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هذا الكتاب

يف	هذا  العرب	 احملاضرون	 الغائبون«	 »احلاضرون	 صمت	 الكتاب	
األكادميية	اإلسرائيلية،	هو	واحد	من	سلسلة	كتب	اهّتم	مركز	أبحاث	
الكلية	 للتربية	يف	 العربي	 األكادميي	 املعهد	 العربية	يف	 والثقافة	 املجتمع	 اللغة	

األكادميية	بيت	بيرل	بإصدارها.	

يف	 دراسات	 العالي:	 التعليم	 »تدويل	 كتاب	 مثل	 كتب	 السلسة	 هذه	 يف	 ويندرج	
للباحثني	قصي	حاج	يحيى	 البالد«	 العرب	من	إسرائيل	خارج	 حراك	الطالب	
وخالد	عرار،	وكتاب	»الطالب	العرب	يف	برامج	املتفوقني	/	املمتازين	يف	كليات	
التربية	يف	إسرائيل:	قضايا	وتطلعات«	للباحثني	علي	وتد	وقصي	حاج	يحيى.

تهدف	هذه	اإلصدارات	جميعها	لرصد	اإلشكاليات	والتحديات	التي	تقف	أمام	
املجتمع	العربي	الفلسطيني	يف	إسرائيل	كمجموعة	وأفراد،	وإلى	تَكّوين	قاعدة	

معلومات	شاملة	ومنهجية	إزاءه.	

األكادميية	 يف	 العرب	 احملاضرون	 الغائبون«	 »احلاضرون	 كتاب	صمت	 يناقش	
يف	 العرب	 احملاضرين	 تربة	 محاجنة	 فريد	 إبراهيم	 للباحث	 اإلسرائيلية،	
اجلامعات	اإلسرائيلية	ويلقي	الضوء	عليها	يف	كنَف	االمتيازات	التي	يتمّتع	بها	
من	جهة،	ومن	جهة	أخرى	العقبات	التي	تواجهه	لكونه	عربّيا	يف	كافه	مناحي	
حياته	األكادميية:	عالقاته	مع	الطالب،	تدريسه	للمساقات،	تعامل	اإلدارة	معه،	
توظيفه	وتدّرجه	يف	الهَرمّية	الوظيفية	مع	التركيز	على	سياسات	مجلس	التعليم	
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مه	العلمي	وعالقاته	مع	زمالئه	اليهود. العالي،	سيرورة	تقدُّ

على	 أثر	 وذا	 وتراكمًيا	 واضًحا	 بحثًيا	 مردوًدا	 يحمل	 العمل	 هذا	 أن	 شك	 ال	
بشكل	 املوضوع	 نقاًشا	يف	 يُحدث	 وأن	 بد	 ال	 وبالتالي	 املواضيع،	 متعاطي	هذه	

مكثف	ومستفيض.	

د. علي وتد
رئيس	املعهد
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تمهيد
اإلطار العاّم للكتاب

يسلّط	هذا	الكتاب	الرائد	واألولّي	الّضوء	على	حالة	احملاضر	العربي	كأحد	أبناء	
األقلية	الفلسطينية)1(	داخل	حرم	أكادميّي	صهيونّي،	ويُتيح	له	للمّرة	األولى	حرّية	
هو	 هل	 اإلسرائيلي-	 األكادميّي	 احلرم	 يف	 ومكانته	 حلالته	 تقييمه	 عن	 التعبير	
ابن	البيت	أم	ضيف	غريب؟	ويكون	ذلك	يف	كنَف	االمتيازات	التي	يتمّتع	بها	من	
جهة،	ومن	جهة	أخرى	العقبات	التي	تواجهه	لكونه	عربّيا	فيما	يلي:	عالقاته	مع	
الهَرمّية	 يف	 وتدّرجه	 توظيفه	 معه،	 اإلدارة	 تعامل	 للمساقات،	 تدريسه	 الطالب،	
مه	العلمي	 الوظيفية	مع	التركيز	على	سياسات	مجلس	التعليم	العالي،	سيرورة	تقدُّ

وعالقاته	مع	زمالئه	اليهود.	
تعاطيها	مع	 األدبّيات	األمريكّية	يف	 تُبرز	 التي	 النظرية	 الكتاب	باخللفية	 يستهّل	
قضايا	متعلّقة	بــ	»بناء«	احلرم	اجلامعّي	ومواقع	األقلّيات	داخل	األكادميية،	من	
خالل	حتليالت	بحثّية	تعتمد	على	مفهوم	»الِعرق«	وتبيان	اآللّيات	التي	تستخَدم	
الستنساخ	عدم	املساواة	بني	األغلبية	البيضاء	واألقلّية	امللّونة.	هذه	األدبّيات	شّكلت	
اإلطار	النظرّي	األكثر	مالءمًة	لفهم	الكيفّية	التي	يتّم	بها	تصميم	احلّيز	)املناخ،	
الفضاء(	األكادميي	يف	إسرائيل	منعكسا	بإسقاطاته	على	احملاضر	العربي.	متاشيا	
مع	التوّتر	القومّي	بني	املواطنني	العرب	يف	إسرائيل	واملؤّسسات	اإلسرائيلية،	فقد	
ل	عليه	إجراء	القياس	على	رؤى	تلك	البحوث	يف	الواليات	املتحدة	 كان	من	املعوَّ

األمريكية	يف	هذا	املجال	ولكن	يف	إطار	مفهوم	»القومّية«	وليس	»الِعرق«.	

إسرائيل:	 يف	 العرب	 املواطنني	 على	 الداللة	 بنفس	 التالية	 العبارات	 استعمال	 يتّم	 الكتاب	 هذا	 إطار	 يف	   .1
»الفلسطينّيون	يف	إسرائيل«،	»املواطنون	العرب	يف	إسرائيل«،	»األقليَّة	العربّية«،	»الفلسطينّيون	يف	الداخل«،	

»األقلّية	الفلسطينّية«.



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    10    |

لقد	مّت	االعتماد	على	املنهجّية	الكيفّية	اّلتي	تالئم	»حتليل	السياسات«	من	حيث	
للمحاضرين	 حالة«	 »دراسة	 واخترنا	 واألدوات.	 امليداني	 واحلقل	 األخالقيات	
العرب	اّلذين	يعملون	يف	الكلّيات	األربع:	اإلنسانية،	املجتمع،	اخلدمة	االجتماعية	
الكلّيات	 اجلامعات،	 األكادميّية:	 املؤّسسات	 من	 قنوات	 ثالث	 يف	 واحلقوق،	
األكادميّية	اجلماهيرّية	املمّولة	والكلّيات	األكادميّية	الربحّية	بإشراف	جلنة	املوازنة	
والتخطيط	احلاضرة	يف	مجلس	التعليم	العالي.	واعتمدنا	"مقابالت	نصف	مبنّية"	
باحملاضرين	 املتعلّقة	 تعكس	اخلصائص	 أن	 من	شأنها	 اّلتي	 "عّينة	قصدّية"	 مع	

العرب	العاملني	يف	األكادميّية	اإلسرائيلية.	
يف	املدخل	األّول	للكتاب	حول	»نشأة	ومأسسة	األكادميّية	اإلسرائيلّية	كأداة	خلدمة	
والذي	 العربي	 احملاضر	 لعمل	 اخلاّص	 اإلطار	 نستعرض	 الصهيوني«،	 املشروع	
الصهيوني	منذ	 باملشروع	 ملتحم	 األكادميّية	اإلسرائيلية	هي	جزء	 أّن	 إلى	 يشير	
ر	جوانب	كثيرة	من	تعامالتها	مع	 نشأتها	وحتى	الفترة	احلالية.	هذه	احلقيقة	تفسِّ

األكادميّيني	العرب.	
املدخل	الثاني	للكتاب	حول	»النظام	ضد	املواطنني-	السياسات	اإلسرائيلية	ُتاه	
ُتاه	 املتَّبعة	 اإلسرائيلية	 السياسات	 أهّم	 يستعرض	 الداخل«،	 يف	 الفلسطينّيني	
مباشرة	 مّتصلة	 إسقاطات	 ذات	 احلياة،	وهي	 مناحي	 كافة	 العرب	يف	 املواطنني	
س	 مبوضوع	الكتاب.	وتتمّثل	أهمّية	هذا	الفصل	يف	تصويره	لإلطار	العام	الذي	يتلمَّ
ف	واملسؤول	اليهودي	 	من	احملاضر	العربي	والطالب	من	جهة،	والزميل	واملوظَّ كاّلً
يف	احلرم	األكادميي	اإلسرائيلي-	االطار	اخلاّص-	من	جهة	أخرى.	الفكرة	هنا	
هي	التأكيد	على	ما	مّت	ذكره	يف	اخللفية	النظرية	من	أّن	مؤّسسات	التعليم	العالي	
عموما	تكاد	ال	تنقطع	عن	السياق	األوسع-	السياسي	واالقتصادي	واالجتماعّي	
والثقايف	والدينّي	وغيرها-	بل	إّنها	مغروسة	فيه،	وغالبا	ما	يتّم	استنساخ	موازين	
القوى	للمكّونات	البشرية	يف	األكادميية	من	طالب	ومحاضرين	وموّظفني	ورجال	
إدارة	تَبعا	لهذا	االطار	العاّم.	بكلمات	أخرى،	إّن	هذا	الفصل	يبنّي	بأّن	انعدام	وجود	
الفكرّية	 الشوائب	 العالي	من	 التعليم	 البشرية	يف	مؤسسات	 للقوى	 تنقية	 عملّية	
وتبعاتها	للمنظومات	والعالقات	والتفاعالت	والسياسات	املتواجدة	خارج	جدران	
احلرم	األكادميّي،	قد	يحّدد	ويؤثِّر	يف	إسقاطاته	البليغة	على	الديناميكية	فيما	بني	
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ل	هذا	الفصل	محاولة	لفهم	وضع	الفلسطينّيني	يف	 هذه	القوى	البشرية.	لذا،	يشكِّ
إسرائيل	وبالذات	يف	العقد	األخير.	
يضم	الكتاب	سبعة	فصول	ميدانّية:	

الفصل األول:
»استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية	
اإلسرائيلية«،	حيث	يعرض	محاوالت	زمرة	من	الطالب	اليهود،	تفاقم	نشاطها	يف	
احلصرّية	 »امللكّية«	 استعادة	 بغية	 العربّي	 احملاضر	 مصارعًة	 األخيرة	 الّسنوات	
احملاضر	 مكانة	 اليهود	 الطالب	 هؤالء	 مثل	 يستغّل	 بتجلّياته.	 األكادميّي	 للحّيز	
	إلعادة	إنتاج	تفّوقهم	 العربّي	كأحد	أبناء	أقلية	داخل	حرم	أكادميّي	صهيونّي	مؤمَّ
تريد	 يف	 متعّددة	 استراتيجّيات	 استخدام	 إلى	 عمدوا	 فإّنهم	 وعليه،	 القومّي.	
األكادميّي	العربي	من	قّوته	املتمّثلة	يف	سلطته	األكادميّية	الشرعّية،	والعمل	على	

دحره	يف	مكانته	الهّشة	كمواطن	من	الّدرجة	الثانية.	

