5 قيمة  تعتبر 
إحصائية ممتازة للداللة على مدى المالءمة بين النموذج النظري وبين النموذج الميداني، 
 NFI,  باعتبار أن مقياس خي بالتربيع يتأثر بشكل كبير من عينة كبيرة. بالنسبة للمقاييس
للداللة اإلحصائية تدل على مستوى عال   .90 GFI، فمقبول أن مستوى أعلى من  CFI و 

للمالءمة بين النموذجين النظري والميداني.  بالنسبة لمقياس RMSEA فداللة إحصائية أقل 
من 05. تعتبر مستوى عال من المالءمة بين النموذجين. 

فحصت طريقة تحليل نموذج المعادلة البنائية )SEM( العالقات اإلحصائية البنائية بين 
 Maximum Likelihood( المتغيرات. فـي هذا التحليل طبقت طريقة تقدير األرجحية القصوى
المعادلة  نموذج  تحليل  طريقة  بواسطة  اإلحصائي  التحليل  نفذ  البداية  فـي   .)Estimation

البنائية )SEM( على كل المتغيرات وكل المسارات المفترضة بين المتغيرات، كما ظهرت 
أنها  التي تبين  العام المسارات  النموذج  التحليل، أخرجت من  1. بعد هذا  فـي رسم رقم 
ليست ذات دالله إحصائية مقبولة )أقل من 05.(. فـي هذه المرحلة أخرجت المسارات بين 
المتغيرات الديموغرافـية وبين دعوة المشاركة من المدرسة، والمسار بين دعوة للمشاركة 
الهاتفـي وكل المسارات المرتبطة مع شكلي المشاركة بعث  من المربي/ة وبين االتصال 

رساله وإخبار الوالد فـي ״يوم األهل״، وقد ظهرت فـي رسم رقم 1.

بعد ذلك نفذت مجددا طريقة تحليل نموذج المعادلة البنائية )SEM( على كل المسارات 
المتبقية بين المتغيرات. نتائج هذا التحليل موصوفة فـي رسم رقم 2.  كما يظهر فـي رسم 
رقم 2، إن مقاييس جودة المالءمة )goodness of fit( كانت جيدة جدا.  مقياس العالقة بين 
قيمة خي بالتربيع وبين درجات حريته كانت 1.51، مقاييس الـ  NFI ,CFI, و- GFI أعلى 
من 90. ومقياس RMSEA  أقل من- 05. أما نسبة التشتت )explained variance( المشروح 
المربي/ة  القضية بواسطة  المشاركة حل  بالنسبة لـشكل   .12 النموذج فقد كانت  بواسطة 

وحده، و03. بالنسبة لشكل المشاركة االتصال الهاتفـي. 

2، يبين ثالثة مسارات أساسية إلمكانية  الموصوف فـي رسم رقم  المسارات  تحليل 
ابتدائية  مدرسة  فـي  بنتا  الطالب  كون  حالة  فـي  يبدأ  االول   المسار  الوالدين:  مشاركه 
والوالدة ذات ثقافة عالية. هذه الميزات الديموغرافـية ترتبط إيجابيا مع دعوة للمشاركة من 
الطالب، وهذه بدورها ترتبط بشكل إيجابي مع حل القضية عن طريق المربي وحده كشكل 
للمشاركة.  بالمقابل، المسار الثاني يبدأ أيضا من نفس المتغيرات الديموغرافـية المذكورة 
سابقا )كون الطالب بنتا فـي مدرسة ابتدائية والوالدة ذات ثقافة عالية(، هذه بدورها ترتبط 
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إيجابيا مع دعوة للمشاركة من المربي، وهذه ترتبط بشكل إيجابي مع حل القضية عن 
طريق المربي وحده كشكل للمشاركة. من المهم التنويه، إن حل المربي/ة للقضية وحده 
تطرق لثالث من الحاالت األربع التي فحصت وهي: مشكلة انضباط إهمال مدرسي مثل 
رسوب فـي امتحان أو عدم تحضير وظائف، ومشكلة فـي العالقات الشخصية مثل انعزال 
ومصادقة زمالء ذوي تأثير سلبي، أي: إن حل القضية عن طريق المربي وحده لم يشمل 

حالة التقدم فـي الدراسة للطالب. 

يبدأ المسار الثالث من نفس المتغيرات الديموغرافـية المذكورة سابقا )كون الطالب بنتا 
فـي مدرسة ابتدائية، والوالد أّم ذات ثقافة عالية(، وهذه ترتبط بدورها إيجابيا مع دعوة 
للمشاركة من الطالب، وبالتالي ترتبط هذه سلبيا مع االتصال الهاتفـي كشكل للمشاركة. 

رسم رقم 2: مسار العالقات بين متغيرات ديموغرافية للطالب، متغيرات 
دعوة للمشاركة ومتغيرات اشكال المشاركه.

X1 =  جنس الطالب  )انثى(    X2  = المرحلة التعليمية )ابتدائي(  X3     =  سنوات تعليم   X4 = جنس الوالد )ام( 
Y1 –Y3= متغيرات دعوة مشاركه- مربي        Y4-Y6 = متغيرات دعوة مشاركه- طالب     Y7+ Y12= مشاكل انضباط 

للطالب   Y11 +Y8= مشاكل دراسية للطالب
Y9 + Y10= مشاكل اجتماعية للطالب    Y13= تحسن دراسي

متغيرات 
ديمغرافية

المربي لوحده

Y7 Y1Y2Y3

Y10Y11

Y12 Y6 Y5 Y4

.50 .81
.73

.57

.17.26

.59
.31

.79

.19.45

X4 X3

X2 X1

.15-

.15

.31

.18

Y13

.76

.76.73

.68

Y8
Y9

.60
.56 .78

االتصال 
الهاتفي

دعوة من قبل 
المربي

دعوة من قبل 
الطالب
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بكلمات أخرى، اذا كان الطالب بنتا فـي مدرسة ابتدائية، والوالد اّما ذات ثقافة عالية، يتنبأ 
ذلك بحدوث دعوة للمشاركة من الطالب، لكن يتنبأ أيضا بعدم حدوث االتصال الهاتفـي 
من المربي/ة. هذا المسار شمل الحاالت األربع المفحوصة، وهي مشكلة انضباط ، إهمال 
مدرسي مثل رسوب فـي امتحان او عدم تحضير وظائف، مشكلة فـي العالقات الشخصية 
مثل انعزال أو مصادقة زمالء ذوي تأثير سلبي، وتقدم فـي الدراسة للطالب. يجب التنويه 

أن هذا المسار ال يفسر إال %3 من التشتت. 

للنظر: األول، غياب  أمرين الفتين  البنائية  المعادلة  عدا عن ذلك، يبرز تحليل نموذج 
مسار يتنبأ بحدوث دعوة للمشاركة يجرّ شكل للمشاركة إذا كان الطالب ذكرا وإذا كان 
الوالد أبا. بكلمات أخرى، ال يحدث مشاركه الوالدين عن طريق دعوة األب إذا كان صاحب 
المدرسة وبين  المشاركة من  بين دعوة  الثاني، غياب مسارات  األمر  الشأن طالبا ذكرا. 
أشكال المشاركة المختلفة.  كذلك، غياب أشكال المشاركة بعث رساله للوالدين وإخبار 

الوالد فـي ״ يوم االهل״ كنتائج لعالقات بنائية مع أشكال دعوة المشاركة المختلفة. 

عصارة القول، إن حاالت مشاركه الوالدين غير فعالة.  يتم هذا المشاركه - على األغلب 
ا تعّلمت سنوات كثيرة نسبيا. فـي  – إذا كان الطالُب صاحُب القضية بنتا وإذا كان الوالد أمًّ
، وهو يكتفـي بحل القضية بنفسه دون مشاركة  هذه الحالة فقط، يدعو المربي/ة الوالدَة األمَّ
الوالدة األّم فـي حل القضية. أي: إن ما يقوم به المربي/ة ال يرقى إال لمستوى إعالم الوالدة 
األم بالقضية. االحتمال الثاني، يدعو االبن/ البنت الوالدَة األمَّ فـيحّل المربي/ة وحده األمر. 

بناء على ذلك، يالحظ غياب المشاركة فـي حال كون الطالب ذكرا والوالد أبا.

   2.3 نقاش
الصف خاصة سوى  مربي  أو  عموما  المدرسة  توجيه  عدم  إلى  تشير  الرئيسية  النتيجة 
استشاره  )إعالم،  المدرسة  فـي  للمشاركة  لألهل  الدعوة  أشكال  من  شكل  أي  التجاهل 
ومشاركه( مهما كان جنس االبن )ذكرا أو أنثى( أو عمره )المرحلة االبتدائية أو المرحلة 
فوق االبتدائية( ومهما كانت خصائص األهل )من حيث الجنس, المهنة أو الثقافة( أو حتى 
أخرى،  بكلمات  المعنوي(.  للدعم  أم  التعليمي  )الشق  الطالب  تواجه  التي  القضية  نوعيه 
بالطالب، ويكاد  الخاصة  القرارات  اتخاذ  فـي  العربي يتفرد بشكل حصري  مربي الصف 
آباء أو  الطالب معنويا، سواء كانوا  التعليمي أو دعم  ال يتوجه لألهل للتشاور فـي الشق 
أمهات، أو كون الطالب ولدا )ذكر( أو بنتا )أنثى(، أو كان الطالب فـي المرحلة االبتدائية أو 

فوق االبتدائية. 

المعلمين  إعداد  عملية  على  يركز  الذي  النظري  اإلطار  على  بناء  أعاله  النتائج  نفسر 
العرب لَدْورهم التعليمي والتغاضي عن دْورهم الداعم للطالب. 
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فـي  المتمثلة   - اإلسرائيلية  المعارف  لوزارة  الرسمية  التصريحات  من  الرغم  على 
تعليمات وكيلها العام - التي تتبنى مبدأ ضرورة دمج مربي الصفوف بين االهتمام بالشق 
التعليمي للطالب ودعمهم المعنوي فـي أزماتهم، فان الواقع التربوي منحاز كليا إلى الشق 
التعليمي على حساب تجاهل الشق الداعم معنويا للطالب. فـي هذا الصدد، أشرنا إلى دراسة 
صدقياهو )צדקיהו، 2001( التي وجدت أن هناك تركيزا لدى مؤسسات إعداد المعلمين فـي 
المركبات  انسحاب  فـي  التأهيل  على حساب  بتخصصه  مؤهل  مربٍّ  إعداد  إلى  إسرائيل 
التربوية إلى الوراء. لهذا، يصل المربي الجديد إلى المدرسة جاهزا بقدراته التعليمية ولكن 
تنقصه األدوات األولية كمربٍّ مؤهل. ولعل خير دليل عن تفضيل مؤسسات إعداد المعلمين 
فـي إسرائيل للشق التعليمي على حساب الشق الداعم هو شهادات المعلمين الجدد التي 
أوردتها الدراسة أعاله، حول مدى جاهزيتهم العالية فـي التعليم والنقص الحاد فـي قدراتهم 

بتقديم الدعم المعنوي للطالب. 

منذ ربع قرن، وجدت بسترنق )פסטרנק, 1988( أن األدبيات التي تختص بعملية إعداد 
المعلمين فـي إسرائيل تركز على الجوانب التعليمية كجودة التدريس والتحصيل العلمي. 
واقع  استمرارية  يعني  مما  النتائج،  نفس  إلى   )2008 )אריאב,  أرياف  أشارت  مؤخرا، 
للعملية  التربوية-الداعمة  الجوانب  مع  التعاطي  تتجاهل  التي  المعلمين  إعداد  مؤسسات 

التعليمية مقارنة مع تركيزها على الشق التعليمي. 

