
 رر  المحكلمة 

 

د متقاربةحيان أومتباعدة وقات أفي   مجتمعنافي  ي  كاديماأل بأن  قة ر  صوات متفأ تتردَّ

 ي  أيملك  دون أن جار  متفالحياد  موقف يقف بأن ، وأن ه يكتفيكما ينبغي له رهَدو   أخذال ي العربي  

  . مؤث رتغيير  إحداث قدرة على

ددذا في ه ي الص   إثارةفي  تتمث ل ق ة والفاعلةالح األكاديمي  وظيفة  أن   أبي نن أ بود 

ة المواضيع   .طيافاأل مختلف منين م  المهتعيون المجتمع العام وتشغل بال ق ر  تؤالتي  الملح 

 كما هيظهرها يُ و الحقائق الموجودة يكشف عن أن األكاديمي  مهم ة عاتق على وهنا، ُيلقى

وظيفة  أقسى، فإن  .  بكلمات الحال في مجتمعه ت  مجرياوَ  حتى لو كانت ال تناسب حالتها

ل في العمق إل ات في مجتمعها يعتبر صحيحا م أن  ثبات األكاديمي  تتوغ  هو  إن ما يكون بالذ 

مركز  هي ليسترض األ أن   األقل  نسان على اإلبهذه الوجهة والوظيفة الحق ة، اكتشف  .خطأال

 . نَكو  ال

ل ن مَ هو  ق  الح من هنا، فإن  األكاديمي    انحياز دونما أي   بشكل تام لمجتمعه العامينشغ 

د خرآ لفريق ما على حساب خبير مهني وانما اكاديمي . وبهذا يكون األكاديمي  ليس مجر 

تجريدا من لمعنى المعرفة والحقيقة و ًل تحويفاالنحياز في حد  ذاته ُيعد  . مؤث رعضوي 

لمعرفة وبها يتم  االحتفاظ با ي  سياسعن أي  والٍء  األكاديمي  تحيد بهة ي  فاستقللمضمونهما. 

 وتفعيل قيمتهما ومكانتهما.والحقيقة 

األكاديمي  يحتم   من ق َبل والمتوق ع المفترض ي  ساساألالسلوك  فإن   ضوء هذا المعنى، في

من َثم  و ،نقدها واالعتراض عليهابفي مجتمعه ة ي  م السلبق يَ ال ُتجاه ي ًاسلبموقفاً خذ ت  ي أن عليه

 ألكاديمي  ا وأساساته يستطيع السلوك ركائزمحاولة تغييرها، فمن خلل النقد الذي هو أحد 

 يتعل ق بماهي ة وقد ال ينجح، وهذا األكاديمي  نجح يَ قد ف ذلك،المجتمع، ومع  علىالتأثير إحداث 

اهنة الماثلة أمامه، فقد تعين أو تعيقه  ظروفالشروط وال  .مجتمعه إليه ُتجاهيصبو تحقيق ما ل الر 

ا ر  مصيبقى ن أ األكاديمي   األمر ال ذي يفرض على ،رتو  لت وتطد  فتبالمجتمعات رت ي  تغهكذا 

ره َي َدو  ، ،الناقد ليؤد  ة ، وخبرتهمعرفته  خللهيبيع متجرا في السوق  فاتحا يجد نفسه وإال  وال ثمَّ

 . َمن يشتري

، األكاديمي   ي  البحث للن تاجن تداخل وتباي هناك ،سرائيلإفي  ي  الفلسطينفي سياق المجتمع 

هذا   .ي  السطح ي  البحثالنتاج  م َمن التف  في مجرىالحقيقة ومنه وقع على َمن فمن األكاديمي ين

على تطور المجتمع  المؤث رة العوامل السياسية الخارجية المحيطة ُعباب في انحدر ي  البحثالنتاج 

العوامل  تتجاهل إلى حد  كبير ليست قليلةبحاث أ وهناك. منها، فتأث ر هو سرائيلإفي  ي  الفلسطين



يحمي  من شأنه أن ،التجاهلهذا . سرائيلإفي ين ي  ة للفلسطيني  المجتمعالبنية  المؤث رة فيالداخلية 

  التغيير في المجتمع.إحداث مكانية إوبذلك يعرقل  ؛النقدويلوذ بها عن السلبية في المجتمع  ق َيمال