الفصل الثاني:
»مناذج	لتعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	
القومّي	داخل	جدران	األكادميّية	اإلسرائيلية«،	وهو	يتتبَّع	مناذج	لتعاطي	احملاضر	
اّلتي	تّتخذ	طرائق	متعّددة	لسلبه	وتريده	 العربي	مع	زمرة	من	الطالب	اليهود	
من	سلطته	األكادميية	الشرعية،	ثّم	تندفع	إلى	دحره	إلى	مكانته	الهّشة	بأن	يكون	
مجّرد	مواطن	من	الدرجة	الثانية،	كما	هو	حاله	خارج	ميدان	احلرم	األكادميّي.	
وهنا	نبنّي	بأّن	احملاضر	العربي	يلجأ	إلى	ثالثة	مناذج	بدرجات	متفاوتة،	تنطوي	
الذي	 البنيوي«	 »النموذج	 استخدامها:	 مدى	 بحسب	 االستراتيجيات	 كّل	 حتتها	
يصّرح	عالنية	عن	اختالل	موازين	القوى	لصالح	هؤالء	الطالب	اليهود.	ولهذا،	
مبستويات	 ويعمل	 ويتحّداها،	 عليها،	 ويستأنف	 ينتقدها،	 العربّي	 احملاضر	 فإّن	
متفاوتة	إلعادة	هيكلتها.	منوذج	»عمى	األلوان«	الذي	ال	يعير	أّي	اهتمام	-	على	
األقّل	يف	ظاهره	-	للخلفّية	اليهودّية	لهؤالء	الطالب	أو	قيامهم	بنشاطاتهم.	ولهذا،	
القناعة	 على	ضوء	 ذلك	 يكون	 ورمّبا	 تامة،	 باعتيادية	 العربّي	 احملاضر	 يعاملهم	
بأّنه	واٍع	 الثقافّية«	والذي	ما	ميّيزه	 »التعددّية	 للبقاء.	منوذج	 بأّنه	أفضل	وسيلة	

متهيد
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خلصائص	ومّيزات	تلك	الزمرة	من	الطالب	اليهود؛	ولهذا	يبقى	احملاضر	العربّي	
يف	وعي	مسبق	مستقّرا	يف	احلالة	املريحة	املقرونة	باملهادنة	واملواءمة	طمعا	يف	

احلفاظ	على	الوضع	القائم.	
منوذج.	 من	 أكثر	 مع	 تتناغم	 استراتيجّيات	 يستخدمون	 العرب	 احملاضرين	 جّل	
إلى	تفضيل	استخدام	استراتيجّيات	ضمن	منوذج	 ومع	هذا،	هناك	ميل	واضح	
معنّي	أكثر	من	غيره.	ونختم	الفصل	بعرض	خصائص	احملاضرين	العرب	الذين	

استخدموا	كّل	واحد	من	النماذج	الثالثة.	
الفصل الثالث:

تدريس	 خصائص	 	 يبنيِّ وهو	 للمساقات«،	 العربي	 احملاضر	 تدريس	 »خصائص	
احملاضر	العربي	للمساقات،	من	وجهة	نظره	هو	من	حيث:	األهمية،	اإللزامية،	
تدريس	 اختيار	 يف	 حّرّيته	 مدى	 عب،	 الشُّ دة	 متعدِّ املساقات	 يف	 املكانة	 النوعية،	
ل	الطالب	يف	حتديد	 املساق،	مالءمة	املواعيد،	اختيار	طريقة	التدريس،	مدى	تدخُّ
إدارة	 يف	 االستقاللية	 مدى	 عربّي-،	 ألّنه	 عليه	 االعتراض	 احملاضر-مثل	 هوية	
املساقات	من	حيث:	لغة	التدريس،	حتديد	املضامني،	وضع	قائمة	املراجع،	أسلوب	
أمناط	 إلى:	 الفصل	 هذا	 يتطّرق	 كما	 العالمات.	 ووضع	 املساق	 مهاّم	 التدريس،	
تعقُّب	اإلدارة	لسيرورة	ومجريات	التدريس،	التدّخل	يف	فرض	قواعد	االنضباط،	

اّتخاذ	القرار	والبّت	يف	احلاالت	االستثنائّية.	
يختتم	الفصل	بتغطية	قضايا	مهّمة	يف	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات،	مثل:	
ص	أو	توزيعها	يف	أقسام	مختلفة	وكيفّية	توزيع	املهاّم	 تركيز	املساقات	يف	نفس	التخصُّ
فيما	بني	احملاضرين،	مدى	استقرار	املساقات	أو	طرء	التغّيرات	عليها	عبر	السنوات،	
مدى	السماح	بتدريس	مساقات	باللغة	العربية	لصالح	طالب	عرب،	إمكانية	تدريس	
اشتراط	 التدريس،	 عملية	 مراقبة	 وسائل	 عرب،	 بطالب	 فقط	 خاّصة	 مساقات	
معرفة	خاصة	من	ِقبَل	اإلدارة،	وردود	أفعال	اإلدارة	وسلوكها	ُتاه	اإلشكاليات	يف	

سيرورة	تدريس	املساقات.	
الفصل الرابع:

ق	إلى	طبيعة	 »مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية«،	وهنا	يتّم	التطرُّ
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يف	 العالقة.	 ذات	 اجلوانب	 بكافة	 إدارة	صهيونية	 ظّل	 يف	 العربي	 احملاضر	 عمل	
	 البداية	نُبرز	رؤيا	احملاضر	العربي	بالّنسبة	لتعامل	اإلدارة	الصهيونية	معه،	ومن	ثَمَّ
نتطّرق	إلى	تعامل	اإلدارة	مع	العرب	يف	عدة	مضامير:	املشاركة	يف	اللجان-	الّصنف	
معتقدات	 خالفت	 وإن	 الوطنية	 الطقوس	 يف	 املشاركة	 األعياد،	 عطل	 واملرتبة،	
داخل	 العربي	 احملاضر	 ِقبَل	 من	 فيهم	 مرغوب	 غير	 ضيوف	 استقبال	 بعضهم،	
كنوع	من	 والدولية	 والهيئات	احمللية	 املؤسسة	يف	احملافل	 األكادميية،	متثيل	 إطار	
»االستعراض«،	تقييد	ما	حلرية	التعبير	عن	الراي	يف	االجتماعات،	متييز	صارخ	يف	
كافة	الشؤون	األكادميية	مقارنة	بالزمالء	اليهود،	تعاطف	اإلدارة	مع	شكاوى	الطالب	
اليهود	ضد	احملاضر	العربي،	تنيد	اإلدارة	لزمالء	ضد	احملاضر	العربي،	تنيد	
اإلدارة	للطالب	ملصلحة	أو	للمّس	باحملاضر	العربّي،	مكانة	احملاضر	العربي	تتغّير	
هات	اإلدارات	السياسية	وليس	فقط	وفق	مكانته	األكادميية،	 بحسب	اختالف	توجُّ
الذي	 املرير	 الواقع	 لتصوير	 ماثلة	 وليست	 ذاتية	 وكأّنها	 التمييز	 قضايا	 شخصنة	
يعيشه،	انخفاض	نسبة	ترشيح	العرب	لنيل	اجلوائز،	الدفع	باحملاضر	العربي	ليكون	
مستشارا	أو	ممّثال	عن	العرب	خارج	رغبته،	ترتُّب	البلبلة	يف	صالحياته	وسلطاته.	

الفصل الخامس:
التوظيف	 سيرورة	 يوّضح	 ما	 وهو	 الوظيفية«،	 الهرمية	 يف	 والتدرُّج	 »التوظيف	
صهيونية	 إسرائيلية	 أكادميية	 مؤّسسات	 داخل	 الوظيفية	 الهرمية	 يف	 والتدرُّج	
وخلفّية	 دوافع	 يخّص	 فيما	 العربي	 احملاضر	 رؤيا	 بتناول	 الفصل	 يبدأ	 مؤمّمة.	
تقصير	 إلى	 ق	 التطرُّ يأتي	 ذلك	 بعد	 الوظيفية.	 الهرمية	 يف	 وتدرُّجه	 توظيفه	
»مجلس	التعليم	العالي	اإلسرائيلي«	ُتاه	دمج	احملاضرين	العرب	يف	األكادميية	
اإلسرائيلية	من	خالل	»منحة	معوف«	اخلاّصة	بذلك.	يف	املرحلة	الثالثة	مّت	تناول	
يف	 املاثلة	 الصعوبة	 العرب:	 للمحاضرين	 األكادميي	 والتدرُّج	 التوظيف	 سيرورة	
على	 احلصول	 صعوبة	 اإلسرائيلية،	 األكادميية	 يف	 العربي	 األكادميي	 استيعاب	
ساعات	عمل	مالكّية،	معضالت	يف	توظيف	احملاضرين	العرب،	طريقة	التوظيف	
الوظيفة	 نسبة	 زيادة	 من	 احلّد	 على	 العمل	 السلبّية،	 وإسقاطاتها	 املرضية	 غير	
للمحاضر	العربي،	صور	تثبيت	احملاضر	العربي	وقضّية	توقيع	على	عقود	العمل	

طويلة	األمد،	معيقات	تدرُّج	العرب	يف	الهرمية	اإلدارية-	األكادميية.	