أن  التي وجدت  النشر(  )قيد  دراسة محاجنة  نتائج  تتماشى مع  الحالي  البحث  نتائج 
سياسة مؤسسات إعداد المعلمين العرب هي تعليمية صرفة. إجرائيا، يمر المعلم العربي 
ا ونوًعا. أهّمها، المحور الذي يزود المعلم  بإسرائيل بثالثة محاور إعداد غير متجانسة كمًّ
العربي باألدوات المهنية األساسية، نظريا وتطبيقيا، لدْوره كمعلم، بينما المحور المهمل 
تقريبا هو الذي يحاول التطرق إلى الجوانب االجتماعية-الثقافـية الخاصة بالطالب العربي. 
صرفة  تعليمية  هي  العرب  المعلمين  إعداد  لمؤسسات  المعلنة  السياسة  أخرى،  بكلمات 

متجاهلة تماما احتياجات الطالب العربي فـي إسرائيل. 

إبراهيم  ومحاجنة  سامي  محاجنة  دراسة  نتائج  مع  تتماشى  الحالي  البحث  نتائج 
الشق  فـي   )Competence( عالية  بأهلية  يشعر  العربي  المعلم  أن  بينت  التي  النشر(  )قيد 

دون  بمفرده،  للطالب  التعليمية  القضايا  مع  يتعاطى  فهو  ولهذا  له،  أّهل  الذي  التعليمي 
المستشارة  الممرضة،  )مثل  خارجها  أو  المدرسة  داخل  المساند  المهني  للطاقم  التوجه 
التربوية، األخصائية النفسية، العاملة االجتماعية الخ(. على النقيض، فإن المعلم العربي - 
ولنفس السبب - ال يؤمن بأن الدعم المعنوي جزءا من مهاّمه الوظيفـية، ولهذا فهو يتجاهله 
الطاقم  إشراك  فـي  يرى ضرورة  ال  هو  وبالتالي،   .)Impotence( تجاهه  بالعجز  لشعوره 

المهني المساند داخل المدرسة أو خارجها. 
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التعليمي  لدْورهم  العرب  المعلمين  إعداد  عملية  إن  الصدد،  هذا  فـي  ونقول  نضيف 
والتغاضي عن دورهم الداعم للطالب تؤدي لتقدير عال عند المعلم العربي لكفاءته التعليمية 
التي أّهل لها، ولهذا فهو يتعاطى مع القضايا التعليمية للطالب بمفرده دون التوجه لألهل 
مهما كانت صفات الطالب )جنس وعمر( واألهل )جنس ومستوى ثقافـي(. على النقيض، 
فإن المعلم العربي - ولنفس السبب - ال يؤمن بأن الدعم المعنوي جزءا من مهامه الوظيفـية، 
ولهذا فهو يتجاهله لشعوره بالعجز تجاهه. وبالتالي، هو ال يرى ضرورة فـي إشراك األهل 

مهما كانت القضية )ضائقة اجتماعيه أم تحقيق طاقه كامنة ال منهجيه(. 

علمنا  مع  العرب  المعلمين  تأهيل  على  النتائج  تفسير  فـي  ركزنا  لقد  بدء،  على  عود 
المدرسية  الثقافة  مثل:  أعاله،  عرضناه  عما  أهمية  أقل  نظنها  بديلة  تفسيرات  بوجود 
للمعلمين )توجه طاقم المدرسة العام من إدارة، معلمين، طاقم مهني مساند(، سياسة مدير 
التركيز على  المعارف فـي  التحصيل ومتطلبات وزارة  إثر مقتضيات واقع  المدرسة على 
العملية التعليمية، خصائص المعلم ذاته )أخالقياته، توقعاته، تعريف مجال عمله الخ...( 
والتغييرات البنيوية والوظائفـية لألسرة العربية. ممكن أن تكون هذه المتغيرات تفسيرات 
بديلة النفراد المعلم بالقرارات التربوية للطالب وتجاهله لمؤسسة األسرة. على الرغم من 
فهمنا هذا، نعتقد أن عملية إعداد المعلمين العرب بشقيها النظري والعملي هي األكثر تأثيرا 
على سلوكيات المعلم عامة وتجاه األهل خاصة )انظر فـي دعم هذا االدعاء كل من إغباريه, 

2010; אג׳באריה, בדפוס; ג׳בארין ואג׳באריה, 2010(. 

   3. توصيات الدراسة
لوظيفة  معلمين  إعداد  إلى  بإسرائيل  العربي  المجتمع  حاجه  إلى  كثيرة  شواهد  أوردنا 
״التربية الصفـية״ بما يتضمنه من دعم معنوي للطالب فـي كافة أشكاله مثل مشاركة األهل 
فـي مجمل العملية التربوية البنهم. بكلمات أخرى، معضلة التعليم مقابل الدعم المعنوي 
هي جوهرية لما يمثله المعلم العربي كشبكة األمان األخيرة من حيث الدعم والتعاطي مع 
ضائقة الطالب الذي يدخل إلى الحيز المدرسي وهو مثقل بحقيبة اجتماعية- نفسية، ملؤها 
نوصي  هذا،  على  التعليمي.  أدائه  على  حتى  السلبية  إرهاصاتها  لها  وأزمات  احتياجات 
العملية  بَي  ُمرَكِّ كال  إلى  العربي  المعلم  بتأهيل  العرب  المعلمين  إعداد  مؤسسات  بتركيز 
التربوية: الشق التعليمي والداعم، بما فـيه ضرورة إشراك أهالي الطالب فـي قضايا تخص 

أبناءهم على الصعيد التعليمي والشخصي. 
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ملحق 1
 معدالت، انحرافات معيارية وقيمt لمجموعة األمهات ولمجموعة اآلباء فـي متغيرات دعوة 

للمشاركة وأشكال المشاركة.

مجموعة األمهات
N=294

مجموعة اآلباء
N=167

t قيم

دعوة للمشاركة
3.51من قبل االبن/االبنة

).73(
3.23
).82(

***3.81
DF=459

2.40من قبل المربي
).89(

2.54
).94(

1.55
DF=457

2.61من قبل المدرسة
)1.00(

2.52
).99(

-.94
DF=459

أشكال المشاركة
c2.46االتصال هاتفـيا

)1.45(
2.50

)1.49(
.17

DF=458
2.93بعث رساله

)1.15(
2.91

)1.09(
-.10

DF=458
المربي  قبل  من  القضية  حل 

لوحده
2.89

)1.08(
2.87

)1.04(
-.21

DF=457
2.48إخبار الوالد فـي يوم اآلباء

).93(
2.36
).87(

-1.37
DF=459

ملحق 2
معدالت، انحرافات معيارية وقيمt لمجموعة التطرق لذكر )ابن( ولمجموعة التطرق ألنثى )ابنه( 

فـي متغيرات دعوة للمشاركة وأشكال المشاركة.

N=240  التطرق لولدN=211  التطرق لبنتt  قيم
دعوة للمشاركة

3.43من قبل االبن/االبنة
).73(

3.39
).83(

-.56
DF=449

2.53من قبل المربي
).88(

2.35
).93(

*2.13
DF=447

2.59من قبل المدرسة
)1.02(

2.55
).98(

-.42
DF=449

أشكال المشاركة
2.47االتصال هاتفـيا

)1.50(
2.40

)1.41(
-.32

DF=448
2.97بعث رساله

)1.14(
2.86

)1.10(
1.06

DF=448
2.91حل القضية من قبل المربي لوحده

)1.06(
2.84

)1.06(
.68

DF=449
2.52إخبار الوالد فـي يوم اآلباء

).92(
2.38
).89(

-1.73
DF=447
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ملحق 3
معدالت، انحرافات معيارية وقيم  t لمجموعة الطالب من المرحلة االبتدائية ومجموعة الطالب من 

المرحلة فوق ابتدائية  فـي متغيرات دعوة للمشاركة وأشكال المشاركة.

المرحلة االبتدائية 
N=372

المرحلة فوق االبتدائية
N=79

t  قيم

دعوة للمشاركة
3.43من قبل االبن/االبنة

).76(
3.27
).80(

1.67
DF=451

2.45من قبل المربي
).90(

2.43
).95(

.17
DF=450

2.60من قبل المدرسة
).98(

2.43
)1.01(

1.32
DF=451

اشكال المشاركة
2.40االتصال هاتفـيا

)1.46(
2.48

)1.44(
-.27

DF=450
2.88بعث رساله

)1.13(
3.08

)1.09(
-1.45

DF=450
2.90حل القضية من قبل المربي لوحده

)1.06(
2.80

)1.07(
.75

DF=449
2.59أخبار الوالد فـي يوم اآلباء

).98(
2.43

)1.03(
*2.23

DF=451

سيره ذاتيه مختصره

د. إبراهيم فريد محاجنه انهي األلقاب الثالث )بكالوريوس, ماجستير ودكتوراه( بامتياز فـي موضوع 
المعهد  فـي  تربية  مساقات  ويدرس  ״محاضر״  درجه  يحمل  العبرية.  الجامعة  من  االجتماعية  الخدمة 
األكاديمي للتربية- بيت بيرل. تختص أبحاثه األخيرة فـي موضوعين مركزيين: ״تأهيل المعلمين العرب 
للتعاطي مع طالب فـي ضائقة وخطر״ و״إسقاطات العولمة على واقع المجتمع العربي بإسرائيل״. يحضر 

االن لمشروع بحث حول ״السياسات االجتماعية اتجاه المجتمع العربي بإسرائيل״. 

العنوان:  دكتور إبراهيم فريد محاجنه
االسكان الجديد، صندوق بريد 453، معاوية 30023

manajne2@netvision.net.il :البريد االلكتروني

د. سامي جمال محاجنه رئيس قسم الطفولة المبكرة فـي المعهد االكاديمي إلعداد المعلمين العرب فـي 
بيت بيرل. يحمل درجه ״محاضر״ ويدرس مساقات تربية وعلم نفس فـي المعهد األكاديمي للتربية- بيت 
أبحاثه حول  النفس. تختص  التربية وعلم  فـي موضوعي  فـي جامعة حيفا  الثالث  األلقاب  انهي  بيرل. 
״التفكير فـي المستقبل فـي جيل المراهقة״ وقد حصل مؤخرا على جائزة جاكوبس السويسرية لتمويل 
الذاتية لديهم  العرب وتنمية االهلية  المعلمين  ״تأهيل  البحث. كذلك قام بعدة ابحاث فـي موضوع  هذا 

بالذات״. 
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عـــادل منـــاع
المعهد األكاديمي العربي للتربية- الكليّة األكاديميّة بيت بيرل 

مراجعة فـي كتاب

مجموعة نادر خيري الدين أبو الجبين  )2011(

تاريخ فلسطين فـي طوابع البريد، 
طبعة ثانية فريدة ومحدثة. 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ورام اهلل.

مراجعــات فـي كـتــب

طوابع  فـي  فلسطين  ״تاريخ 

تقليديا  كتابا  ليس  البريد״ 
منذ  وسكانها  فلسطين  لتاريخ  يؤرخ 
عام  فـيها  الطوابع  استعمال  استحداث 
هو   - باألساس   – فالكتاب  1840م.  