قلب الحقيقة كما هي  هذا العددتصيب مشاركات  أنفي مل يغمرني أرغبة وتختلجني 

 كانت حارقة.   إن  وجمرة المعرفة  وتلتقط

قضايا  ما يناقش منها : دةد  متعور افي مح تقع مقاالت "صادالح"يتناول العدد السابع من 

بالبيئة لة ص  ذات ة ي  فردانيتناول قضايا مجتمعية  ما ، ومنهاالبيئة المدرسيةبق ل  تتعثقافية 

لاقضايا ثقافية تاريخية.  يتناول المقال  الضوء علىط ل  تس خرىأو ،خرآب بشكل أوالمدرسية   ألو 

حضور الثقافة العربي ة في المدرسة العربي ة في  قضيةقصي حاج يحيى ونهى دسوقي ين ثَ للباح

أظهرت نتائج البحث األساسي ة أن  حضور الثقافة العربي ة داخل المدرسة وقد . ياتهاد  وتح إسرائيل

ل طيلة العام، ويقتصر حضورها على مناسبات وأحداث  العربي ة في إسرائيل ضعيف وغير مفع 

النتائج أن  المدرسة العربي ة غير قادرة على تعزيز الثقافة العربي ة، وذلك لتقي دها نت ي  بعابرة. كما 

ض عليها مناهجوالتزامها   عنمضامين غير منبثقة  ذات بسياسة وزارة التربي ة والتعليم ال تي تفر 

للمدارس  نبراس . يمكن أن تساهم نتائج هذا البحث في استخدامها كمصدرمهاق يَ والثقافة العربي ة 

ز نتائجه وتوصياته إذ تستلهم منالعربي ة داخل إسرائيل   .موضوع الثقافة العربي ة داخلها ما يعز 

ا    إلى الكشف عن األبعاد الثقافية لمديري المدارس  فقد هدفت قعدانيناس إ دراسةأم 

 الباحثة ، وقد اعتمدت.على موقعهم على الخارطة الثقافية العالميةلع ط  واال العربية في إسرائيل

رت خلل  فية،من أجل الكشف عن األبعاد الثقا (Hofstede)نظرية هوفستيد  قدين عَ والتي طو 

أن  كافة األبعاد الثقافية لدى  أظهرت نتائج الدراسةمن الزمن بواسطة سلسلة أبحاث ودراسات. 

، في حين جاء في المراتب طةس  متومديري ومديرات المدارس العربية جاءت ضمن درجة ممارسة 

القناعة، وُبعد االحتفاء وحب الظهور أقوى من الثلث األولى ُبعد االنغماس والتساهل أقوى من ُبعد 

  على الجماعية.ب ل  تغُبعد الفردية أن  االنزواء والتواضع، و

البرامج  أهمي ة صفية حسونة عرفات ونور منصور يناقشين تَ للباحثالمقال الثالث 

على ت ل  د. نتائج البحث أطفال البساتين لدىالعلمية في إثراء الثروة اللغوية العلمية  التلفزيونية

 لدىمشاهدة البرامج العلمية التلفزيونية دون الوساطة تساهم في تنمية مفاهيم علمية جديدة  ن  أ

نتائج أفضل فيما  أظهرتوساطة المربية خلل مشاهدة البرامج العلمية  ن  أ ال  إأطفال البستان، 

لمفاهيم المستخدمة بفعل الوساطة أحيانا كان عدد اه ن  وأبمدى استخدام مفاهيم علمية، ق ل  يتع

المشاهدة للبرامج العلمية ووساطة  ن  أالنتائج نت ي  ب. كذلك تقريباعف ض  الهو لمشاهدة إلى اإضافة 

للمفاهيم العلمية الجديدة وتذويت المصطلحات طفال األعلى تعميق فهم  ن معاالمربية تعمل

 الجديدة التي لم تكن مفهومة لديهم سابًقا.