متهيد
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الفصل الّسادس: 
م	العلمّي	-	امتيازات	وعقبات«،	حيث	يتّم	التركيز	فيه	على	عقبات	 »سيرورة	التقدُّ
م	العلمّي	للمحاضرين	العرب	داخل	مؤسسات	أكادميية	إسرائيلية	صهيونية.	 التقدُّ
مه	يف	الدرجات	 بداية،	مت	تغطية	رؤيا	احملاضر	العربي	بالّنسبة	خللفية	سيرورة	تقدُّ
تواجه	احملاضرين	 التي	 املعيقات	 أهّم	 الثانية	مت	اإلسهاب	يف	 املرحلة	 العلمية.	يف	
العرب	يف	تقّدمهم	العلمي:	طريقة	التوظيف	وهي	أهّم	العقبات	الّتي	تقلّل	من	النشر	
والتقدم	العلمّي،	التضييق	املستمر	على	ممارسة	احلرية	األكادميية،	تأثر	صناديق	
منح	البحث	احمللية	بالسياسة،	قلة	التشجيع	الفعلي	للمحاضرين	العرب	على	البحث	
والنشر	مقارنة	مع	اليهود	وبالذات	يف	الكلّيات	التي	ال	متنحهم	حق	»تقليص	عبء	
العرب:	 للمحاضرين	 العلمي	 م	 التقدُّ إلى	سيرورة	 ق	 التطرُّ مّت	 ذلك	 بعد	 التدريس«.	
احملاضر	 تطّور	 لعملّية	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 يف	 اليهودي	 املنّفذ	 املسؤول	 أهمّية	
العربي	أكادمييا،	أهم	حتّديات	احلصول	على	الترقية	داخل	جلان	التقّدم	األكادميي:	
الّتحدي	األّول،	عدم	وضوح	املعايير	املوضوعية	أو	قلة	االلتزام	بها	خالل	عمل	جلان	
الترقية	األكادميية.	الثاني،	سياسة	التعجيز	املبّطنة	مبسّمى	»التميُّز«.	الثالث:	إجبار	
اإليحاء	 الرابع:	 م،	 التقدُّ على	 للحصول	 املضنى	 اجلهد	 بذل	 على	 العربي	 احملاضر	
وليس	 ل	 وتفضُّ منَّة	 هو	 األكادميية	 الدرجة	 على	 حصوله	 بأّن	 العربي	 للمحاضر	
واليهودي	 العربي	 بني	 خِفّي	 متييز	 وجود	 ادعاءات	 تناول	 يتّم	 	 ثَمَّ ومن	 استحقاقا.	
الترقية،	 ملف	 لتقدمي	 ح	 الترشُّ إجراءات	 العلمي:	 م	 التقدُّ بإجراءات	 يتعلّق	 ما	 بكل	
ص،	التساؤل	إذا	ما	 م	حسبما	تتطلّب	مصلحة	التخصُّ تعاطي	مختلف	مع	ملف	التقدُّ
كانت	اللجنة	االفتتاحية	لفحص	استحقاق	تقدمي	ملف	التقّدم	هي	لليهود	والعرب	
على	حد	سواء	أم	ال،	إجراء	مفاوضات	صعبة	املراس	حول	ترشيح	أسماء	أعضاء	
الذاتي	 السرد	 كتابة	 يف	 التدخل	 محتمل،	 عضو	 على	 معارضة	 أو	 مقترحة	 جلنة	
املختصر	للتطور	األكادميي،	التكتم	على	سرية	إدارة	شؤون	جلنة	الترقية	األكادميية	
ح	العربي،	عدم	مشاركة	احملاضر	العربي	يف	تسيير	شؤون	جلنة	الترقية	 أمام	املرشَّ
األكادميية،	وأخيرا	اإلعالن	عن	نتيجة	قرار	جلنة	الترقية	بالنسبة	للمحاضر	العربي.
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الفصل الّسابع:
العالقات	 خصائص	 إلى	 يتطّرق	 وهو	 اليهود«،	 الزمالء	 مع	 العالقات	 »خصائص	
الرسمية	وغير	الرسمية	بني	احملاضر	العربي	مع	زمالئه	اليهود	داخل	مؤسسات	
العربي	 احملاضر	 رؤيا	 تغطية	 متَّت	 بداية،	 مؤممة.	 صهيونيه	 إسرائيلية	 أكادميية	
تصوير	 يتّم	 ذلك	 بعد	 معه.	 وتعاملهم	 اليهود	 الزمالء	 سلوكيات	 خللفية	 بالّنسبة	
خصائص	هذه	العالقات:	نطاق	العالقة،	ماهية	طبيعة	العالقة،	عالقات	الزمالة	
عب،	 يف	ظّل	واجبات	عمل	إلزامية	-تدريس	املساقات،	تركيز	املساقات	متعّددة	الشُّ
االلتحاق	بلجنة	كعضو	أو	رئيس-،	العالقة	فيما	بني	الزمالء	أثناء	تنظيم	حفالت	
التخريج،	مدى	املشاركة	يف	املؤمترات	واأليام	الدراسية،	املشاركة	يف	بعض	الطقوس	
إلى	 ق	 التطرُّ اليهودية	ِمن	قبيل	احملاباة	للزمالء.	يف	املرحلة	األخيرة،	مّت	 القومية	
ومؤمترات	 ابحاث	 اليهود:	 والزمالء	 العربي	 احملاضر	 بني	 الطواعية	 املشاركة	
مشتركة،	تضامن	الزميل	اليهودّي	مع	احملاضر	العربّي	ومساندته،	االلتئام	يف	قضايا	
معيَّنة.	أّما	العالقات	غير	الرسمية	بني	احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود	فتتمّثل	يف:	
االكتفاء	باملعايدات	اإللكترونية	أو	النصية	أو	القيام	بالفعاليات	اجلماعية،	مشاركات	
محصورة	جدا	يف	املناسبات	الشخصية،	وتقدمي	التهنئة	على	اإلجنازات	املهنية.	

خالصة ونقاش:
مت	إجمال	كاّفة	النتائج	امليدانية	للفصول	على	أّن	تفسير	كل	من	الفصلنَي	األّول	
وحتى	 الثالث	 الفصول	 نتائج	 تفسير	 	 ثَمَّ ومن	 ِحَدة،	 على	 جاء	 الثاني	 والفصل	
أكادميي	صهيوني	على	 العربي	يف	حرم	 املعلم	 التي	تقتصر	على	حالة	 السابع	
العالي	 التعليم	 مؤسسات	 تعامل	 هل	 السؤال:	 عن	 اإلجابة	 بغية	 متداخل	 نحو	

اإلسرائيلي	مع	احملاضر	العربّي	يوحي	بأّنه	ابن	البيت	أم	ضيف	غريب؟	

د	يف	املجتمع	اإلسرائيلي	الكولونيالي،	واإلطار	 ز	التفسير	على	فهم	السياق	العام	املتجسِّ يركِّ
األوسع	 السياق	 عن	 تنقطع	 ال	 تكاد	 وهي	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 يكتنف	 الذي	 اخلاص	
بني	 القوى	 موازين	 وتقميص	 استنساخ	 يتّم	 ما	 وغالًبا	 فيها،	 ل	 متوغِّ إّنه	 بل	 الكولونيالي	
مكّوناتها	البشرية	على	غرار	ما	هو	كائن	يف	السياق	العاّم.	كذلك	يبرز	النقاش	عمل	احلرم	
األكادميي	االسرائيلي	يف	ظّل	العنصرّية	املتأثِّرة	إلى	حّد	كبير	بطبيعة	ما	يجري	من	عدم	

متهيد
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املساواة	بني	األغلبية	اليهودية	واألقلّية	الفلسطينية.	هذا	إلى	جانب	إبراز	حالة	»العربي«	
كأحد	أبناء	األقلية	الفلسطينية	داخل	حرم	أكادميّي	صهيونّي	وأّنه	ليس	مبعزل	عن	تِبعات	
ومؤّسسات	 األكادميي	 احلرم	 إلى	 تتغلغل	 اّلتي	 الكولونيالّية	 اإلسرائيلي	 املجتمع	 سياسة	
التعليم	العالي،	وبالتالي	ممارسة	العنصرّية	ُتاه	احملاضر	العربّي	وتفضيل	اليهودي	عليه.	

قد	 أّنهم	 أّنهم	ضحايا	مبجّرد	 على	 اليهود	 والزمالء	 الطالب	 إلى	 أيضا	 التفسير	 يتطّرق	
ترعرعوا	يف	ظّل	دميقراطّية	»جمهورّية«	متّيز	بني	نوعني	من	املواطنة:	املواطنة	الليبرالّية	
للعرب	واجلمهورّية	لليهود.	ففي	حني	يتمّتع	اليهود	والعرب	رسمّيا	بحقوق	مدنّية	متساوية،	
إاّل	أّن	اليهود	هم	فقط	َمن	يستطيعون	ممارسة	مواطنتهم	من	خالل	املشاركة	يف	"الصالح	
العاّم".	وعليه،	فقد	ذّوت	اليهودّي	رغما	عنه	السياسة	الثنائّية	للمؤّسسات	احلاكمة	داخل	
بني	 متغلغال	 عنصرّيا	 فصال	 وتخلق	 اليهودّي	 للمجتمع	 االمتيازات	 متنح	 اّلتي	 إسرائيل	
مجموعات	سكانّية	تتلّقى	كل	منها	حزم	مختلفة	من	احلقوق	على	أساس	قومّي	-	دينّي.	
وزنا	 للقومية	 بأّن	 راسخة	 قناعات	 مع	 األكادميّي	 احلرم	 إلى	 يدخل	 اليهودّي	 أّن	 مبعنى	
االستمرار	يف	 يكون	 قد	 أّنه	 أي	 العالي.	 التعليم	 فيها	 كافة	مجاالت	احلياة	مبا	 كبيرا	يف	
ألّن	 واع؛	 طابَع	 ذا	 ليس	 اليهود	 والزمالء	 الطالب	 ِقبَل	 من	 األكادميّي	 املناخ	 تأميم	 عملّية	
االمتيازات	التي	يعملون	من	أجل	احلصول	عليها	تبدو	لهم	طبيعّية	ومفهومة	ضمنا.	بهذا،	
فإّن	العنصرّية	اّلتي	تتجلّى	يف	إعادة	إنتاج	أو	استنساخ	تفّوق	اليهود	لتفّوقهم	القومّي	داخل	
األكادميّية	تعتبر	اعتيادّية	ومن	األمور	املسلَّم	بها.	ال	بّد	وأن	يكون	االدعاء	أيًضا	بأّن	اإلدارة	
مة	وجاهزة«	لتفضيل	اليهود	 اليهودية	تبدو	متأّثرة	من	كون	مؤّسسات	التعليم	العالي	»مصمَّ
ضمن	عّدة	مستويات:	قواعدهم،	معاييرهم،	قوانينهم	ونُظمهم،	وكّل	ذلك	راجع	إلى	اإلنشاء	
اليهودي	 اليهود.	فسلوكيات	اإلداري	 اليهود	وخلدمة	 ِقبَل	مجموعة	 تاريخّيا	احلاصل	من	
لها	منبعها	من	عمق	تاريخ	املؤّسسات	األكادميّية	اإلسرائيلّية	اّلتي	منت	وتطّورت	على	مبدأ	

تفضيل	اليهود	طالًبا،	ومحاضرين	وإدارّيني.	