لفلسطيني  الطوابع  جمع  هواية  نتاج 
يافاوي، ولد فـي الشتات وعاش معظم 
حياته هناك، هو نادر خيري الدين أبو 
يضّم  ضخم،  مجلد  الكتاب  الجبين. 
صفحة  خمسمائة  من  أكثر  َتيْه  دفَّ بين 
على  يحتوي  واإلخراج،  التصميم  أنيقة 
طوابع البريد التي صدرت فـي فلسطين 
التي  الطوابع  فـيها، وكذلك  واستعملت 
أو  فلسطين  عن  العالم  دول  أصدرتها 
جانب  إلى  الفلسطينية.  القضية  عن 
ثم  وتبويبها  تصنيفها  تم  التي  الطوابع 
تقديمها للقارئ بحّلة فنية جميلة، يضّم 
البريد  تاريخ  يستعرض  مدخال  الكتاب 
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هذا  التاسع عشر. يضاهي  القرن  أواسط  منذ  فـيها  التي صدرت  والطوابع  فلسطين  فـي 
العمل الضخم األعمال المتحفـية التي تحفظ بعض آثار فلسطين وجانبا هاما من تاريخ 
شعبها؛ وقد بذل المؤلف جهدا كبيرا فـي جمع تلك الطوابع وتقديمها للقراء فـي كتاب واحد 

من خمسة اجزاء، مع نصوص توضيحية باللغتين العربية واالنجليزية. 

يشمل  الجزء االول من الكتاب تاريخ البريد فـي فلسطين والطوابع التي صدرت فـيها 
خالل مختلف العصور. بينما يعرض الجزء الثاني معظم الطوابع التي أصدرتها دول العالم 
عن فلسطين أو عن القضية الفلسطينية أو حولها. أما األجزاء الثالثة التالية فإنها تعالج 
موضوعات هذه الطوابع. يعرض الجزء الثالث إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني الجئا 
الفلسطيني  والعلم  القدس  ُتْظِهر  التي  الطوابع  الرابع  الجزء  ويعرض  ومنتفضا.  ومقاوما 
وخريطة فلسطين والتاريخ المتعلق بها. ويضّم الجزء الخامس واألخير الطوابع التي ُتصوّر 
المعارك التي دارت على أرض فلسطين أو من أجل فلسطين، ويذّكر بالجرائم الصهيونية 

ضد الشعب الفلسطيني. 

هذه الطبعة الجديدة من الكتاب هي بمثابة طبعه ثانية، فريدة ومحدثة. أما الطبعه األولى 
فكانت قد أصدرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية فـي بيروت فـي كانون الثاني )يناير( عام 
2001. وقد جاء فـي تقديم الكتاب )فـي طبعته االولى( الذي كتبه األستاذ أنيس صايغ، أّن 

هذه الطوابع التي جمعها نادر أبو الجبين فـي كتابه ״تنعش ذاكرتنا وتشد إرادتنا وتشل 
تراخينا״. إنه كتاب يحمل رسالة واضحة، وهي التأكيد على عروبة فلسطين عبر التاريخ 
الحديث للبالد، منذ بداية استعمال الطوابع فـي أواسط القرن التاسع عشر. وبالمقارنة مع 
المنشورات األخرى فـي موضوع طوابع البريد فـي فلسطين، ينفرد هذا الكتاب بأنه دراسة 
موسعة تفصيليّة باللغتين العربية واالنجليزية مع نصوص توضيحية وتعليقات من وجهة 

النظر العربية.

وفـي أيامنا هذه التي أصبحت فـيها الرسائل االلكترونية وغيرها من الوسائل سريعة 
االتصال التي تؤمنها الحواسيب و״االيفونات״، صارت رسائل البريد وطوابعها ذكرى من 
الماضي البعيد. وربما كان ذلك بالذات أحد الحوافز إلصدار طبعة جديدة من هذا الكتاب، 
الوطن  أوصال  تقطيع  استمرار  أمام  وحفظها  الفلسطينية  الذاكرة  إنعاش  فـي  مساهمة 
التي تحاول أيضا قطع الصلة بالماضي  الواحد وتشتت أهله بفعل السياسة اإلسرائيلية 
مراحل  ق  وتوثِّ كما  فلسطين،  تاريخ  من  جانبا  تضيء  الفلسطينية  فالطوابع  الفلسطيني. 

مختلفة من الوجود والنضال ضد االقتالع والتشريد.

هذا الكتاب الذي يحاول التأريخ لفلسطين بواسطة طوابع البريد ليس األول من نوعه. 
فقد سبقه صدور كتب باللغتين االنجليزية والعربية تخّص طوابع فلسطين، أثبََتها نادر أبو 
الجبين فـي نهاية  كتابه واستعان ببعضها بأشكال مختلفة. ويكفـي هنا، أن نشير – على 
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شعث  علي  لنبيل  1981-1865״  البريد،  طوابع  فـي  ״فلسطين  كتاب:  إلى   - المثال  سبيل 
وحسناء رضا مكداشي ثم إلى كتاب: ״فلسطين فـي طوابع وأختام )1990-1860(״ لميشال 

سمعان اسطفان.

إلى طوابع فلسطين قبل أن تصبح فلسطين  المذكورة أعاله باإلشارة  الكتب  تبدأ كل 
وبقية بالد الشام دوال منفصلة عن بعضها البعض، فـي أعقاب الحرب العالمية األولى. وبما 
هه القومي العربي، فإنه يستعمل فـي مقّدمة كتابه وفـي  أّن نادر أبو الجبين ال ُيْخفـي توجُّ
الكتاب نفسه مصطلحات خالفـية، ُتعبِّر عن موقفه األيديولوجي الواضح. فمثاًل فـي مقدمته 
مستفـيضا  بحثا  ״وقدم  أعاله:  المذكور  اسطفان  لكتاب  وصفه  فـي  يقول  األولى،  للطبعة 
البريطاني״.  )العثماني( واالحتالل  التركي  البريد فـي فلسطين خالل االحتالل  عن مكاتب 
تركي  احتالل  بأنه  فلسطين،  ذلك  فـي  بما  العربية،  للمنطقة  العثماني  الحكم  وصف  إّن 
كاالحتالل البريطاني ُيعبّر عن موقف ايديولوجي عروبي واضح. موقف كهذا، تجده شائعا 
فـي الكتابة االيدولوجية القومية العربية حول العهد العثماني حتى يومنا هذا. وهو موقف 
الحكم  أنه يسيء - بعد مرور قرن تقريبا على نهاية  إلى  العلمية، إضافة  الدقة  بعيد عن 

العثماني - إلى َدْورنا وتاريخنا فـي ذلك العهد. 

ويتكرر الموقف القومي فـي أكثر من موقع فـي الكتاب حتى يتّم وصف الطوابع بأنها 
تركية بدال من عثمانية )الصفحة السادسة من الكتاب مثال(. أما فـي الصفحة المقابلة التي 
تعرض نماذج من األختام فقيل عنها: ״أختام من العهد العثماني״، وهو وصف أدّق وأفضل. 
ويتكرر بعد ذلك استعمال مصطلحات: كالدولة العثمانية أو السلطنة والطوابع العثمانية 
)صفحة 11-12 مثال (، مما يخّفف من وقع الموقف العروبي المعادي لألتراك والمشار إليه 

سابقا. وفـي الحقبة البريطانية التي امتدت ثالثة عقود، منذ نهاية الحرب العالمية األولى 
حتى نكبة فلسطين عام 1948، صارت اللغة العبرية إحدى اللغات الثالث الرسمية إلى جانب 
العربية واالنجليزية. بريطانيا هي التي أصدرت وعد بلفور وعملت على تنفـيذه، خاصة بعد 
المصادقة على االنتداب.  وقد أضافت إلى اسم فلسطين بالعربية واالنجليزية ما يعبّر عن 
الموقف الصهيوني بتسمية البالد. وكما هو واضح، فإن إضافة أرض اسرائيل على الطوابع 
وغيرها من األوراق الرسمية، عبّر عن موقف سياسي يتناغم مع المطالب الصهيونية، رغم 

معارضة أهل البالد األصليين الذين شّكلوا حينها غالبية السكان الساحقة.

 .1948 عام  نكبة  أعقاب  فـي  العالم  اختفت عن خريطة  فلسطين  إن  كما هو معروف، 
وما تبّقى منها تّم ضّمه للمملكة االردنية الهاشمية )الضفة الغربية حتى عام 1967(، وُضّم 
قطاع غزة إلى الحكم المصري. لكّن فلسطين القضية ظّلت حيّة فـي ضمير الشعوب العربية 
التي رفع حكامها شعارات التضامن معها بأشكال مختلفة، منها إصدار الطوابع. وأما بعد 
إقامة منظمة التحرير ثم السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، فقد صار للفلسطينيين 

مراجعــات فـي كـتــب
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والمناسبات  والمقاومة  بالنضال  المتعلقة  الطوابع  من  كبيرا  كّما  أصدرت  مؤسسات 
المختلفة. أْوَرد المؤّلف هذه المجموعات كلها فـي الكتاب حتى تصبح تلك الطوابع شكال 

آخر من أشكال توثيق القضية الفلسطينية وإحيائها على مرّ األجيال والعصور. 

ومن نافلة القول فـي ختام هذا العرض لكتاب تاريخ فلسطين فـي طوابع البريد، تجدر 
الطوابع وتقديمها بشكل راٍق  أّن هناك جوانب فنية كثيرة فـي تصميم تلك  إلى  اإلشارة 
وجّذاب، فـي هذا الكتاب الفخم وغالفه األحمر الجميل. ورغم أني ال استطيع الحكم على 
الجوانب الفنية بشكل مهني، فإن هذا المجلد – برأيي المتواضع – يشّكل أيضا إضافة فنية 
راقية للمكتبة العربية عموما، والفلسطينية خصوصا. يشّكل مثل هذا المشروع لبنة أخرى 
فـي تعزيز الهوية الفلسطينية، وإنعاش الذاكرة الجماعية الفلسطينية حتى تقف أمام سيل 
التحديات التي ما زال الفلسطينيون يعانون منها داخل الوطن وفـي جميع أماكن اللجوء 

والشتات.

وأخيرا، نذّكر القارئ أّن هذا الكتاب الضخم الذي يضم خمسمائة صفحة ونيف من 
القطع المربعة الكبيرة، على غير عادة الكتب ) 26سم X 26 سم(، يحوي داخله ثروة ذات 
يسّهل  معا،  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الكتاب  إصدار  وإن  وعاطفـية.  تاريخية  أهمية 

انتشاره وتداوله داخل العالم العربي وخارجه. 

ُتظهر المراجعة السريعة للنّص اإلنجليزي مقابل ما ورد باللغة العربية أّن جهدا كبيرا 
ُبذل فـي تدقيق اللغتين لتفادي أخطاء الترجمة والطباعة وغيرها من األخطاء الفنية التي 
ومصطلحات  أسماء  يحتوي  النوع  هذا  من  كتابا  وإن  بعضها.  وجود  من  كتاب  يخلو  ال 
عربية كثيرة، يتطلب جهدا خاصا من أجل نقل المصطلحات بدقة إلى اللغة اإلنجليزية - 
حسب القواعد المعروفة والمتبعة. وفـي هذا الجانب، نجحت مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
والقائمين عليها بإصدار الكتاب بشكل كبير. وليس ذلك بغريب على مؤسسة عريقة، لها 

خبرة عشرات السنين  فـي إصدار الكتب والمجالت  العربية واالنجليزية. 