ين ي  الفلسطينالهوية الفلسطينية لدى ر و  تطالمقال الرابع للكاتب مصطفى بدران يعالج 

هذه  أنيرى بدران ترة االنتداب البريطاني في فلسطين. ففترة الحكم العثماني ومرورا ب إب ان

ر طبيعي   عبارة عن الهوية كانت هذه الخصوصية مع زت ز  وتعمنذ عهد الحكم العثماني  تطو 

معظم مناطق فلسطين. فخرج هذا  م  ضالقدس في القرن التاسع عشر والذي نجق سُ إنشاء 

من أكثر المجتمعات العربية انسجاما، وبدأ بتشكيل هيئاته  وهو المجتمع من حكم الدولة العثمانية

النماذج األوروبية  أن   ُيظه ر الباحثبمطالب قومية سياسية واضحة. كذلك م د  وتقالقومية المحلية 

الحاصلَي ن  والثقافي االقتصاديفي ذات مراحل التطور  ر  يمم المجتمع الفلسطيني الذي لم ال تلئ

استقلله السياسي تحقيق إلى سعى ي شعبهيئة في ت ث لتمالهوية الفلسطينية المحلية ف في الغرب.

خصائصه المحلية جعلته  فإن   األولى المرحلة من مرحلة تاريخية إلى أخرى. فيمروره خلل 

با  واحده. وفي اللحقةدارية إفي وحدة نا كائ الغربي.   االستعمارفي كفاح ضد جعلته منص 

نخبهم  كانت نابعة منين ي  الفلسطينالخصوصيات المستنكرة لدى العرب  أن   الباحث يرىخيرا وأ

حمائلية عائلية، وإن كانت تدل على  منها هي فكانت السائدة ،في السياسة الداخلية الفلسطينية

  .االستعمارضد  ا بمعناهقومي ابالنسب العربي الواحد ولكنها ال تلئم كفاح االهتمام

لب السامعين ولدى ذوي خلوب قعوار في مقالها " ة الش خصي ة لدى الط  سرد القص 

معي  في جيل المراهقة"،  رد الش فوي  للقصص الش خصي ة من العسر الس  الط لب ل ق بَ قارنت الس 

معي  في جيل المراهقة.  امعين وأترابهم ذوي العسر الس  نتائج البحث أن  القصص ت ل  دوقد الس 

معي  في جيل المراهقة ل ق بَ الش خصي ة المسرودة من  امعين وأولئك ذوي العسر الس  لب الس  الط 

باته، باستثناء مرك ب الت قييم ال ذي است امعون بنسب متشابهة من حيث الهيكل الكل ي  ومرك  عمله الس 

. باإلضافة إلى ذلك، احتوت القصص  قاربفوأعلى  معي  كبير مقارنة مع ذوي العسر الس 

رفي ة، ل ق بَ المسرودة من  معي  على نسبة أعلى من األخطاء الن حوي ة والص  الط لب ذوي العسر الس 

بة أقل ، واستعمال منخفض لل غة العربي ة المعياري ة مل ُجمَ ونسبة  قارنة مع القصص مرك 

امعين، وذلك بفل ق بَ المسرودة من   .ئي ًاحصاإرق كبير واضح اأترابهم الس 

مواجهة الفلسطيني ين في إسرائيل للفقر  ستراتيجياتإ في بحثه براهيم محاجنة يناقشإ

 إستراتيجيات خمس خلل من الفقر يجابهون إسرائيل في الفلسطيني ين الفقراء أن  لى إويخلص 

 المنسحب االت كالي، التبادلي، المستقل،: للنموذج التالي الترتيب بحسب االت باع متساوية غير

 ساتس  مؤ ق َبل من المتبن ى السلوكي التفسير مع تتناقض مةدَ المستخ اإلستراتيجيات. والمستسلم

 العرب وسلوكيات ثقافة عن ناتج الفقر بأن   صريح، وغير نط  مب بشكل القائل إسرائيل دولة

 أن هم بحيث اإلقصاء، سياسات ضحية إال   هم ما الفقراء هؤالء مثل أن   محاجنة يرى. أنفسهم

 ومجتمعهم تشكيلتها، بمختلف وأسرهم بذاتهم، بدءا المالية أزمتهم مع التعاطي يحاولون



ه َثم   ومن المحلي، سات إلى التوج   إلى واالنحدار االنسحاب قبل الصلة ذات الرسمية المؤس 

ضوخ أو قانونيه غير سلوكيات  والتفريج تخليصهم انتظارفي  عليا قوى إلى واالستسلم الر 

 . عنهم

 أجل من الطلبة ميل  مع ثقة رفع بها يمكن التي قائالطر فهمنسرين رابي تحاول دراسة 

الطلب  لمستويات النقدي الوعي كان إذا ما الدراسة هذه تستكشف. الةع  فناجعة  عملية تدريس