َدْور	املؤّسسات	التمثيلّية	للمجتمع	العربّي	مثل	 يُختتَم	الكتاب	بالسؤال	حول	مدى	
جلنة	املتابعة	العليا	للجماهير	العربّية	يف	إسرائيل،	يف	حّل	أو	التخفيف	من	وطأة	هذا	
الظلم	واإلجحاف	يف	حق	احملاضر	العربي	داخل	»أسوار«	األكادميية	اإلسرائيلية.
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الخلفّية النظريَّة

مقدِّمة
	األدبيات	البحثّية	تتناول	األكادميية	بشكل	عابر	وطفيف	فيما	يتعلّق	مبكانة	 إنَّ
أعضاء	هيئة	التدريس	املنتمني	إلى	مجموعات	األقليات	يف	»مناخ	أكادميّي	بارد«	
استشعار	تربة	 إلى	 األقليات	 العادة،	متيل	 )Chism,1999(.	يف	 وقارس	 بل	
احلرم	األكادميي	كجهاز	إقصائّي،	وليس	مضيافا	بالنسبة	لهم	)انظر	بالّنسبة	

للسياق	اإلسرائيلّي:	معيان	2013،	فريدمان،	قيد	النشر(.	
 )construction(	»»بناء	بــ	متعلّقة	لقضايا	تناولها	يف	األمريكّية	األدبّيات	تبُرز
األقلّيات	داخل	األكادميية	من	خالل	حتليالت	بحثّية	 احلرم	اجلامعّي	ومواقع	
تعتمد	على	حتليل	مفهوم	»الِعرق«	وتبيان	اآللّيات	التي	تستخَدم	الستنساخ	عدم	
اإلطار	 تشّكل	 األدبّيات	 هذه	 امللّونة.	 واألقلّية	 البيضاء	 األغلبية	 بني	 املساواة	
النظرّي	األكثر	مالءمًة	لفهم	الكيفّية	التي	يتّم	بها	تصميم	احلّيز	األكادميي	يف	
إسرائيل	منعكسا	بإسقاطاته	على	احملاضر	العربي.	متاشيا	مع	التوّتر	القومّي	
بني	املواطنني	العرب	يف	إسرائيل	واملؤّسسات	اإلسرائيلية،	سيكون	من	الصحيح	
استعارة	رؤى	تلك	البحوث	من	الواليات	املتحدة	األمريكية	يف	هذا	املجال	لكن	يف	

إطار	مفهوم	»القومّية«	وليس	»الِعرق«.	
خصائصها،  ناتها،  مكوِّ ماهّيتها،  تعريفها،  أكاديمّية:  مؤّسسات  عنصريّة 

استمراريتها وإسقاطاتها
األكثرية	 مجموعة	 داخله	 يف	 يستقطب	 اّلذي	 اجلامعّي	 احلرم	 فضاء	 يتمّيز	
وجعل	 	.)racialzed( متعنصرا	 بكونه	 األحيان،	 معظم	 يف	 أكادميّيًا،	 واألقلّية	
اّلتي	 املؤسساتية	 السيطرة	 آليات	 من	 واحدة	 هو	 عنصرّيا	 األكادميّي	 الفضاء	
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تعتمد	على	غلغلة	أفكار	أعضاء	مجموعة	العنصر	السائد	لتصبح	جزءا	ال	يتجّزأ	
من	اإلطار	اإلداري	ورمّبا	تكون	احملّدد	له.	إّن	ترتُّبات	هذه	العنصرية	كما	هي	
مترجمة	داخل	الفضاء	ال	بّد	وأن	تكون	لها	آثار	سلبّية	إلى	حّد	كبير	على	أبناء	
 Omi &(	احملاضرين	ضمنهم	ومن	املؤّسسات،	هذه	داخل	املوجودين	األقلّيات

 .)Winant,1994

تستخدم	األدبيات	فيما	يتعلّق	باملؤّسسات	األكادميية	ثالثة	مفاهيم/مصطلحات	
 )space(	والفضاء	،)climate(	املناخ	وهي:	»العنصرية«،	مناقشتها	عند	مختلفة
واملنهاج	الدراسّي	الكامن	أو	اخلفّي	)hidden curriculum(.	وهذه	املفاهيم	
على	املستوى	التطبيقّي	فإّن	فوارقها	فيما	بينها	تبدو	طفيفة.	لذا،	ستستخدم	

هذه	الدراسة	املصطلحات	الثالث	على	التتالي	املشار	إليه.	

واجلدير	ذكره	أّن	حتويل	املناخ	إلى	ما	هو	مقرون	بالعنصرّية	ميكن	أن	يتّم	دون	
وعي،	وذلك	باعتبار	أّن	مزايا	مجموعة	العنصر	املهيمن	تطغى	عليه	لتغدو	من	
األمور	املسلم	بها	واعتيادّيًة	دون	أّي	إشكالّية.	وينّوه	بأّن	العنصرّية	يف	الواليات	
ظهرت	 التي	 الِبيض	 مؤّسسات	 عمق	 يف	 تاريخّيا	 متجّذرة	 األمريكّية	 املتحدة	
وتطّورت	على	أساس	مبدأ	الفصل	العنصرّي.	فجميع	املؤّسسات	مّت	تهيزها	
ونظمهم،	 ومعاييرهم	 قواعدهم	 حيث	 من	 الِبيض	 مجموعة	 بتفضيل	 وتهيئتها	
لكون	هذه	املؤّسسات	قد	أُنِشئت	حصريا	من	ِقبَل	مجموعة	الِبيض	وخلدمتهم	

 .)Feagin, 2006(	األساس	يف

عنصرّية	 كفضاءات	 التعليمّية	 املؤّسسات	 يف	 وتنظر	 تبحث	 التي	 األدبّيات	 إّن	
ترّكز	على	آليات	التبييض	»whiteness«	وتوضيح	كيفّية	إعدادها	وتصميمها	
على	هذه	الشاكلة.	معظم	اجلهد	الفكرّي	مكرَّس	لوصف	وحتليل	كيفّية	حتويل	
العنصر	األبيض	إلى	امتياز	من	خالل	ما	يدور	من	إجراءات	مؤّسساتّية.	الفكرة	
هي	أّن	فئة	"البياض"،	كما	هي	حال	جميع	اللونّيات	األخرى،	مّت	إنشاؤها	من	
خالل	سلسلة	ترتيبات	مؤسساتية،	حيث	يتّم	إنتاج		فئة	»البياض«	داخل	املؤّسسة	
جنبا	إلى	جنب	مع	األلوان	األخرى	ضمن	عالقة	رمزية	فيما	بينها.	يقترن	البياض	
بصفات	النجاح	واجلودة	وامليزة،	يف	حني	يتّم	دمغ	فئه	»امللّون«	بالصفات	السلبية	

اخللفية	النظرّية
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غير	احلميدة.	هذا	الفرق	يف	اخلطاب	التنظيمي	لكلتا	الفئتني	يؤّثر	بالضرورة	
ل	 على	التصوُّر	الذاتي	للفرد	ونظرته	ُتاه	اآلخر،	وبالتالي	يكون	هو	اّلذي	يشكِّ
الهويات،	العالقات	والتوترات	العرقّية.	ويف	نهاية	املطاف	ما	يبقى	بارزا	جلّيا	هو	

 .)Fine et al, 1997(	األبيض	جناح

العنصرّي.	 اخلفّي«	 »للمنهج	 نظرّيا	 )Moore, 2008(	حتليال	 اقترحت	 وقد	
مساهمتهما	 أهمّية	 يف	 تتمّثل	 واإلجرائّي	 املفهومّي	 النظرّية	 هذه	 إطاري	 وكال	
يف	استيعاب	كيفّية	استنساخ	العنصرّية،	يف	كثير	من	األحيان	بال	نّية	مسبقة	أو	
وعي	كامل	من	رعاتها	داخل	املؤّسسة	األكادميية.	تّدعي	مور	أّن	»املنهج	اخلفّي«	
أعضاء	 استبعاد	 يتم	 التالي:	 النحو	 على	 ينشأ	 األبيض	 األكادميّي	 املؤّسسّي	
عن	 حجبهم	 أو	 العالي	 التعليم	 مؤّسسات	 إلى	 الولوج	 من	 األقلّيات	 جماعات	
القيام	بأدوار	مؤّثرة،	وتصميم	املؤّسسات	يأتي	بحسب	منط	التفكير	»األبيض«	
م	للمؤّسسة،	والنموذج	التعليمّي	واملناهج	الدراسّية	 والذي	يصبح	العنصر	املنظِّ
ح	بالنكران	بأّن	املعرفة	الطاغية	داخل	 تصاغ	وتُكتَب	تبعا	للتفكير	األبيض،	ويصرَّ
املؤّسسة	األكادميّية	مستقاة	من	االفتراضات	األساسّية	للفئة	البيضاء،	واالّدعاء	

بأّن	هذه	املعرفة	هي	محايدة	ومنزاحة	عن	عالقات	القّوة.	