قواعد  حسب  دائما  ُتْنَقل  لم  العربية  والمفردات  األسماء  فإن  سابقا،  قلناه  ما  ورغم 
ثابتة، وهي قضية كان باإلمكان تداركها. فعلى سبيل المثال، فإّن ״ال״ التعريف تنقل إلى 
فـي  لكن  الكتاب؛  كثيرا خالل صفحات  ما حصل  وهذا    )al( بأحرف صغيرة  اإلنجليزية 
أحيانا  والناس   .)Al( كبيرا  باإلنجليزية  األول  األبجدي  الحرف  ُكتَِب  المرات،  من  العديد 
اللغة  لقواعد  مراعاة  دون  أي  كان خطأ،  ولو  معين  بشكل  أسمائهم  كتابة  على  يعتادون 
فـي إصدار هذا  الفضل  لغة اخرى؛ ومثال ذلك هو صاحب  إلى  نقلها  أو قواعد  األصلية 
واضح  األول  فاالسم  الدين.  نادر خيري  هكذا:  اسمه  يكتب  الجبين،  أبو  األستاذ  الكتاب 
وزن صبحي  على  فقط،  هو خيري  فال  إضافتين.  يحمل  الدين  لكن خيري  عليه.  غبار  ال 
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الدين وغير ذلك.  الدين وصالح  الدين مثل سعد  وسعدي ونصري وغيرها. وال هو خير 
وفـي اإلنجليزية جاء االسم على غير قواعد النقحرة )أي نقل حروف لغة الى لغة اخرى( 

.)Khairiddine Abuljebain( من العربية الى  االنجليزية بهذا الشكل  transliteration

المراجع 
شعث، ن.  ومكدايش، ح. )1981(. فلسطني فـي طوابع الربيد، 1865-1981. بريوت: دار الفتى العريب.

اسطفان، أ. )1991(. فلسطني فـي طوابع واختام، 1860-1991. القدس: الجمعية  الفلسطينية للتاريخ واآلثار.

مراجعــات فـي كـتــب
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محســـن يوســـف

جامعة بير زيت والمعهد األكاديمي العربي للتربية- الكليّة األكاديميّة بيت بيرل 

مراجعة فـي كتاب

 مناع، عادل و جوالني، موطي )2011(.

وجها العملة: االستقالل والنكبة: 
سرديتان حول حرب 1948 ونتائجها.

الكتاب من منشورات ״مؤسسة العدالة التاريخية والمصالحة״ 
Dordrecht  وهو المجلد الخامس

مراجعــات فـي كـتــب

العبرية  باللغة  الكتاب  تأليف  تم 
العربية  للغتين  ترجمته  تّمت  ثّم 
نواف  العربية  إلى  بالترجمة  قام  واإلنجليزية. 
وتم  فورمان.  اإلنجليزية جرمي  وإلى  عثامنة، 
المراجعة  واحد.  مجلد  فـي  الترجمتين  نشر 
وفـي  العربية،  للترجمة  مراجعة  هي  الحالية 
النص  على  باالطالع  قمت  الحاالت  بعض 

اإلنجليزي بهدف المقارنة.

 120 ب:  للنص  العربية  الترجمة  تقع 
ومواقع  أسماء  ״مؤشر  ذلك:  تال  ثم  صفحة، 
جغرافـية״. ضّم الكتاب قائمة مهمة بالمصادر 
بيّنت:  قد  خريطة   24 أيضا  وضّم  والمراجع، 
التوزيع اإلداري لشمال فلسطين عام 1948م، 
والمعارك المهمة التي حدثت فـي تلك الفترة، 
فـي  األراضي  وملكية  الديموغرافـي  والجانب 
فلسطين، وأماكن لجوء الالجئين الفلسطينيين 

فـي أعقاب حرب 1948م. 
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بموضوع  للتعريف  المقدمة  تخصيص  تّم  أقسام.  وثالثة  مقدمة  على  الكتاب  يشتمل 
نظريا  إطارا  لتكون  المقدمة  المؤلفان  خّصص  وقد  القومي.  التاريخي  والسرد  السرد 
״سرديات  بعنوان:  الثاني  والقسم  الحرب״،  قبل  ״ما  بعنوان:  األول  القسم  جاء  للدراسة. 
عنونتها:  فتم  الخاتمة  أما  الحرب״.  بعد  ״ما  بعنوان:  الثالث  والقسم   .1949-1947 الحرب 

״1948م، هنا واآلن״.  

الصراع  الخصوص  وجه  وعلى  العربي-اإلسرائيلي،  الصراع  تاريخ  قارئ  إن 
الفلسطيني- اإلسرائيلي، من مؤلفات المؤرخين اإلسرائيليين والمؤرخين العرب وبضمنهم 
الفلسطينيين يجد فارقا كبيرا جدا بين ما يكتبه كل جانب منهما لدرجة أنه يمكن للقارئ 
البسيط وغير المتخصص أن يشعر وكأنه يقرأ عن موضوعين مختلفـين رغم ورود بعض 
األسماء والتواريخ وتكرارها، لدى الجانبين. ال يدع الفارق الكبير بين الروايتين ووجهتي 
النظر مجاال للشك بأن الصراع بين الطرفـين قد أصبح عميق الجذور ومن الصعب تقارب 
نهاية  منذ  قرن،  أكثر من  الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع  على  مرّ  وتالقيهما.  السرديتين 
القرن التاسع عشر حتى اآلن، وما زال ال يظهر بأّن المصالحة بين الشعبين قد أصبحت 
على األبواب بل على العكس من ذلك. يظهر لنا فـي بعض األحيان أن شقة الخالف بين 
الطرفـين تزداد اتساعا. فـي ظل هذا الوضع، تشير الظروف إلى استمرار المعاناة والمأساة 
ونشوب الحروب والثورات واالنتفاضات التي تغذي الصراع وتجدده. يتحّتم على المثقفـين 
أن يبذلوا جهدا كبيرا، باحثين عن سبل لتقارب وجهات النظر، لعّل ذلك يضيئ شمعة فـي 

ظالم هذا الصراع .

الكتاب الذي بين أيدينا ״وجها العملة: االستقالل والنكبة، سرديتان حول حرب 1948 
ونتائجها״ هو محاولة تكاد تكون األولى من نوعها فـي إطار تخّطي المحرّمات ومحاولة كال 
الطرفـين فْهم سردية الطرف اآلخر. ربما كان من الطبيعي أن يَْقدم المؤرخون قبل غيرهم 
على هذه الخطوة الجريئة. ومما يعطي الموضوع زخما وأهمية أّن المؤرَخيْن: د. عادل مناع 
ود. موطي جوالني هما مؤرخان هاّمان، لهما باع طويل فـي دراسة الموضوع وما يتعلق 
به. صحيح أنه توجد مئات بل آالف الدراسات التي وّضحت سردية كل طرف من طرََفي 
الحاليه  الدراسة  أما  البعض.  بعضها  منفصلة عن  الدراسات جاءت  تلك  ولكن  الصراع، 
فهي األولى من نوعها التي تعاون عليها مؤرخان اثنان يمثالن طرفـي النزاع ثم كتبا كتابا 
واحدا مشتركا، يظهر فـيه سرديتي الطرفـين وقام كل واحد منهما بمراجعة ما كتبه اآلخر 
بدقة معلومات سردية  كليهما  اقتناع  الدراسة، رغم عدم  وافقا على نشر  وقد  ومناقشته. 

الطرف اآلخر وصحتها.  

ُبْغية التعرّف على طبيعة الدراسة وأهدافها بشكل أدق، أوّد أّن اقتبس بعض العبارات 
التي دّونها المؤلفان بهذا الصدد. يقول المؤلفان: ״لم نحاول مناقشة هذا السرد أو ذاك، أو 

مراجعــات فـي كـتــب
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منحه عالمات، وبالطبع ليس تصحيحه. أردنا هنا اإلشارة، كمؤرخيْن بالذات، إلى ضرورة 
االنفصال، أحيانا، عن التفاصيل الضرورية للتأريخ المهني، كي نساهم ولو قليال، بفهم 
هدفها  ليس  لكن  بسببه،  تفرح  أو  تعاني  تعيشه،  التاريخ،  إلى  مستندة  1948م  سرديات 
دراسته، فهي تبغي التعبير عن واقع معاصر جدا״ )ص 119(. وفـي موضع آخر يقوالن: 
״دراسة وافـية لسرديات الطرفـين حول حرب 1948م، قد تدفع كل واحد من الطرفـين لفهم 

أفضل لتطلعات، آالم، عواطف، مهانة وتخوفات اآلخر. ال شك فـي أن معرفة سردك أنت 
إلى جانب معرفة واحترام سرد اآلخر قد ...]تصبح[ أداة تدعم تسوية متبادلة، تدفع إلى 
األمام بوجود متبادل متساو ويحترم الطرفـين. ... نعتقد أن قبوال سرديا متبادال لما حدث 

عام 1948، سيتيح حوارا سياسيا أكثر تركيبا״ )ص 120(.

وفـيما يتعلق بمبنى الدراسة ومحتواها، نجد فـي بعض الحاالت أّن السردية اليهودية 
اإلسرائيلية ُوضعت إلى جانب السردية الفلسطينية العربية؛ وفـي حاالت أخرى نجد إحدى 
السرديتين قد برزت بشكل كبير مقارنة بسردية الطرف اآلخر المعروضة بشكل مقتضب 

ومختصر.

مثال الحالة األولى، نذكر موقف اإلنجليز من اليهود ومن العرب. فوجهة النظر الفلسطينية 
بتأسيس  له  وسمحوا  اليهودي  الييشوف  مع  تعاونوا  اإلنجليز  أن  إلى  تشير  والعربية 
اإلنجليز  وضع  بينما  عال،  مستوى  على  مسلحة  قوات  وإنشاء  متطورة  حكم  مؤسسات 
العراقيل أمام الفلسطينيين حين حاولوا إنشاء مؤسسات حكم فاعلة، ومنعوهم من إنشاء 
أي نوع من التنظيم العسكري. فـي مقابل ذلك، فإن وجهة النظر اليهودية اإلسرائيلية تشير 
إلى أن اإلنجليز حاولوا منع إنشاء دولة يهودية؛ بينما، ساعدوا الجانب العربي - خاصة 
الدول العربية - فـي تسليح نفسها بأسلحة حديثة ومتطورة، وذلك بهدف استمرار الصراع 

حتى تعود بريطانيا إلى فلسطين والمنطقة ثم تحكمها من جديد بشكل مباشر. 