 وتنمية مهارات دروسهم تطوير تخطيط المعلمين من  نك  تم مهمل  تع ألساليب والوعيفي الصف 

 التعلم طلبهم وألنماط لمستويات المعلمين وعي أن  تخلص الدراسة الى . الةع  ف تدريس ناجعة و

بسياق لة ص   ذاتتكون و تتناسب مع طلبهم دروس خطط بلورة وإعداد على يساعدهم لديهم 

 تكون أن يمكن الطلب للمعلمين ةي  التدريس الخبرة ن  فإ هكذا،و هم.احتياجات تلبي الطلب وبالتالي

 .الثقة والكفاءة التدريسية من المزيد ال بد  وسُتكسبهم وبالتالي فعالية أكثر

الكشف عن األنماط والسلوكيات األساسية  في دراستها عويضة جابر مانيأقد حاولت ل

 استندت .والعامية المستخدمة في وسط إسرائيل الفصحى العربيةالوسيطة في اللغة بات ك  للمر

 والشبكات الفعل، لقوالب وفقا تحليلها تم التي الوسيطة باتك  المر من نةي  ع 51 إلى البيانات

 رتثَّ تأ التي باتك  المر من العديد نَتجَ  الشكلية، الناحية من .والتعددية والتراكيب، المواضيعية،

 عند التركيبية من عالية نسبة العربية رةث  المؤ باتك  المر تعكس النظرية، الناحية من .عوامل بعدة

 ةقَّ بد بعتَّ ت الفصحى العربية في تتم التي التعددية عملية ن  فإ التركيبية، الناحية من. التفسيرالقيام ب

 تناقض هناك ظهرَ  العامية، العربية في التعددية ثيرتأ عندما ذلك، مع .الحديثة العربية القواعد

  .الحديثة العربية اللغة قواعد مع كبير

ا  ثلث من نةو  مك مخطوطة َدَرسَ  ، فقد العددهذا من خير األحسيب شحادة في المقال  أم 

 المجتمع ال تي أصابت المأساوية عواقبه ويصف ،نابلس في 1786  عام حصلَ  لوباء صفحات

 تكن لم معلومات يضيف الوباء هذا عن التقرير هذافإنَّ  ،شحادة حسبب.  نابلس في ي  السامر

 الملحظات في وكذلك المقالة نهاية في لغوية ملحظة 61 اضاف أن ه بحيث معروفة، قبل من

 للمجتمع إنسانية-والل البائسة الظروف المخطوطة هذه تصف . الطبعة نفس في الهامشية

ان أن   بحيث السامري البعض  رطُ اض قدو الطعام؛ شراء أجل من ممتلكاتهم لبيع واُطر  اض السك 

 . ثثجُ ال تناول إلى منهم

لكتب.  تين عَ مراجعلى يشتمل  "الحصاد"العدد السابع من  فإن   ،المقاالتهذه إلى ضافة إ

 على هامش الت جديد والت قييد في الل غة العربي ةلكتاب " وهي حاج يحيىثار ولى آلة األعَ المراج

الكتاب مثير ألهمي ته ومضامينه الغني ة  أن   وترى حاج يحيى  ،المعاصرة" للكاتب سليمان جبران

لع على مظاهر األزمة ال تي تمر  بها  دنا بها المؤل ف لنط  والوقائع والمعلومات القي مة ال تي يزو 



رح شائق  الل غة العربي ة وطرائق الن هوض بها. هذا باإلضافة إلى أن  أسلوب المؤل ف في الط 

ا. وغاية في االمتاع تناولت كتاب عبد الرحمن  فقد لحسيب شحادة وهي المراجعة الثانية أم 

 لخليط اللغوي  في وسائل اإلعلم العربي ة اإللكتروني ة، موقع بانيتا"تحت عنوان  مرعي

يرى أن  الموضوع  ،مع ذلكوهذا الكتاب. عداد إُبذل جهد في   أن هيرى شحادة نموذًجا". 

اء في موقع بانيت، مداه، تصنيفه إلى أبواب  الرئيس، طبيعة الدخيل العبري في تعقيبات القر 

من ما يستحقه من عناية وخبرة  كل  ذلك لم ينل -لغوية مناسبة، وتحليله على أسس لغوية حديثة

 . اللغةلم ع   ورمنظ

 

 

 