وصفت	مور	كيفّية	إعادة	إنتاج	احلّيز	األكادميّي	األبيض	واحِلفاظ	عليه	كدينامية	
ر	العنصرّي	يف	توزيع	 متعّددة	االتاهات	بالعناصر	التالية:	احملافظة	على	املؤشِّ
القّوة،	وخلق	أيديولوجّية	وخطاب	يصّبان	يف	تبرير	هذه	العنصرية،	وبلورة		ثقافة	
إلى	 تشير	 ِسَمة	 بأّي	 االحتفاظ	 مع	 واإلخفاء	 بيضاء،	 تنظيمّية	 	- مؤّسساتّية	
حقوقّي	 وخطاب	 حوار	 واعتماد	 األبيض،	 الفريق	 أعضاء	 بها	 يتمّتع	 امتيازات	

 .)Moore, 2008(	البيض	مجموعات	مصالح	ويخدم	يحمي

اإلرث	 مزاياه:	 على	 والوقوف	 احليِّز	 لوصف	 مجاالت	 أربعة	 حتديد	 ميكن	
التنظيمّي	 الهيكل	 يتعلّق	باستبعاد	األقلّيات،	انعكاس	 التاريخّي	للمؤّسسة	فيما	
يبُرز	 اّلذي	 النفسّي	 ر	 املؤشِّ املؤّسسة،	 داخل	 للمجموعات	 العددّي	 التباين	 على	
خالل	التصّورات	واملواقف	فيما	بني	املجموعات،	وماهّية	األيديولوجّية	وطابَع	
اخلطاب.	نقف	فيما	يلي	على	هذه	املجاالت	األربع	ألهمّيتها:	اإلرث	التاريخّي	
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للمؤّسسة	فيما	يتعلّق	باستبعاد	أو	استيعاب	األقليات،	مبا	يف	ذلك	احملاضرين،	
ميكنه	تشكيل	املناخ	والسياسات	الراهنة	للمؤّسسة.	ومع	ذلك،	فإّن	تصميم	مناخ	
يستبعد	أو	يحتوي	األقلّيات	يف	احلرم	اجلامعي	عادة	ما	يرتبط	باملوقف	املبدئي	
االختالف،	 حيث	 من	 األقلّيات.	 مجموعات	 استيعاب	 قضّية	 ُتاه	 للمؤّسسة	
ومع	 لديهم،	 واإلجهاد	 باالغتراب	 الشعور	 من	 يقلِّل	 األقلّيات	 متثيل	 زيادة	 فإّن	
املوارد	 توتُّر	بل	وصراع	فيما	بني	اجلماعات	حول	 إلى	إحالل	 يؤّدي	 ذلك،	قد	
احملدودة	)Blalock, 1967(.	أّما	نفسّيا،	فإّن	نفس	املؤّسسة	تستوعب	كاّل	من	
احملاضرين	والطالب	واإلداريني	من	أبناء	األقليات	بشكل	مختلف.	وما	من	شّك	
أّن	املوقع	التنظيمّي	للفرد	وقّوته	داخل	املؤّسسة،	ومدى	شعوره	باالنتماء	له	تأثير	
كبير	على	توّجهه	ونهجه	)Collins, 1986(.	وفيما	يتعلّق	بالنخبة	األكادميّية،	
من	حيث	األيديولوجية	واخلطاب،	فهي	ال	تختلف	عن	غيرها	من	النُّخب،	حيث	
احملافظة	 االجتماعّيتني	 الشريحتنَي	 كلتا	 تلّف	 إذ	 قزح«	 "قوس	 يشبه	 ما	 لديها	
والثورّية	)الراديكالية(	على	حّد	سواء.	وباإلمكان	التنويه	بأّن	األكادميية	ليست	
محّصنة	أمام	العنصرّية	-حسبما	يظهر	يف	الدراسات-	إذ	إّن	األكادميّية	تلقي	
اللوم	على	الضحّية،	وتنفي	وجود	العنصرّية	وحترِّض	على	معارضة	أبناء	األقليات	
الثورّيني	اّلذين	يوصمون	باملبالغة	مبطالبهم.	كما	أّن	اخلطاب	العرقّي	يتحّول	مع	
	،)Van Dijk, 1991	)أنظر	وُمرّمزا	ضمنّيا	ليكون	فأكثر	أكثر	الوقت	مرور
هها.	كّل	 وبكلمات	أخرى	فإّن	مؤسسات	عنصرّية	تنتج	أيديولوجيات	داعمة	لتوجُّ
ذلك	له	أهمّية	كبرى	يف	تشخيص	سلوك	"البيض"	اّلذين	يعتبرون	أنفسهم	كراما	
وينكرون	حقيقة	كونهم	يتعاملون	ويتصّرفون	بعنصرّية.	هذا	السياق،	يُبِرز	حواري	
ما	يسّمى	بــ	"عمى	األلوان"	و	"التعددّية	الثقافية"	على	أّن	كليهما	يتم	تبنّيه	كنماذج	
فكرية	تعمل	على	تطبيع	الوضع	القائم	وإنكار	حقيقة	أّن	الفضاء	هو	عنصرّي.	
ال	 داخلها	 العاملة	 والقوى	 املؤّسسة	 بأّن	 تّدعي	 سياسة	 هي	 األلوان«	 »عمى	
يعيرون	أّي	اهتمام	لرموز	الِعرق	خالل	مداوالتهم	وإجرائهم	التفضيالت	واّتخاذ	
قراراتهم.	إّن	هذا	خطاب	أيديولوجّي	باعتبار	واقع	احلال	اّلذي	يؤّكد	على	طغيان	
التحّيز	لصالح	مجموعة	األغلبية.	من	ضمن	آليات	»عمى	األلوان«	أن	يسمح	لكل	
من	أعضاء	هيئة	التدريس	واإلدارة	والطالب	االّدعاء	بأّن	أبناء	األقلية	يفّسرون	

اخللفية	النظرّية
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أي	 أدنى	حد«	 إلى	 العنصرّية	 »تقليل	 إظهار	 أو	 التي	خاضوها،	 خطًأ	تاربهم	
هامشّية	 أّنها	 على	 معها	 التعاطي	 يتّم	 فإّنه	 العنصرّية	 مظاهر	 تتجلّى	 عندما	
 ;Chalmers, 1997( السياسات	 تغيير	 عن	 للحيد	 وذلك	 ومتفّرقة	 وفردّية	
للمزيد،	أنظر:	Fine et al, 1997(.	إلى	جانب	ذلك،	عادة	ما	يستخدم	خطاب	
»حقوق	املواطنة«	وهو	خطاب	ليبرالي	يركِّز	على	الفرد	بشكل	حصري	مخفيا	
األغلبية	ودمغها	بشرعية	 لدى	مجموعه	 والتحكم	 السيطرة	 تاريخا	طويال	من	
املناداة	بسياسة	»عمى	األلوان«	)Bonilla-Silva, 2001, 2003(.	يف	الوقت	
نفسه،	فإّن	»التعّددّية	الثقافية«	كسياسة	منتهَجة	داخل	املؤّسسات	األكادميّية	هي	
أيديولوجية	متتّد	يف	منطقة	الراحة-	مثل	افتتاح	كلّيات	لألقلّيات،	التوظيف	وفقا	
املختلفة،	تخصيص	 املجموعات	 وأعياد	 إلى	عطل	 اإلشارة	 لنظام	احملاصصة،	
بني	 ولقاءات	 دورات	 وإقامة	 األقلّيات،	 أبناء	 لطالب	 املساعدة	 لتقدمي	 املوارد	
األغلبية	 ملجموعة	 الزائدة	 باالمتيازات	 املساس	 دون	 املتعّددة-	 الثقافات	 أبناء	
)Jackson & Solis, 1995(.	يف	السياق	اإلسرائيلي،	وجدت	معيان	)2013 
الثقافية	ال	يدركون	 بالتعددية	 اليهود	الذين	ينادون	 	جل	األساتذة	 76(	أنَّ ص	
أن	مصاحلهم	الشخصية	منوطة	باستمرار	املؤسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	يف	
دعم	احلفاظ	على	امتيازاتهم	كمجموعة	يهودية	على	حساب	اإلجحاف	يف	حّق	
لسياستها	 األكادميية	 املؤسسة	 تغيير	 فإّن	 أخرى،	 بكلمات	 العرب.	 احملاضرين	
الظاملة	نحو	إعادة	توزيع	أكثر	إنصافا	للسلطة	واالمتيازات	بني	اليهود	والعرب،	ال	
بّد	وأّنه	سينعكس	سلبا	على	معظم	هؤالء	احملاضرين	اليهود	الذين	سيضطرون	
إلى	التخلي	عن	أفضليتهم	يف	كافة	مناحي	عملهم.	عليه،	فإّن	التغييرات	الطفيفة	
تنسجم	 العرب	 ُتاه	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 املؤسسة	 لها	 تروِّج	 التي	 والبطيئة	
وتتماشى	مع	الرغبات	غير	املعلنة،	ورمبا	غير	الواعية،	ألعضاء	هيئة	التدريس	
بتبّني	 القائم	 الوضع	 مع	تميل	 ولكن	 مصاحلهم،	 على	 حتافظ	 كونها	 اليهود	
سابا	 أيضا:	 )أنظر	 الثقافية	 التعددية	 راية	 حتت	 يكون	 ما	 وممارسة	 خطاب	

ونافا-شاي،	2010(. 
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تدهور حالة المحاضرين عموما وأبناء األقلّيات خصوصا
أبناء	 من	 بأّنهم	 احملاضرين	 واقع	 إلى	 أساسا	 يستند	 املسألة	 هذه	 مبحث	 إّن	
األقلّيات	وهم	يعانون	من	وهن	مضاعف	بسبب	خلفيتهم	وما	يترّتب	على	عملية	
يف	 وخاصة	 العالي،	 التعليم	 جهاز	 يف	 املتسارعة	 	)liberalization( التحرير	
العقد	األخير.	لعّل	أبرز	مظاهر	عملية	التحرير:	أّوال،	تعزيز	مكانة	الطالب	على	
يعتبر	 كان	 اّلذي	 العالي	 التعليم	 بأّن	 االعتقاد	 مع	 باالنسجام	 حساب	احملاضر	
الذاتية.	يف	 للمنفعة	 أّنه	رأس	مال	عام	قد	أصبح	استثمارا	فردّيا	 املاضي	 يف	
هذا	السياق،	تخلص	دراسة	Birdsell-Bauer )2011(	إلى	أّن	عالقة	»مزّود	
اخلدمة«	و»العميل«	هي	السمة	الطاغية	على	التعليم	العالي	اّلذي	أصبح	عبارة	
عن	سلعة،	مّما	يلِزم	احملاضر	املؤّقت	بالتراجع	أو	االمتناع	عن	تقدمي	االعتراض	
الّتِبعات	 حتّمل	 إلى	 يضطر	 وإاّل،	 »العميل«،	 	)challenge( بتحّدي	 القيام	 أو	
السلبية	لسلوكه.	ثانيا،	تدهور	ظروف	عمل	)pauperization(	احملاضرين	من	
خالل	تشغيلهم	مبوجب	عقود	عمل	مؤّقتة	وغير	مكتملة	احلقوق،	مّما	أّدى	إلى	
ت	يف	هذه	احلقبة	يف	ظّل	املنافسة	الدائرة	فيما	 ضعضعة	مكانة	احملاضر	املؤقَّ
بني	احملاضرين	وعدم	تثّبتهم	الوظيفّي،	األمر	اّلذي	يعكس	الّشعور	بالّنقص	أو	
الّضعف	خالل	تأديتهم	لعملهم.	لذا،	فإّن	أهّم	االنعكاسات	على	مكانة	احملاضر	
ما	يتجّسد	يف	الصعوبة	يف	أن	يكون	حازما	أكادميّيا	ويواجه	طاّلبه	على	النحو	

األمثل.	