فـيما يلي، بعض االقتباسات التي تشير إلى وجهتي النظر المتعلقة بالحالة المذكورة 
أعاله. نبدأ بالسردية اليهودية اإلسرائيلية، فقد ذكر فـي صفحة 52-53 ما يلي: ״آمن رؤساء 
الييشوف بأن الحكم االنتدابي المحتضر يعتبر قرار األمم المتحدة )أي قرار التقسيم من عام 
1947( شرا ال بد من احباطه ... وبأنه سيدفع اليهود والعرب نحو االقتتال كي يساعد العرب 

بالطبع، وبالتالي البقاء فـي فلسطين״. وذكر فـي صفحة 58: ״وإذا نجت القوافل )اليهودية( 
من العرب، فهي لم تسلم من القوات اإلنجليزية. فـي الوقت ذاته، جال الفلسطينيون فـي 
شوارع البالد بحرية تامة تحت حماية الجيش البريطاني״. وذكر فـي صفحة 70: ״ولم يكتف 
البريطانيون بالتخلي عن حماية مناطق االنتداب ومناطق الييشوف اليهودي فحسب، بل 
اهتموا بتزويد جيوش مصر وشرقي األردن والعراق بأفضل أنواع األسلحة فـي تلك األيام. 
وحصل جيشا سوريا ولبنان على مساعدة مشابهة من الفرنسيين... ابتغت بريطانيا العودة 
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إلى فلسطين على ظهر الجيوش الغازية )أي العربية(. ... وعاثوا خرابا فـي الجهاز اإلداري 
اليهودية  المناطق  فـي  حتى  منظم،  نحو  على  السلطة  مؤسسات  يسلموا  ولم  اإلنتدابي، 
الصرفة . ... وحتى اللحظة األخيرة تماما، واصل البريطانيون بحثهم عن السالح )السالح 
״الهاجاناة״ لما فـيه من فائدة للعرب״. فـي  المتعمد على نشاطات  اليهودي(، والتشويش 
مقابل ذلك جاءت السردية الفلسطينية العربية بما يلي:  ״باإلضافة إلى عدم تهيؤ العرب 
الحتمال اندالع الحرب، لم يمنحهم اإلنجليز فرصة اإلستعداد لها״ )ص. 53(. وذكر فـي 
صفحة 55: ״مع نهاية العام 1947م تمكن الييشوف اليهودي من عرض وحدات عسكرية 
مدربة وصل تعداد أفرادها إلى أكثر من 30000 محارب، جرت مساندتهم على نحو فاعل من 
قبل الجيش البريطاني الذي لم يستعد لالنسحاب من فلسطين فحسب، بل كان عاقدا العزم 
على حماية الييشوف اليهودي بتعليمات مباشرة من حكومته״. وذكر فـي صفحة 56: ״على 
مدى عشرات السنوات، مكن البريطانيون الييشوف اليهودي من إقامة وحدات عسكرية، 
لكنهم حرموا العرب الفلسطينيين من ذلك״. وفـي صفحة 62: ״كان البريطانيون على علم 
تام بميزان القوى فـي المدينة )حيفا(، فمدوا يد العون لليهود كي يحسموا المعركة على 
نحو يمكن البريطانيين من سحب قواتهم منها بدون عوائق تذكر״. وفـي صفحة 67: ״خالل 
سنوات اإلنتداب لم يسمح للفلسطينيين بالتنظيم وبإقامة مؤسسات الدولة العتيدة״. وفـي 
نفس الصفحة، ذكر أيضا: ״اآلن وفـي منتصف 1948م، وقبيل مغادرتهم، سّلم البريطانيون 
مفاتيح البالد للييشوف اليهودي، على هذا النحو سجلت الشراكة البريطانية – الصهيونية 

لنفسها انتصارا استعماريا״.

وكمثال على الحالة الثانية، أي عندما أبرز المؤلفان وجهة نظر واحدة ولم يبرزا وجهة 
النظر األخرى بنفس القدر؛ نذكر موضوع طرد اليهود للسكان الفلسطينيين العرب العزل 
من قراهم وبيوتهم أثناء الحرب وعدم تمكينهم من العودة إليها بعد انتهاء المعارك. فقد 
جاءت وجهة النظر الفلسطينية واضحة ومكررة فـي عدد من صفحات الكتاب، وقد تمثلت 
قوات  ومنهم:   اليهود،  بذلك  قام  وبيوتهم،  قراهم  من  العرب  الفلسطينيين  َطرْد  بالقول، 
المنشقة والمارقة  اليهودية  العسكرية  المنظمات  ״الهاجاناه״، والجيش اإلسرائيلي ومعه  
خافتة  واإلسرائيلية  اليهودية  النظر  وجهة  جاءت  بينما،  و״لحي״.  ״إيتسل״  منظمات  مثل 
)خطة عسكرية  ״الخطة دالت   :59-58 وخجولة فـي هذا الموضوع. فقد ذكر فـي صفحات 
إسرائيلية( الشهيرة التي تحدثت عن احتالل مدن وقرى فلسطينية ... وتهديمها عن بكرة 
أبيها، وتحدثت هذه الخطة كذلك عن طرد السكان )الفلسطينيين( إلى ما وراء حدود الدولة 
اليهودية بحسب خطة التقسيم״. وفـي صفحة 70: ״ونفذت إسرائيل عمال مزدوجا: مواصلة 
التهجير وقطع الطريق على العودة״. وفـي صفحة 80: ״وتهجير قرى عربية فـي الجليل وفـي 
أجزاء أخرى من البالد تطبيقا لخطة معدة سلفا للتطهير العرقي״. وفـي صفحة 81: ״باإلضاقة 
إلى ذلك، اتخذت حكومة إسرائيل قرارا استراتيجيا فـي أيامها األولى بعدم تمكين الالجئين 

مراجعــات فـي كـتــب
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم״. وفـي صفحة 82: ״وانتشرت المجازر حتى فـي هذه 
المرحلة״. وفـي صفحة 93: ״قيادة الييشوف اليهودي ... مسؤولة عن مجازر وعمليات طرد 
وحشية منذ أيار 1948. تم ارتكاب جرائم الحرب هذه بيد جنود بزي عسكري״. فـي مقابل 
ذلك، تلخصت وجهة النظر اليهودية اإلسرائيلية فـي نص واحد فقط ذكر فـي صفحة 96: 
״لم يصدر قائد الجبهة الشمالية، موشيه كرمل، بحال من األحوال، أوامر بالطرد. حرص 

الجيش اإلسرائيلي على كرامة سكان المنطقة. القرى التي لم تبد مقاومة تم احتاللها من 
دون معارك، وبقي سكانها فـي مكانهم دون المس بهم. زيادة على ذلك، سمح الجيش 
اإلسرائيلي، بعد انتهاء ستين ساعة من العملية، للعديد ممن هربوا بالعودة إلى أماكنهم״.  

فـي هذا المقام، ال بد من اإلشارة إلى أّن الكتاب هو تلخيص لسرديتي الطرفـين؛ ولم 
تكن هناك حاجة لتوثيق المعلومات التي ذكرت فـي الكتاب، خصوصا أن السرديات أو 
وجهات النظر ال تعتمد بالضرورة على حقائق تاريخية. وعليه، فإن عدم التوثيق فـي الكتاب 

فـي هذه الحال- مقبول، وال ُيقّلل من قيمته. 

بدّقة،  المعاني  نقل  أصابت  ممتازة،  ترجمة  فإنها  للكتاب،  العربية  للترجمة  بالنسبة 
وجاءت الجمل سلسة حيث ال يشعر القارئ أّنها مترجمة. و يؤخذ على المترجم، أنه فـي 
المثال:  سبيل  فعلى  العبرية؛  الكلمات  أو  المصطلحات  بعض  يترجم  لم  الحاالت  بعض 
استعمل كلمة شومرون العبرية رغم وجود اسم لها بالعربية وهو السامرة )صفحات 89، 

 .)102

رغم أهمية الكتاب وما احتواه من معلومات، إال أني أعتقد أن الدراسة عانت من عيب 
أساسي رئيسي واحد، وهو أنه من المتعذر على القارئ العادي غير المتخصص أْن يتعرّف 
على سردية كل طرف من أطراف الصراع؛ وُيْعَزى سبب ذلك إلى أّن المؤلَفيْن قررا عدم 
اإلشارة إلى سردية كل طرف بشكل صريح، تاركيْن األمر للقارئ أن يخّمن بمعرفته صاحب 
كّل  سردية. فـي دراسة من هذا النوع، تهدف إلى تعريف القارئ بسردية الشعبين، لها أن 
تنتهج طريق تقسيم الكتاب أو تقسيم أقسام الكتاب أو فصوله إلى جزئين. يتّم تخصيص 
أحد الجزئين لسردية أحد الشعبين وتخصيص الجزء اآلخر لسردية الشعب اآلخر. لكن 
هذا األسلوب غير محبب وغير مالئم لهذه الدراسة، ذلك أن الكتاب فـي هذه الحالة يصبح 
عبارة عن كتابين مختلفـين قد ُجِمعا فـي مجلد واحد، ال أكثر وال أقل. قد ذكرنا سابقا أنه 
ح سردية كل شعب من  البعض، توضِّ المنفصلة عن بعضها  الكتب  كبير من  يوجد عدد 
مشترك  تاريخ  وهو  الصراع،  تاريخ  كتابة  محاولة  فهي  الثانية،  اإلمكانية  أما  الشعبين. 
للطرفـين، حيث يتّم توضيح سردية كل من الشعبين أثناء سياق هذا التاريخ المشترك، 
وهي الطريقة األفضل. قد استعمل المؤلفان هذه الطريقة، لكن الخلل فـيما فعاله هو عدم 

نسبة السرديات لشعوبها بشكل صريح.
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إبراهيــــم محاجنــــة
المعهد األكاديمي العربي للتربية- الكليّة األكاديميّة بيت بيرل 

مراجعة فـي كتاب

عيزر، حنا؛ جيالت، اسحاق  وسجي راحيل. )2011(.  

أشعر وحيًدا فـي هذه القصة: 
مواجهة الشباب فـي إسرائيل لظروف ضاغطة وأزمات. 
تل أبيب: موفـيت )بالعبرية(.

]עזר חנה, גילת יצחק ושגיא, רחל. )2011(. 
אני מרגיש לגמרי לבד בסיפור הזה: 
התמודדות צעירים בישראל עם מצבי לחץ ומצוקה. 
תל אביב: מופ״ת.

مراجعــات فـي كـتــب

هذه  فـي  وحيدا  ״أشعر  كتاب  ُيعّد 
فـي  الشباب  مواجهة  القصة: 
من  وأزمات״،  ضاغطة  لظروف  إسرائيل 
مهّمة،  فكرة  طرحت  التي  الطالئعيّة  الكتب 
مفادها: أْن يَرْعى المعلُم فـي إسرائيل الطالَب 
وواجب.  ضروري  أمر  هو  ونفسيًّا  تعليميّا 
سابقين  كتابين  غرار  على  الكتاب  هذا  يأتي 

فـي هذا الموضوع.

المعلم  إسعاف  قريبا:  ״أكون  أّولهما، 
طالبه״  ضائقة  مع  للتعاطي  أوَّليه  بآليات 
)גילת, 2007(، فقد ارتأى الكتاب طرح توليفة 

المعلم  وظيفة  ومن جملتها: هل  األسئلة  من 
هي زيادة العلم والمعرفة عند الطالب فقط، أم 
عليه أيضا التدخل إلعانة الطالب فـي أزمته؟ 
وتتأّتى أهميّة الكتاب فـي احتوائه أراء قطبية 
المتمسكون  السلوكية  المدرسة  رواد  مثل: 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
فـي الشق التعليمي بشكل حصري من جهة، ومن جهة أخرى تستقي عوالمها من المدرسة 

اإلنسانية التي تؤمن بوجوب تدخل المعلم أوال فـي حل أزمات الطالب. 

فـيما الكتاب الثاني انبرى بكشف السياسة المعلنة لوزارة المعارف اإلسرائيلية المتعلقة 
والتي  للوزارة،  العام  المدير  تعليمات  تحليل  إلى  استنادا  وذلك  الذكر،  آنفة  بالمعضلة 
المعارف  أن وزارة  إلى  الكتاب  ״مربي الصف״. وقد خلص  توصف ماهية ومركبات دور 
العاديين(  المعلمين  )وليس  الصفوف حصرا  تتبنى مبدأ ضرورة دمج مربي  اإلسرائيلية 
بين االهتمام بالشق التعليمي للطالب والتعاطي مع أزماتهم، على غرار تبيان سياسة وزاره 
المعارف. كما تتبّدى أهميّة الكتاب فـي ذكر نتائج أهم األدبيات الناجزة، والتي خلصت إلى 
أن مؤسسات إعداد المعلمين فـي إسرائيل متعصبة للشق التعليمي على حساب إهمالها 
لتأهيل مربي راغب وقادر على التعامل مع ضائقة الطالب االجتماعية والنفسية )צדקיהו, 

פישרמן, עילם ורונן, 2008(. 

لظروف  إسرائيل  فـي  الشباب  القصة: مواجهه  فـي هذه  ״أشعر وحيدا  الكتاب  يحوي 
ضاغطة وأزمات״، على: مقال افتتاحي،  وتوطئه عن إسقاطات أزمات الطالب على نواحي 
حياتهم المختلفة- وعلى رأسها التعليمية- ومقدمة شاملة عن وجوب تدخل المعلم فـي حل 

أزمات الطالب من الطفولة المبكرة حتى التعليم الجامعي. 

يجيب المقال األول واالفتتاحي عن السؤال: هل يتوجه الطالب حقًا إلى المعلم بطلب 
لطلب  أصدقائه  أو  أقربائه  أو  أسرته  إلى  عادة  الطالب  يتوّجه  ال.  اإلجابة:  المساعدة؟ 
العون. وُيْعزى ذلك لسببين: أّولهما، محاولته االعتماد على نفسه؛ وثانيهما، ُشّح المعلم 
للمساعدة،  والجاهزّية  القرب،  مثل:  طالبه  أزمات  مع  للتعاطي  تؤّهله  التي  المقوّمات  من 

والمهنية، والسرية، والفاعلية. 

فـي سياقات  أزمات مراهقين  تربوية-عامة:  ״نظرة  ُمَعنون ب  الكتاب  األول من  الباب 
متعددة وتوجهاتهم لتلقي المساعدة״، وهو يحوي فـي طيّاته خمسة مقاالت تتمحور حول 
المراهقين  عنها  يبحث  التي  المساعدات  وأنواع  المراهقة  فـي جيل  تختص  التي  األزمات 
الثاني الضوء على خصائص جاذبية االنترنت عامة، والبريد  لهذه األزمات. يلقي المقال 
االلكتروني خاصة -كوسيلة فـي متناولية معظم الطالب- واستخداماته من قبل المراهقين 
للتغلب على أزماتهم. عاين المقال الثالث مواقف الطالب العرب مقارنة مع زمالئهم اليهود، 
من قضية طلب المساعدة فـي حاله مواجهتهم مشاكل دراسية مقابل مشاكل شخصية. وجد 
أن الطالب العرب يتوجهون إلى مصادر الدعم غير الرسمية كاألهل واألصحاب أكثر من 
مصادر الدعم الرسمية مثل: المعلمين، والمربيّن، والمستشارين التربويين، واألخصائيين 
وقد  اليهود.  لزمالئهم  وذلك خالفا  والشخصية،  الدراسية  المشاكل  كال  فـي   - النفسيين 
عزا المقال فروق طلب المساعدة بين العرب واليهود فـي االختالف الثقافـي فقط بعيدا عن 
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السياسة. أّما المقال الرابع فأورد معلومات حول شيوع ظاهرة تعاطي المخدرات والكحول 
بين المراهقين فـي المدارس اليهودية، وركز على تفسيرات الطالب والطاقم المهني المساند 
التغلب على هذا  للمساعدة بهدف  التوجه  المتعاطين عن  امتناع  المدرسة من قضية  فـي 
السلوك المدمر. يدور المقال الخامس حول تأثير العنف على الشعور باألمان لدى الطالب 
فـي المدرسة االبتدائية، وعلى إسقاطات العنف من الناحية الشعورية والعقلية على الضحية 
للعنف  الطالب  مواجهة  طرائق  المقال  يعاين  كما  العنف.  لهذا  المباشرة  وغير  المباشرة 
المدرسي وتقييم الضحايا لفاعلية المساعدة التي ُيقّدمهاطاقم المدرسة لهم. يناقش المقال 
السادس أهمية العالقة والترابط بين ضحية العنف فـي المدارس فوق االبتدائية مع محيطه 

)األهل، المعلمين واألصدقاء( وجاهزية التوجه إليهم لطلب المساعدة. 

مع  التعاطي  وطرق  أزمات  مهنية-شاملة:  ״نظرة  بعنوان:  الكتاب  من  الثاني  الباب 
ضغوطات عند طالبات كليات إعداد المعلمات״. يحتوي هذا الباب على ثالثة مقاالت تتمحور 
التي  المساعدات  وأنواع  المعلمات  تأهيل  كليات  طالبات  فـي  تختص  التي  األزمات  حول 
تبحث عنها هذه الفئة. يكشف الفصل السابع عن أربعة أنواع من األزمات تواجه طالبات 
الجمهور،  أكاديمية، وخوف من  المعلمات: ضغوط خارجية، وضغوط  تأهيل  فـي كليات 
وشعور بالوحدة. يحاول المقال استكشاف: كيف تواجه الطالبات كل نوع من هذه الضغوط 
المختلفة. يتابع الفصل الثامن مكاتبات طالبة فـي حقبة الستاج مع مرشدها التربوي، محاوال 
ل من خالل مواجهة هذه الطالبة للتحديات واألزمات فـي  استكشاف ״األنا المهني״  اْلُمَتَشكِّ
التاسع واألخير مسيرة معلمة جديدة، كتبت   الفصل  يتابع  الدقيقة.  المهنية  المرحلة  هذه 
سيرتها الذاتية داخل الكيبوتس وانعكاسات  تجاربها على حياتها الشخصيه والمهنية على 
حد سواء. يركز المقال على الضائقة التي طغت على نشأة هذه المعلمة الجديدة فجعلتها 
تختار الكتابة الذاتية االرتدادية والناقدة، كوسيلة حّل ومواجهة لبعض المشاكل والتحديات 

التي ما زالت تعاني منها حتى اآلن. 

لذا ال مناص بادئ ذي بدء، أن أزعم فـي هذا السرد، أّن أهمية كتاب ״أشعر وحيدا فـي 
هذه القصة: مواجهة الشباب فـي إسرائيل لظروف ضاغطة وأزمات״، تتلخص فـي شرعنته 
لفكرة: وجوب رعاية المعلم العربي فـي إسرائيل الشقَّ الداعم للطالب على غرار حرصه 
على الجانب التعليمي. هذه الشرعية جوهرية للمعلم العربي فـي إسرائيل، وذلك كونه يمثل 
شبكة األمان األخيرة من حيث التعاطي مع ضائقة الطالب الذي يدخل إلى الحيز المدرسي 
مثقال بحقيبة اجتماعية-نفسية، ملؤها احتياجات وأزمات، لها  انعكاساتها السلبية حتى 
على أدائه التعليمي. المدرسة هي المركبة األخيرة التي يستقّلها الطالب العربي لتوصيله 
غير  مستوياتها(  كافه  على  )األسرة  الطبيعية  األطر  فشل:  بفعل  سيّما  ال  األمان،  برّ  إلى 
الرسمية )المجتمع المدني بشقيه الديني والعلماني( أو الربحية )تبرعات ومشاريع رجال 
وغير  الكافـية،  غير  المساندة  المهنية  الطواقم  فـيها  )بما  الحكومية  أو  الخيرية(  األعمال 

مراجعــات فـي كـتــب
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
المالئمة نوعا ما(، فـي تلبية احتياجات الطالب العربي أو التعاطي مع ضائقته قبل دخوله 

إلى ساحة المدرسة )انظر إلى محاجنة، إغبارية وأبو عصبه، 2009؛ מחאג׳נה, בדפוס(. 

عود على بدء، وجوب رعاية المعلم العربي فـي إسرائيل الجانَب الداعم للطالب إضافة 
إلى المهمة التعليمية، يجب أن تكون من واجبات مؤسسات إعداد المعلمين العرب؛ يترّتب 
عليها إعادة هيكلة نفسها وتجديد صياغة سياساتها التربوية وتطوير برامجها التعليمية 
فـي  لطالب  ״كداعم״  دوره  مع  التعاطي  على  قادر  معلم  إلى  الحاجة  لتلبية  ومساقاتها، 
ضائقة. وعلى هذه المؤسسات التوقف الفوري عن ״إعداد معلمين عرب للعمل فـي مدارس 
״افتراضية״ فـي واقع ״متخيل״، يغيب عنها الفقر والمرض والعنف والبطالة الخ...״ )إغباريه 

2010 ص 23(. 

خالصة القول: مع تبّنينا لفكرة الكتاب الرئيسية وثقتنا بالمعلومات المحتلنة الواردة فـيه، 
إال أننا نحمل الكتاب ثالثة انتقادات رئيسية: أوال- تجاهله للمجتمع العربي بعدم احتوائه، 
ولو على مقال واحد يختص بشؤونه. ننوّه فـي هذا السياق أّن الكتاب قد طرح قضايا ال 
تمّت إلى المجتمع العربي بصلة كبيرة مثل مقال ״أزمات البالغين من خالل مراسلة البريد 
االلكتروني״ ومقال ״طفولة فـي الكيبوتس: من حمل ثقيل إلى رحلة ومن آلم الى تمكين״. لقد 
أورد الكتاب – أيضا - مقاال عن قضية اإلدمان على المخدرات والكحول داخل فئة طالب 
العربي، مقارنة مع  اليهودي منها فـي مجتمعنا  المدارس، وهي أكثر شيوعا فـي الوسط 
اإلحصائيات الواردة من الوسط اليهودي. ثانيا: لقد تم تكرار الحديث عن قضايا العنف 
على حساب أزمات أخرى مهمة فـي حياة الطالب مثل ״الفقدان״. ثالثا، لم يعاين الكتاب 
األزمات الشائعة فـي مراحل التعليم من الطفولة المبكرة حتى التعليم الجامعي، على الرغم 

من التزامه الحديث عن ذلك فـي مقدمة الكتاب. 

المراجع
إغبارية، أ. )2010(. سياسات تأهيل املعلمني العرب فـي إرسائيل واستحقاقات الهوية. النارصة: لجنه متابعه قضايا 

التعليم العريب ودراسات-املركز العريب للحقوق والسياسات. 

محاجنه، أ.، إغبارية، أ. وأبو عصبة، خ. )2009(. الرفاهية النفسية عند الطالب العرب فـي إرسائيل: الوضع القائم 
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محمــــد أمــــارة

المعهد األكاديمي العربي للتربية- الكليّة األكاديميّة بيت بيرل 

مراجعــــة فـي كـتــــاب

 سليمـــان، ياســــر )2011(

اللغة العربية، والذات، والهوية. 
 أوكسفورد: دار النشر لجامعة أوكسفورد )فـي اإلنجليزية(

[Suleiman, Yasir )2011(. Arabic, Self, and Identity. 
Oxford: Oxford University Press.]

مراجعــات فـي كـتــب

״اللغة،  عن  كتاب  حديثا  صدر 
للباحث  والهوية״  والذات، 
األخصائي  سليمان  ياسر  الفلسطيني 
وأستاذ  اللسانيات،  مجال  فـي   المعروف 
جامعة  فـي  الحديثة،  العربية  الدراسات 

كامبردج.  

تتناول أبحاث بروفـيسور ياسر سليمان 
األوسط،  الشرق  فـي  الثقافـية  السياسات 
الهوية والصراع  خاص  بشكل  ُمبِْرَزة 
ثّم  والحداثة  الشتات  عن  أخرى  ودراسات 
مدى ارتباط كل ذلك ب: اللغة، واألدب العربي 
الحديث، والترجمة، والذاكرة. وللبروفـيسور 
النحوية  النظرية  فـي  هامة  أبحاث  سليمان 
أعمال  مؤخرا  لسليمان  صدر  وقد  العربية. 
اليوم،  الهامة  المراجع  من  ُتْعَتبر  عدة، 
االجتماعي  اللغة  علم  حقل  فـي  وخاصة 
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
األوسط  الشرق  فـي  والصراع  اللغة  الكلمات:  ״حـــرب  أبرزهـــا،  مـــن   .)sociolinguistics(

)2004(״،  و״اللغة العربية والهوية القومية : دراسة فـي االيدولوجيا )2003(״. 