فإّنهما	 األقليات،	 أبناء	 من	 التدريس	 هيئة	 ألعضاء	 والرقي	 للتشغيل	 بالنسبة	
يقعان	يف	أسفل	الهرم	األكادميي:	معّدل	متثيلهم	يف	الدرجات	غير	املثّبتة	مرتفع،	
النحو،	 هذا	 على	 األدنى.	 احلّد	 إلى	 أقرب	 عادة	يف	ظل	ظروف	هي	 ويعملون	
لهم	 والترويج	 الكاملة،	 األكادميّية	 باحلرّية	 يتمّتعون	 ال	 احملاضرين	 هؤالء	 فإّن	
يكون	أقّل	بكثير	من	األعضاء	املنتمني	ملجموعات	األكثرية،	وهم	يتقلّدون	عددا	
محدودا	من	املناصب	املؤّثرة.	يف	الغالب،	يحصل	هؤالء	احملاضرون	على	وظائف	
وتقييمهم	 الطالب	 على	 اعتمادهم	 يجعل	 مّما	 التدريس،	 مهّمة	 عليها	 تطغى	
تختص	 مواضيع	 حول	 األقليات	 أبناء	 أحد	 دراسات	 تتمحور	 ما	 غالبا	 كبيرا.	
مبجموعته	العرقية	واإلثنّية،	وهذا	يف	حّد	ذاته	يعني	أّن	مساقاته	تطرح	قضايا	

اخللفية	النظرّية
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ليست	سائغة	للطالب	من	مجموعة	األكثرّية	مثل	البيض.	أحيانا	كثيرة،	ينّفس	
الطالب	البيض	عن	انزعاجهم	هذا	بصّب	انتقادات	ضد	األساتذة	من	مجموعة	
األكادميّي	 التدريج	 يف	 األضعف	 احللقة	 يشّكلون	 أّنهم	 باعتبار	 وذلك	 األقلّية؛	

 .)Hurtado, 1992(

تقترح	برامج	التخّصصات	املختلفة	مساقات	حول	»التعّددّية	الثقافية«	يدّرسها	
احملاضر	»امللّون«.	ومبا	أّن	هذه	املساقات	تعتبر	مبثابة	أداة	مريحة	»لتجميع	نقاط	
أكادميية«	فهي	تدفع	احملاضر	امللّون	إلى	الهامش	إذ	ينَظر	إليه	على	أّنه	ال	يتعامل	
مسيرته	 تتعرقل	 قد	 كذلك	 اجلوهرّية.	 املساقات	 يف	 هو	 كما	 املهّمة	 املواد	 مع	
إليها،	 ينتمي	 التي	 العرقّية	 األقلّية	 البحثّية	بسبب	فشله	يف	نشر	مقاالته	حول	
وهي	اّلتي	غالبا	ما	يختّص	فيها-	يف	مجاّلت	لها	مكانة	أكادميية	مرموقة،	ولذلك	
ينَظر	إليه	على	أّنه	أقّل	جناحا.	هذه	الدائرة	تتقّوى	لكون	هيئة	التدريس	تّند	
باحثني	متمّكنني،	وهذا	املعيار	ال	ينطبق	على	امللّونني	بأّنهم	يتعاملون	مع	القضايا	
التي	تعتبر	»أقل	إثارة	لالهتمام«	عند	األغلبية.	هذه	الهامشية	تنعكس	سلبا	على	
درجة	تقييم	الطلبة	لهؤالء	احملاضرين	وأيضا	ملساقاتهم	أو	حتى	أبحاثهم.	وجانب	
آخر	يغّذي	هذه	الدائرة	املغلقة	هو	العمل	يف	أكثر	من	مؤّسسة	إلكمال	الوظيفة،	
البحوث،	ويقلّل	من	إعداد	شبكاتهم	االجتماعية	 مّما	يحّد	من	تفّرغهم	إلجراء	

 .)Hurtado et al,. 1998(	»تبادلّية	»عالقات	بناء	على	قدرتهم	ويضعف

أبناء	 من	 للمحاضرين	 دّوارة«	 »أبواب	 األكادميّية	 املؤّسسات	 من	 العديد	 لدى	
األقليات.	فهؤالء	غالبا	ما	ينَظر	إليهم	بعني	الريبة	من	ِقبَل	الزمالء،	ويتعّرضون	
»التمييز	 بسبب	 للعمل	 ُقبلوا	 أّنهم	 مفادها	 رسالة	 ويستوعبون	 والعزلة،	 للمغيبة	
على	 استئنافات	 يواجهون	 وأيضا	 البحثّية،	 جودتهم	 بسبب	 وليس	 ح«	 املصحِّ
سلطتهم	األكادميّية	من	ِقبَل	الطالب.	يضاف	إلى	ذلك	توّتر	آخر	وهو	ما	يلتّف	
حول	االلتزامات	املتعّددة	ُتاه	مجتمعهم	األقلّي	واالنتماء	إليه.	هذا،	ولعدم	وجود	
موارد	مخّصصة	للنهوض	باألقلّيات	واحلّد	من	امتيازات	املجموعات	املهيمنة،	
ترَصد	توقعات	من	ِقبَل	اإلدارة	والطالب	والزمالء	على	ضرورة	مساعدة	أبناء	
األقليات	يف	شّتى	القضايا	األكادميّية،	مّما	يخلق	عبئا	آخر	على	احملاضر	من	
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مجموعة	األقلية،	ومن	املرّجح	أّن	ذلك	يبقيه	يف	اجلزء	السفلي	من	سلّم	التحصيل	
 .)Hurtado, 1992; Hurtado et al, 1998(	الدراسّي

االندماج  حاجة  بين  البيض«  قشر  على  »يمشون  األقلّيات  أبناء  محاضرون 
ورغبة التغيير

الذاتي	من	حيث	 التكيُّف	 	عملية	االندماج	يف	املؤّسسات	األكادميّية	تتطلّب	 إنَّ
)الطبقة	 املؤّسسة	 ألعضاء	 ومالءمته	 واجلندري	 والعرقي	 الطبقي	 الوعي	
ق	ما	يسّمى	بــ»الرأسمال	الرمزّي«،	 الوسطى،	الذكور،	البيض(.	هذه	املواءمة	تعمِّ
وهذه	العناصر	التنظيمّية	اخلفّية	حتافظ	على	التسلسل	الهرمي	وخلق	الهوامش	
داخل	املؤّسسة.	لقد	كشفت	إحدى	الدراسات	عن	وجود	صراع	لدى	األساتذة	من	
األقلّيات	يتراوح	بني	حاجتهم	للحصول	على	الرأسمال	الرمزّي	داخل	املؤّسسة	
األكادميّية	 النزاهة	 على	 حفاظهم	 وبني	 االنتماء	 إلى	 تشير	 اّلتي	 األكادميّية	
وقيمهم	الشخصّية.	مبعنى	أّن	احملاضر	ابن	األقلّية	يحار	بالنسبة	لكيفّية	املناورة	
مع	 استراتيجّي	 تاوب	 إبداء	 املتباينة:	 االحتياجات	 هذه	 بني	 فيما	 والتوفيق	
األيديولوجية	 واملعارضة	 املعتقدات	 مقابل	احلفاظ	على	 املؤّسسة	يف	 تعليمات	
خاّصته.	فمطلوب	من	احملاضرين	أبناء	األقلّيات	االحتفاظ	برغبتهم	يف	التأثير،	
ر	 والتثقيف	للنقد،	والتحريك	إلحداث	التغيير	ورسم	النموذج	الفاعل	احلّي	للمفكِّ
الّناقد،	وبني	التزامهم	مبا	عليهم	ُتاه	أولئك	الذين	يدفعون	رواتبهم-وكالء	هياكل	

 .)Gair & Mullins, 2010(	تغييرها	يف	يرغبون	التي	احلاكمة	السلطة
العرب مواطنو دولة إسرائيل يعانون من اإلقصاء كونهم أقلّية قومّية

مواطنيها	 إسرائيل	ضد	 دولة	 تديرها	 التي	 التمييز	 آلّيات	 حول	 إجماع	 هناك	
يف	 »اجلمهورية«	 الدميقراطية	 بأّن	 التمييز	 هذا	 ر	 يفسِّ 	)1993( بيلد	 العرب.	
إسرائيل	تضّم	نوعني	من	املواطنة:	املواطنة	الليبرالّية	للعرب	واجلمهورّية	لليهود.	
اليهود	 أّن	 إاّل	 متساوية	 مدنّية	 بحقوق	 والعرب	رسميا	 اليهود	 يتمّتع	 ففي	حني	
»الصالح	 املشاركة	يف	 من	خالل	 مواطنتهم	 يستطيعون	ممارسة	 َمن	 هم	 فقط	
احلاكمة	 املؤّسسات	 سلوك	 ميَّز	 القومّي	 النهج	 هذا	 	.)civic virtue( العام«	
لدولة	إسرائيل	منذ	بداياتها	يف	انتزاع	امللكية،	واالستيالء	على	املوارد،	وإنشاء	

اخللفية	النظرّية



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    26    |

مشروع	التهويد	الذي	يعطي	امتيازات	للمجتمع	اليهودي	ويخلق	فصال	عنصريا	
متغلغال	يسّبب	يف	التفّتت	االجتماعي	ملجموعات	سكانّية	منفصلة	تتلّقى	كّل	منها	
ِحَزًما	مختلفة	من	احلقوق	على	أساس	عرقّي	)يفتحئيل،	2006(.	يف	الواقع،	إّن	
عمل	املؤّسسات	الرسمية	يتميَّز	باالزدواجّية	العلنّية،	حيث	أّن	املوارد	املخّصصة	
للمجتمع	العربّي	هي	محدودة،	وشروط	االستحقاق	ال	تتطلّب	معايير	موضوعية	
مثل	املواطنة	أو	احلاجة	-فحص	اإلمكانيات-	أو	التأمني	-دفع	رسوم	التأمني	
»الفئوية«،	»اجلمهورّية«،	 انتمائية	مثل	 مسّبقا-	فحسب	بل	ترتكز	على	معايير	
 Friedman & Shalev, 2010; Gal,(	»»احملسوبّية	وحتى	الَوالء«	منفعة«

 .)1998; Rosenhek, 2011; Shafir & Peled, 2002

هو	 إسرائيل	 يف	 الفلسطينيون	 حتته	 ينبري	 الذي	 البنيوّي	 اإلطار	 	 إنَّ عموما،	
عملية	صنع	 عن	 إقصائهم	 إلى	 يهدف	 القائم	 السياسي	 فالنظام	 يهّمشهم:	 ما	
القرار	السياسي	وتوزيع	املوارد	املادية	واملعنوية،	وأّما	مشاركتهم	يف	االقتصاد	
اإلسرائيلي	فتقع	على	هامشه	دومنا	تطوير	القتصاد	فلسطينّي	مستقّل،	و»قسم	
تعليم	العرب«	يهدف	إلى	إحكام	السيطرة	عليهم	من	خالل	استخدام	عّدة	أدوات	

أهّمها	تعطيل	إقامة	جامعة	عربية	)مصطفى،	2006	ص	10(. 