أبحاثه  عن  الدراسة  هذه  اختالف  أتناول  ثم  الكتاب،  مضامين  إلى  سأتطرق  بداية، 
السابقة فـي اللغة والهوية، وعن مدى إسهامها فـي علم اللغة االجتماعي.

يتألف الكتاب من ستة فصول. الفصل األول عبارة عن مقدمة يتطرّق فـيها إلى مضامين 
فصول الكتاب ومواضيعه األساسية، ُمبيّنا مدى اختالفه عن أعماله السابقة.

أما الفصل الثاني فـيقدم لنا نقدا حول المفاهيم، وطرق البحث، والمناهج التي استخدمت 
فـي وصف مظاهر وتفسيرها لوضعيّة اللغة العربية، من المنظور االجتماعي. وفـي َنْقده هذا 
تهيئة لتسويغ استعماله ألساليب جديدة، تعتمد النهج النوعّي،  فـي فحص اللغة العربية. 

يهدف الفصل الثالث إلى بحث الرابطة ما بين اللغة والذات فـي دراسة اللغة العربية فـي 
)autoethnography(، وقد  العالم االجتماعي. ُعِرَضت مواّد هذا الفصل كأوتو-اثنوغرافـيا 

فحص الباحث سلوكه اللغوي كمعلم ُمَدرِّب فـي منطقة الخليج العربي. 

يتناول الفصل الرابع رابطة اللغة، والذات، والتهجير )displacement(، عن طريق فحص 
مجموعة من أربعة نصوص لكّتاب من أصل عربي، قضوا معظم حياتهم فـي المنفى أو فـي 
الشتات. نذكر على سبيل المثال: إدوارد سعيد، وليلى أحمد، ومصطفى صفوان، وأمين 
معلوف.  حاول سليمان لفت االنتباه فـي هذا الفصل للتفاعل ما بين اللغة والذات - من 
ناحية، ومفاهيم االجتثاث من المكان، والصدمة والعولمة - من الناحية األخرى. ال شك أّن 

مسألة اللغة فـي هذا السياق لم تحظ باهتمام الباحثين بقدر كاف .

يتمحور الفصل الخامس حول األسماء، والهوية، والصراع. قضية خاضها سليمان من 
قبل، يعود إليها هذه المرة من الزاوية الفردية، وليس الجمعية كما هو األمر فـي الدراسات 
السابقة، ويضيف موضوعات جديدة لم يتطرق إليها من قبل. وهذا هو الفصل األطول فـي 

الكتاب، ويشكل  أكثر من ثلثه. أما الفصل األخير فهو بمثابة استنتاجات.

ال شك أننا أمام دراسة جديدة هامة ومختلفة بالمقارنة مع أبحاث سليمان السابقة. 
على  الكتاب  تركيز  جّل  العربي.  العالم  فـي  أحد  إليه  يتطرق  لم  يكاد  مجال  فـي  تبحث 
الفردية كي تفسر  الهوية  الفردية؛ وبكلمات أخرى: كيفـية اسثتمار  اللغة وصلتها بالهوية 
الدراسة، يستعمل سليمان  العربي. فـي هذه  اللغوي فـي السياق  لنا مظاهر من السلوك 
الطرق النوعية لجمع المواد ويؤكد على أهميتها فـي األبحاث اللغوية العربية فـي السياق 
العربية ركزت على  الثاني، كيف أن األبحاث  االجتماعي. يشرح لنا بإسهاب فـي الفصل 
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األبحاث الكمية ثم ماذا خسرنا كباحثين بسبب إغفالنا األبحاث النوعية. ال شك أن الفصل 
الثاني هو إضافة هامة لعلم اللغة االجتماعي، إذ أن سليمان يقوم بنقد المنهج الكمي فـي 
دراسة اللغة العربية من منظور اجتماعي،  بدون ان يأخذ الباحثون العرب بالحسبان ان 
هذه المناهج الكمية ُاخذت من الغرب ولم ُتَعّدل طبقا للسياق العربي. كذلك نرى أن هناك 
إشكالية باستعمال المنهج الكمّي دون أخذ السياقات العربية ذات الخصوصية، السياسية 
واالجتماعية العربية بمفهومها الشمولي. يشرح المؤّلف بإسهاب، لماذا هيمن هذا النهج 
تأسيس:  إلى  يدعو  بهذا  فهو  وفوائدها.  البدائل  لنا  ثم يعرض  االجتماعي  اللغة  على علم 
علم اللغة العربيّة االجتماعي، يكون فـيه األصالنية  واالبتعاد عن القراءة الكوالنيالية التي 

يتناغم معها بعض باحثينا.

هو  الذي  األوتو-ثنوغرافـي1  المنهج   - جريئة  بصورة   – بحثه  فـي  سليمان  يستعمل 
محور خالف وجدل فـي العلوم االجتماعية. ويكشف أيضا  – بجرأة - جوانب من حياته 
الشخصية، علَّها تفـيدنا وتثرينا فـي فهم عالقة اللغة والهوية من الزاوية الشخصية. هذه 
ليست بالمسألة الهينة، حيث تتطّلب جرأة كبيرة ُتعرِّض الباحث أْن يكشف جوانب شخصية 
قد تكون محرجة له شخصيا. وفـي سياق سليمان اإلنسان الفلسطيني، فهي تعتبر كشفا 
العربية واإلقليمية، مّما قد  الهوّيات األخرى  بأبعاد  الفلسطينية وارتباطاتها  ألبعاد هويته 
تسبّب له الحرج  -خاصة أّنه عمل فـي أكثر من دولة عربية. اضطر سليمان أحيانا إخفاء 
هويات  من  العرب  وإخوانه  بعروبته  يرتبط  عّله  العربية  هويته  ُمظِهرا  الفلسطينية  هويته 
إقليمية مختلفة. مسألة الحديث عن الهوية فـي بعض األقطار العربية له ثمن باهظ )على 
يا للدولة وسيادتها، وهي مسألة تابو  سبيل المثال االردن، ُيعتبر الحديث عن الهوية  تحدِّ
فـي الخطاب العام(. وكذلك األمر فـي مسائل الهوية عاّمة، فـي عالم عربي هائج، قد ُيؤّدي 

إلى دفع ثمن سياسي ولربما شخصي.

استعمل سليمان التقارير الذاتية والمواقع االلكترونية الغنية بالمعلومات داعما تحليل 
معطياته. ال شك أّن سليمان باحث يعرف كيف يستثمر الموارد المختلفة المتفوّرة لديه، 
ال يتقوقع فـي قوالب تقليدية وال يخاف أْن تكون أدواته غير مقبولة على جمهور الباحثين. 
يستعمل سليمان النتاج األدبي )فـي الفصل الرابع( لفحص رابطة اللغة والهوية من زوايا 

أخرى. ال شك أنه ينوّع فـي مصادر معطياته فـي هذه الدراسة، مرّكزا على النهج النوعي.

انتقد سليمان منهج المعلومات الكمية )الفصل الثاني( التي لم تكن فقط مسألة تقنية، 
بل  النوعية،  الطرق  التي تستثمر  العربية  اللغة  انطالقة ألبحاث حول  لتكون  وإنما جاءت 
لتؤكد على رمزية اللغة ودراستها من منظور متعّدد المجاالت. يقول سليمان: ״دراسة اللغة 

ُتكتب االوتو-ثنوغرافـيا بصوت ضمير األنا. وتهدف من خالل التجربة الشخصية، الذاكرة، االستبطان-   1
اي فحص المرء افكاره ودوافعه ومشاعره- مالحظالت ناشئة عن تفكير طويل، وذلك النتاج نصوص 

والتي تربط الذات بالثقافة وربطها بالسياق من خالل الوصف والتفسير، انظر: سليمان ص. 72.

مراجعــات فـي كـتــب
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2 0 1 2 العدد الثاني،  
العربية من هذا المنظور المدمج يمكن أْن تمنحنا تبّصرات تمتّد قيمتها ما وراء علم اللغة-
أسّميه سياسة  ما  إلى  ويمتّد  والتاريخ.  البشر،  السياسية، وعلم  إلى:  للعربية  االجتماعي 

الثقافة فـي الشرق األوسط أو السياسة  الثقافـية فـي الشرق األوسط״ )ص. 8(. 

يرّكز سليمان فـي هذه الدراسة - كما فـي دراساته السابقة - حول رمزية اللغة وارتباطها 
ظاهرة  الى  يتطرق  األجنبية.  اللغوية  الهيمنة  مواجهة  أدوات  وحول  الثقافـية  بالسياسات 
أفريقيا،  دول شمال  فـي  وبالعكس  الفرنسية  الى  العربية  واالنتقال من  االستعارة  تغلغل 
وهناك من يتحدث عن  ״عرنسية״ اللغة )خليط من كلمتين العربية والفرنسية(. هذا الخليط 
اْلُمَسّمى باالنجليزية Code-switching هو أسلوب كالم له دالالت رمزية، فـي معظمها لها 
صلة بمفاهيم الحداثة والمكانة. هذه الظاهرة شبيهة بتطور لغةٍ هجينةٍ بيننا نطلق عليها – 

أحيانا - اسم ״عربرية״ )خليط ما بين العربية والعبرية(. 

زاد دخول اإلنجليزية الحلبة فـي جميع بقاع األرض - بما فـيها الوطن العربي -  من 
استعمال خليط من العربية واإلنجليزية التي لها ارتباط بالحداثة والمكانة العالية، وال شك 
أّن العولمة والقوة عززت هذه المفاهيم. سبب آخر هو النظر إلى العربية - خاصة الفصحى 
- على أنها تقليدية؛ ويرى الكثير من األشخاص فـي العالم العربي أّنها لغة غير قادرة على 
مواكبة التطورات فـي المجتمع الحديث. تكررت المقولة ״أّن العربية لغة الرّب، والفرنسية 
لغة الحداثة״، كما جاء على لسان مستطلعين فـي أبحاث عن اللغة فـي شمال أفريقيا. إًذا، 
ال نتحدث عن استعارة لغوية فقط، وإنما عن ظاهرة لغوية لها إسقاطات عميقة على الهوية 
وتصوّر الذات. ففـي استعمال خليط من لغتين، مّما ُيؤّكد على اللغة األخرى وعلى  دالالت 

رمزية حول هوية اآلخر التي لها مكانة عالية.

أوضح سليماُن مخاطرَ ما أسماه ״التبرج اللغوي״ فـي المجتمعات العربية، حيث يتّم 
استعمال اللغة األجنبية على حساب حضور العربية. ليست المسألة استيعاب مظاهر من 
حين  عالية  بمكانة  المتكلم  وإنما شعور  معينة،  مجاالت  فـي  نواقص  لسّد  األخرى  اللغة 
الفلسطنيين  العرب  بين  التبرج موجود:  األم. هذا  لغة  فـي  األخرى  اللغة  يستعمل مظاهر 
مواطني إسرائيل فـي استعمالهم للعبرية، وفـي شمال افريقيا من خالل استعمال الفرنسية،  

فـي المشرق يتزايد استعمال االنجليزية، وخاصة فـي دول الخليج.

لسليمان أبحاث كثيرة عن اللغة العربية من المنظور االجتماعي. منذ عقدين، يواكب 
سليماُن العديَد من الدراسات الهامة عن اللغة وارتباطها بالهوية الفردية والجمعية.  أْثرانا 
بمعطيات هامة، وباستعمال النهج النوعي فـي بحث اللغة العربية، وبأطر تحليلية جديدة، 
إلى  وموضوعات كثيرة هامة طرقها من زوايا مختلفة بل وجديدة أحيانا. نادى سليمان 
العربية. بعد هذا  السياقات  االعتبار خصوصيات  يأخذ بعين  لغة اجتماعي  تأسيس علم 
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الزخم البحثي، توقعُت أْن ُينهي سليمان كتابة بإطار نظري )ولو أولي(، ُبْغية بناء اللبنات 
حساسة  دائما  تكن  لم  التي  الغربية  للنظريات  التبعية  من  والتحرر  المجال،  لهذا  األولى 
العالم  فـي  العربية  اللغة  لفهم سلوك  نظرية  اليوم ألطر  أحوجنا  ما  السياق.  لخصوصية 
وارتباطها  العربية  األقطار  فـي  اللغة  خصوصيات  االعتبار  بعين  آخذين  االجتماعي، 

بالتحوالت التكنولوجية والعولمة.

بإيجاز نقول، كتاب سليمان هو إضافة هامة ونوعية لعلم اللغة االجتماعي، وألولئك 
المهتمين باللغة العربية - على وجه الخصوص، وللمهتمين بالشؤون الشرق أوسطية من 

منظور السياقات السياسية واالجتماعية الشمولية.

مراجعــات فـي كـتــب
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dealing with students in trouble by himself, together with the professional support 
staff at school, or even with the help of professionals outside the school.

The issue also contains book reviews that are very varied and concern different domains: 
Politics, education, history and language. Adil Manna’ reviews the Nadir Khayri al-
Din Abu al-Jabin’s book History of Palestine in Postage Stamps; Muhsin Yusuf reviews 
Adil Manna’s and Moti Golani’s Two Sides of the Coin: Independence and Nakba 1948.; 
Ibraheem Mahajna reviews Hanna Ezer’s, Yitzhak Gilat’s and Rachel Sagi’s I Feel 
Alone in this Story: How Youth in Israel Cope with Stress and Crises; and Muhammad 
Amara presents a critical reading of Yasir Suleiman’s Arabic, Self and Identity.

Finally, I would like to thank all the referees who read the articles in this issue, from 
the college and from outside. Thanks are also due to our advisory board for its valuable 
scholarly support. Special thanks also go to the editorial board, that made a great effort 
and assisted the journal.

          

M u h a m m a d  A m a r a
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divided into two parts: Preliminary information and information about the student’s 
methods of communication. The results show that the students’ methods of personal 
and social communication did not change appreciably between two periods: Before 
and after they took an annual course in personal communication. The study found 
that the most common communication mode was “I’m in the center”. It also found 
some elements that can threaten effective communication, in addition to possible 
fundamental differences between the existing and the desired self-image, as well as 
fundamental differences between their attitudes towards communication before and 
after the students’ participation in the course on inter-personal communication; this 
may reflect a sense that the quality of inner and inter-personal communication can 
improve. 

Musa Eghbariyya in his article “Adolescents and adolescence: Linguistic and 
terminological development” surveys the development of the two words, adolescent 
and adolescence, specifically, and their relationship in general, from pre-Islamic times 
to our own day and age, based a study of Arabic dictionary as well as early and modern 
Islamic sources. He goes on to analyze how these terms are used in the appropriate 
scientific domains, and the semantics of their common use by people today. The author 
uses the philological-historical method, which is the most appropriate for the purposes 
of the study.

In the eighth article of this issue Safiyyeh Hassuna-Arafat discusses “Story-reading by 
mothers and its effect on the achievements of children in kindergarten and first grade”, 
with a focus mainly on three variables: Socio-economic situation, the environment of 
literacy, and the mother’s mediation in reading the story and her influence over the 
level of the child’s literacy. The study concludes that the level of literacy in the home 
environment has a great effect on the development of linguistic literacy in the child 
in kindergarten and first grade, as does the family’s socio-economic situation.The 
mother’s reading to an Arab child does not contribute to the development of the level 
of literacy in the child in kindergarten and first grade. However, regression analysis 
showed that the mother’s mediation strengthened the relationship between the level 
of literacy in the home environment and the wealth of the child’s written language.

Ibraheem Mahajna and Sami Mahajna, in the ninth and last article of this issue, deal 
with the issue of “Teachers of Arab classes in Israel make decisions alone concerning 
the student, in disregard of the family, in didactic as well as mental issues”. The article 
discusses the role of the Arab educator as a helper of students in difficulties versus his 
traditional role of supervising the process of teaching. It asks whether Arab teachers in 
Israel, because of how they grow up and the kind of training they receive in teachers’ 
colleges, see their role as helpers to students in difficulty or in reporting the matter to 
their parents to take care of. The article’s theoretical part discusses the functions and 
roles of the educator, whether his training is appropriate to the characteristics of Arab 
society in Israel, and the failure of this training to make the teacher fully capable of 

E d i t o r i a l
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Khalid Abu Asba and Muhammad Abu Nasra in their article discuss “The use of the 
internet by Arab youth in the Triangle region”. The study describes how Arab youth 
of both sexes use the internet. In order to shed light on this issue the authors used the 
method of quantitative research to collect data. The study encompassed 320 students 
from the ninth to the eleventh grades, who attend schools in a number of towns 
in the Triangle region. One of the study’s main conclusions is that the internet has 
become part of the lives of Arab students, who use it for various purposes, among them 
searching for information, chatting, emailing and learning. The study also revealed 
that students’ parents supervise their children quite closely when they use the internet; 
surfing is supervised particularly stringently, as well as use of the internet by girls.
The internet’s popularity among Arab youth can be attributed to two factors: One, 
it provides an environment that liberates them from social restrictions and parental 
supervision to a certain extent; the other factor is the lack of sufficient recreational and 
non-official activities in the Arab towns.

Kusai Haj-Yehya discusses “Arab female graduates of the program for outstanding 
students and graduate studies”. The study inquires into the causes that have driven 
many female students of the Program for Outstanding Students at the Arab 
Academic Institute for Education in Beit Berl College to continue their graduate 
studies in Israeli universities, specifically studies for the degree of MA. The article also 
describes the difficulties which these graduates face in the course of their graduate 
studies. The graduates have managed to “break through the glass ceiling”, work in the 
teaching profession, and have been able to realize aspirations that they may not have 
had previously, for personal and professional development, and have not been willing 
to be satisfied with just the BA degree. The study concludes that professional and 
academic aspirations and progress, as well as excellence in teaching, were basic factors 
that led outstanding female students to learn the teaching profession in the program 
for outstanding students. In addition, these students were not satisfied with only 
graduating as outstanding students, but continued their academic graduate studies, as 
an expression of their aspirations and their excellence. This can be considered a great 
achievement for Arab schools and academic institutions, who are thus able to employ 
outstanding teachers with advanced degrees.

The article “The attitudes of fourth-year female students at the Teachers Training 
College towards their modes of inter-personal communication” by Suheil Hassanein 
examines the result of the implementation of a program to encourage inter-personal 
communication and its effect on personal variables of girl students at the Teachers 
Training College. The study provides descriptive data on the communication methods 
that the students possess, based on a sample of 132 students, equally divided by their 
fields of specialization: Mathematics, English and Special Education (44 students 
from each field). The subjects were chosen by class, that is, most were in their fourth 
year. The main instrument for the collection of data was a questionnaire, filled out 
by the students themselves. The questionnaire addressed twenty different variables, 
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children’s literature (1987-2000)” reveals the way internal and external conflicts are 
reflected in children’s literature, as, for example, inter-generational conflict, class 
conflict, gender conflict and cultural conflict, especially between Palestinians born 
here and those who returned following the Oslo Accords, as well as the political 
conflict with the Israeli other, which has taken on different forms in different times. In 
the stories from the Oslo period the Israeli maintains a dialogue with the Palestinian 
who encounters him, while in the stories of the Intifada the Israeli is represented 
as the agent of the violence around the child, including the demolition of houses, 
firing weapons, making arrests and so on.The study is interesting in that despite the 
self-criticism found in children’s literature, it offers no clear substitute for the future, 
perhaps as a reflection of the political straits in which Palestinians find themselves in 
this time.

Aida Nasrallah discusses the “identity and memory inhabitation through language 
and place in contemporary feminine Palestinian art” as demonstrated in various works 
of art created with different techniques by six contemporary women artists, of nearly 
the same age. These are, in the order in which they appear in the article: Rana Bishara 
(Tarshiha 1971), Ahlam Shibli (Arab al-Shibli 1970), Iman Abu Hamid (Acre 1976), 
Ra’ida Sa’ada (Umm el-Fahm 1977), Anisa Ashqar (Barbur region, Acre 1979) and 
Hanan Abu Hussein (Umm el-Fahm 1971). Most of these women studied at Israeli 
art colleges and have been influenced by Western art schools through which they have 
acquired modern techniques that they applied to works inspired by their Palestinian 
origins. The article presents examples of Palestinian locations that figure in the works 
of the above-mentioned artists, some of which have disappeared from the map after 
their inhabitants were expelled, and have now been evoked anew through paintings, 
installations and works of the performing arts.

Muhannad Mustafa describes the Israeli negotiation strategy during the Netanyahu 
administration. The article aims at an analysis of this negotiation strategy by means 
of the theoretical framework associated with reconciliation and settlement, with a 
focus on the Israeli-Palestinian negotiations during the past three years, that is, since 
Mr. Netanyahu became Israel’s Prime Minister. The theoretical literature knows two 
frameworks for the resolution of moderate and complex political conflicts. One of 
these is a political settlement between the two parties to the conflict; the other is 
reconciliation. The article argues that the Israeli approach consists of an attempt to 
combine the two approaches, by offering to reach a political settlement with the 
Palestinians in return for reconciliation on the part of the latter.  Mustafa calls this 
policy “recognition without reconciliation”. His argument is based on the claim that 
one party’s willingness to become reconciled to the other must be met by a similar 
desire by the other side, while a situation in which one side insists on providing a 
settlement in return for reconciliation depends on the power relationships between 
the two sides.

E d i t o r i a l
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This issue, the journal’s second, has attracted scholars from both inside the 
Arab Academic Institute and outside, who contributed numerous articles and 

book reviews whose subjects encompass the domains of language, education, policy 
and history. Some of the topics discussed in them have only rarely been dealt with 
before in Arabic studies, especially inside Israel. Many of the articles report original 
research, carried out with considerable effort, which deal with social and educational 
issues that are closely connected to our local context, especially the pedagogical issues 
with which our college occupies itself.

In this issue the reader can contemplate uplifting writings, as a force for linguistic 
development and an aid to social progress. To carry out research in Arabic is important 
in and of itself, from a linguistic, national and scientific perspective.Writing scholarly 
texts in Arabic is important for the language’s vitality and for the ability of its speakers 
to produce knowledge in it.

Some of the studies in this issue not only describe and diagnose reality, but also attempt 
to analyze and disassemble it; some also provide practical recommendations. These are 
some of the humble contributions that our journal can make in its engagement with 
our society.

Scholarly writing is not easy; it requires practice and application. We have taken it 
upon ourselves to make this journal a platform for young researchers, but not merely 
a platform for publication; rather, it should provide them with support and encourage 
them to write and publish scholarly studies and help pave the way for them to publish 
in other platforms as well. This requires a great deal of effort on the part of the editor 
and the editorial board, but it is a role that we are perfectly willing to undertake.

This issue contains a number of articles and book reviews. Salwa Elinat’s article 
“Childhood in conflict: How political and social conflicts are reflected in Palestinian 

Editorial
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