ميكن	ملؤسسات	التعليم	العالي	أن	تلعب	دْورين	متناقضني:	األّول،	ما	يتمّثل	يف	
إعادة	صياغة	موازين	القوى	السائدة،	ومن	خالل	ذلك	يتّم	إعادة	إنتاج	عالقات	
ْور	الثاني،	فهو	من	حيث	إمكانها	بأن	تشّكل	 صادرة	عن	السلطة	القائمة.	أّما	الدَّ
أداة	للتغيير	على	كافة	املناحي	احلياتية.	ميدانّيا،	فإّن	كاّفة	الدراسات	ذات	الصلة	
قد	أجمَعْت	على	أهمّية	التعليم	العالي	ألبناء	األقلية	العربية	يف	إسرائيل	على	
واالجتماعية	 االقتصادية	 املجاالت	 واحلضور	يف	 واجلماعي،	 الفردي	 الصعيد	
والسياسية	)Arar, 2016; Mar’I, 1978 p. 108(.	لكن	بالرغم	من	محاولة	
إسرائيل	استخدام	التعليم	كأداة	للسيطرة	والتهميش	)Al Haj, 2003(،	إاّل	
أّن	األقلية	العربية	حتاول	جاهدة	يف	قلبها	إلى	أداة	تعزيز	ومتكني	إلخراج	نفسها	

من	دائرة	الهامشية	التي	ُفرضت	عليها	)مصطفى،	2006(. 

التعليم	 سيرورة	 حتديد	 يف	 فاعال	 َدْورا	 تلعب	 تزال	 ما	 دات	 محدِّ ثالثة	 هناك	
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العربي	يف	اسرائيل:	األّول،	تطّوره	مع	غياب	حالة	تراكمية	مؤسساتية	 العالي	
إسرائيل.	 دولة	 وقيام	 	1948 عام	 النكبة	 منذ	 له	 سابقة	 فلسطينية	 تعليميه	 أو	
الثاني،	تطور	التعليم	العالي	داخل	املؤسسة	اإلسرائيلية	املجنَّدة	خلدمة	املشروع	
احملّدد	 أّما	 الحقا.	 ل	 سنفصِّ كما	 ونهوضها،	 الدولة	 بناء	 عملية	 يف	 الصهيوني	
الثالث،	فهو	مسيرة	التعليم	العالي	مع	غياب	جامعة	عربية	تدرِّس	باللغة	العربية-

اللغة	القومّية	)مصطفى،		2007	ص	13	و-	37(. 
واإلسقاطات  األسباب  البداية،  إسرائيل:  داخل  عربية  جامعة  إقامة  تعطيل 

على المحاضر العربي
يعتبَر	الباحث	سامي	مرعي	من	أوائل	َمن	طرح	فكرة	إقامة	جامعة	عربية	يف	
مطلع	السبعينات	بل	إّنه	ِمن	أوائل	املبادرين	إلى	إقامتها:	»ساق	وبإصرار،	إلى	
ن	 ل	من	خاللها	الوعي	اجلماعي،	ومتكِّ ضرورة	التأسيس	جلامعة	عربية،	يشكِّ
الفلسطينيني	من	بناء	أنفسهم،	وحني	رأى	أّن	هذه	الرؤية	القت	التحّدي	والرفض	
انصرف	إلى	بناء	مؤسسات	تُعنى	بالبحث	العلمي	والفعل	املجتمعي	كإقامة	معهد	
الطفل	 رعاية	 ومركز	 العربي،	 التراث	 إحياء	 ومركز	 العربي،	 التعليم	 أبحاث	

وغيرها«	)عرار،	2010	ص	33(. 

وقف	أبو	الهيجاء	)Arar & Abu El-Hija; 2017 ;2010 ,2005(	على	األسباب	
والصراعات	 التناقضات	 إسرائيل:	 يف	 عربية	 جامعة	 قيام	 عدم	 خلف	 تقف	 التي	
الفكرة	ألسباب	 العربي	ورفض	املؤسسة	اإلسرائيلية	هذه	 داخل	مركبات	املجتمع	
أمنية	وسياسية	واقتصادية	وإدارّية.	مجلس	التعليم	العالي،	حتى	آخر	تقرير	له	يف	
البديل	 إقامة	جامعة	عربية،	طارحا	 هذا	الصدد،	ما	زال	متعنِّتا	يف	رفضه	فكرة	
ح«	الستيعاب	العرب	داخل	املؤسسات	 والذي	يتمّثل	يف	تبّني	سياسة	»التمييز	املصحِّ

األكادميية	اإلسرائيلية	)مجلس	التعليم	العالي،	2013	ص	69	و	75(. 

من	جهة	أخرى،	فقد	استعرض	إغبارية	)2011(	فوائد	إقامة	جامعة	عربية	على	
املستوى	االقتصادي،	االجتماعي،	الصحي،	السياسي	واألمني	»السلم	األهلي«.	
وأبرَزت	هذه	الدراسة	وأّكدت	على	ضرورة	إقامة	جامعة	عربّية	بغية	التخفيف	
من	وطأة	اإلقصاء	اجلزئي	التي	تنتهجه	املؤسسات	األكادميية	اإلسرائيلية	يف	

اخللفية	النظرّية
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حّق	احملاضرين	العرب	)ص	51،	53	و	56(. 

	وبالّنسبة	لإلسقاطات	السلبية	لعدم	وجود	جامعة	عربية	على	عّدة	مجاالت،	فقد	
تطّرق	إلى	ذلك	بشارة	)2003(:	متناولية	التعليم	العالي،	اإلنتاج	العلمي	وجدول	
أعماله،	القدرة	على	تطوير	سرد	وعلم	اجتماع	فلسطيني	بعيد	عن	االستشراق	
اإلسرائيلي	حتى	يف	أبحاث	تتعلق	بدراسة	املجتمع	العربي	يف	إسرائيل.	وأضاف	
مصطفى	)2006(	يف	هذا	اإلطار	أّن	أهّم	انعكاسات	عدم	وجود	جامعة	عربية	
اإلسرائيلية،	 اجلامعة	 مع	 عالقتهم	 يف	 باالغتراب	 العرب	 شعور	 استمرار	 هو	
التمييز	ضدهم	يف	عدة	مجاالت:	وضع	عقبات	 كونها	متّثل	حلقة	من	حلقات	
بنيوية	أمام	انخراطهم	يف	اجلامعات	واألكادميية	والبحث	العلمي،	االستمرار	يف	
بالّنسبة	الستحقاق	 تعجيزّية	 العبري،	وضع	شروط	 السنوي	 الدراسي	 التقومي	
سَكن	الطلبة،	محاكم	التأديب،	تضييق	إمكانية	احلصول	على	املنح	والتسهيالت	
املنّظمات	 مختلف	 يف	 للعرب	 املعادي	 والسلوك	 التعبير	 حرية	 تقييد	 املختلفة،	

الطالبية	)ص	18(. 

»األكادمييون	 	)2007( يحيى	 وحاج	 عرار	 كتاب	 الواردة	يف	 املقاالت	 معظم	 إّن	
والتعليم	العالي	عند	العرب	يف	إسرائيل:	قضايا	ومعضالت«	تناولت	إسقاطات	
عدم	وجود	جامعة	عربية	على	األكادمييني	العرب	يف	إسرائيل	من	النواحي	التالية:	
اندماجهم	يف	السيرورة	األكادميية،	 شروط	قبولهم،	اختيار	مواضيع	دراستهم،	
	إنهاؤهم	للمسيرة	التعليمية،	استيعابهم	كخريجني	يف	سوق	 استمراريتهم	ومن	ثَمَّ
العمل،	محاوالتهم	مقاومة	التمييز	املماَرس	ضدهم	بتوجههم	للدراسة	يف	اخلارج	
بداية	يف	الدول	الشيوعية	وانتهاء	يف	األردن	ودول	أوروبا	الغربية.	كما	وأشارت	
هذه	املقاالت	إلى	إسقاطات	دراسة	العربي	داخل	منظومة	أكادميية	إسرائيلية	على	
هاته	احلياتية	العاّمة	كالهجرة	الداخلية،	تعاطيه	مع	مؤسسة	احلمولة،	 بعض	توجُّ

انخراطه	يف	سيرورة	التمدين	والدمقرطة،	ومواقفه	من	»الثقافة«	احمللية.	

يف	املقابل،	فإّن	عرقلة	قيام	جامعة	عربية،	حتَّم	على	مؤسسات	التعليم	العالي	
اإلسرائيلية	عبور	احملاضر	العربي	ووفوده	إلى	األكادميية	اإلسرائيلّية.	
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األكاديمي العربي داخل األكاديمية الصهيونية المؤممة
نادرا	ما	تتعاطى	األدبّيات	مباشرة	مع	قضايا	احلّيز	األكادميي	اإلسرائيلي	املؤّم	
الطالب	 بني	 العالقة	 تناول	 على	 تركِّز	 إذ	 العربي،	 احملاضر	 على	 وإسقاطاته	
بوميل،	 مراجعة	 العرب.	 الطالب	 أمام	 تقف	 التي	 احلواجز	 أو	 والعرب	 اليهود	
فيما	 الثنائّية	 العالقات	 إلى	 تطّرقت	 التي	 للدراسات	 	)2009( وتوتري	 زئيفي	
يف	 متكافئ	 غير	 للواقع	 التحتّية	 البنية	 أّن	 بّينت	 إسرائيل،	 يف	 الطالب	 بني	
ب	العرقّي	اليهودي	والعزل	والتفرقة	والتمييز	اّلتي	 إسرائيل،	مبا	يف	ذلك	التعصُّ
هي	متغلغلة	أيضا	إلى	داخل	مؤّسسات	التعليم	العالي.	مبعنى	أّن	دونّية	العرب	
األكادميّية	 يف	 والعرب	 اليهود	 بني	 املشترك	 اللقاء	 وأّن	 فيها	 موجودة	 تزال	 ال	
ليس	منصفا	وال	يشّكل	مركزا	للتقارب	االجتماعّي	أو	املواطنة.	لقد	اّتضح	أّن	
مؤّسسات	التعليم	العالي	تكاد	ال	تنقطع	عن	السياق	االجتماعّي	األوسع	بل	إّنها	
مغروسة	فيه.	بناء	عليه،	يتّم	استنساخ	الصراعات	والتوّترات	بني	اليهود	والعرب	
الكائنة	خارج	مؤّسسات	التعليم	العالي	اّلتي	حتما	تؤّثر	على	العالقة	بني	الطالب	
جهة	 من	 واإلدارّيني	 التدريس	 هيئة	 وأعضاء	 الطالب	 وبني	 جهة،	 من	 أنفسهم	

أخرى	)أنظر	أيضا:	مطر،	2010(. 

لقد	شّحت	الدراسات	التي	تتطّرق	إلى	احملاضرين	العرب	داخل	إسرائيل،	ولعّل	
السبب	يف	ذلك	يعود	إلى	الواقع	القائل	بأّن	بحث	األكادميية	عموما	يف	حّد	ذاتها	
هي	مهّمة	معّقدة	للغاية	على	غرار	أن	يكون	الباحث	هو	نفسه	نتاج	لهذه	البنية	
التنظيمية	التي	يبحثها.	فهو	عملّيا	يبحث	ذلك	النظام	الذي	يدير	حياته	املهنية،	
وهذا	ليس	بالشيء	الهنّي	من	حيث	إّنه	يتحّرك	ضمن	تعقيدات	بنيوية	قد	تؤدي	

 .)Greenwood & Levin ,2008(	تنحيته	حتى	أو	تهميشه	إلى

فيما	يلي،	سنتطّرق	إلى	أهم	الدراسات	التي	تعكس	حالة	احملاضر	العربي	يف	
سياق	األكادميّية	اإلسرائيلّية	املؤمّمة:	

اجلامعات	 إلى	 عرب	 محاضرين	 وصول	 إمكانّية	 أّن	 تُظهر	 األولى	 الدراسة	
اإلسرائيلّية	أمر	عسير	جدا.	فقد	كشفت	النتائج	أّنه	عمل	يف	جامعات	إسرائيل	
عربّيا	 	82 و	 اليهود	 من	 	4583 بينهم	 من	 الكبار،	 احملاضرين	 من	 	4665

اخللفية	النظرّية
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أّن	 العالي	 التعليم	 يؤّكد	مجلس	 الصدد	 نفس	 2013(.	يف	 )علي،	 	)1.75%(
التدريس	يف	 %2	فقط	من	مجموع	أعضاء	هيئة	 العرب	يشّكلون	 احملاضرين	

األكادميية	اإلسرائيلية	)مجلس	التعليم	العالي،	2013	ص	39(. 

الدراسة	الثانية	تبنّي	أّن	األكادميّية	اإلسرائيلّية	تتجاهل	اللغة	والثقافة	العربّية	
يف	احلرم	اجلامعّي:	جميع	املؤّسسات	األكادميّية	التي	مّت	فحصها	ال	تلّبي	الهدف	
إلى	 املواقع	اإللكترونية	 بترجمة	 العالي«	اخلاص	 التعليم	 الذي	وضعه	»مجلس	
كما	 للعربّي	 الثقافّية	 بالعربية.	احلياة	 يوجد	الفتات	 وتقريبا	ال	 العربّية،	 اللغة	
تكون	 وتكاد	 منخفضة	 اجلامعات	 تتبّناها	 التي	 املختلفة	 األنشطة	 يف	 تنعكس	
الفضاء	 يف	 موجودتنَي	 غير	 تكونا	 أن	 تكاد	 العربّية	 والثقافة	 فاللغة	 معدومة.	
اجلامعّي،	وأّما	قليله،	إن	تواجد،	فال	يكون	فيه	التدليل	على	االنتماء	إلى	املكان	

أو	تشكيله	)معيان،	2014	انظر	أيضا:	أبو	غزاله،	2010(. 

دراسة	ثالثة	بحثت	تصّورات	األساتذة	اليهود	والعرب	بالّنسبة	ملدى	تأثيرهم	على	
الفضاء	األكادميّي	املؤّم،	بالتركيز	على	فحص	حالة	مؤّسسة	أكادميّية	)معيان	
2013	ص	39(.	وجدت	الدراسة	أّن	جميع	األساتذة،	اليهود	والعرب،	يعون	بأّن	
سياسة	املؤّسسة	األكادميّية	مشّجعة	لتغيير	جوانب	متعلقة	بالتعددّية	الثقافية	
ولكّنها	صاّده	ومانعة	ألّية	محاولة	تتعلّق	بتحقيق	املساواة	)ص	39-40	و70(. 

التي	 التحّديات	 بعض	 النشر(	 )قيد	 فريدمان	 للباحثة	 الرابعة	 الدراسة	 وتبنّي	
تواجه	أعضاء	هيئة	التدريس	من	األقلية	العربّية	داخل	مؤّسسات	أكادميية	مت	
فريدمان	 تصف	 	،)41-36 )ص	 احملاضرين«	 »خطاب	 عنوان	 تأميمها.	حتت	
تّنب	احملاضر	العربّي	التعاطي	مع	األحداث	السياسّية	أو	العالقات	العدائّية	
أو	العنصرّية	يف	الفصول	الدراسية	على	الرغم	من	أّن	ذلك	يقع	يف	لب	تخّصصه.	
تستمر	الدراسة	يف	وصف	بعض	تلّيات	اختالل	ميزان	القوى	لصالح	الطالب	
اليهود	أمام	محاضريهم	العرب،	مثل:	»ممارسة	طالب	يهود	شكال	من	أشكال	
»محاوالت	 العربّي«،	 واحملاضر	 العربّي	 الطالب	 من	 كّل	 ُتاه	 والسيادة	 امللكية	
تقويض	السلطة	املهنّية	للمحاضر	العربّي	املتخّصص«،	بعبارة	أخرى،	الطالب	
احملاضر	 أّن	 حقيقة	 تشخيص	 يف	 ينجحون	 األغلبية	 مجموعة	 ظّل	 يف	 اليهود	
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العربّي	كمنتمي	إلى	أقلّية	هو	احللقة	األضعف	يف	املؤّسسة	األكادميّية،	وعليه	
فإّنهم	مييلون	إلى	مهاجمته	وانتقاده.	كّل	ذلك	يجعل	احملاضر	العربّي	يعاني	من	

محاوالت	تقزميه،	تقويض	سلطته	املهنّية	احلصرّية	ووصمه	بآراء	مسبقة.	

تشير	الدراسة	اخلامسة	لغور	زئيف	)2005(	إلى	أّن	أجندة	البحث	العلمي	للباحثني	
منط	 فكرة	 دخول	 قبل	 معّينة،	 مرحلة	 يف	 كاملة	 إسرائيلية	 أجندة	 كانت	 العرب	
ذلك،	 من	 وأبعد	 اإلسرائيلية.	 األكادميية	 إلى	 املال	 واعتبارات	سوق	 اخلصخصة	
والتشديد	 »الفردانية«	 على	 العربي	 احملاضر	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 طبَّعت	 لقد	
م	الفردي	يف	معزل	عن	الهموم	اجلماعّية.	 على	اإلجناز	الشخصي	والتطوُّر	والتقدُّ

أوائل	 من	 كونه	 مرعي	 لسامي	 الذاتية	 السيرة	 بحثت	 	)2010( عرار	 دراسة	
م	األكادميي	 االكادميّيني	العرب	يف	إسرائيل.	لقد	أبرزت	دراستها	حقيقة	أّن	التقدُّ
للمحاضر	العربي،	منذ	أواسط	السبعينات،	مرتبط	باعتبارات	غير	أكادميية	على	
اإلطالق	بل	قد	تكون	سياسية	محضة:	»...	حصل	على	درجة	»محاضر	كبير«	يف	
سنة	1976	نتيجة	لنشاطه	العلمي	وأبحاثه	ودراساته	املختلفة	التي	رغم	متّيزها	
وعمقها	لم	تؤهله	للحصول	على	درجة	بروفسور	نتيجة	العتبارات	سياسية	يف	
اجلامعة«	)ص	28(.	يذكر	بروفسور	رمزي	سليمان	ما	قاله	أحد	أساتذة	اجلامعة	
عن	عدم	حصول	سامي	مرعي	على	لقب	بروفسور:	»...	تقّدم	إلّي	بروفسور	أدير	
كوهني	وقال:	دائما	أتذّكر	كيف	غلّبوا	دكتور	مرعي	وأهانوه	وأّن	اجلامعة	قتلته.	
دير	بالك	ما	يقتلكش،	وهو	يعّبر	عن	ذلك	بحسرة	وقهر	وسخط	تاه	هذه	اللعبة	
	....« قنازع:	 جورج	 بروفسور	 يقول	 الصدد	 نفس	 ويف	 	.)28 )ص	 األكادميية«	
املضايقة،	 نوع	من	 اإلداري	تلّت	يف	 املستوى	 إّن	عالقته	)سامي	مرعي(	على	
كانت	 أّن	هذه	 إاّل	 بروفسور،	 درجة	 للحصول	على	 تؤّهله	 ومنشوراته	 فدراساته	
عقبة	خاصة	ملوقفه	يف	معهد	دراسة	وبحث	التعليم	واملجتمع	العربي«	)ص	29(. 

أضافت	دراسة	بشارة	)2003(	أّن	احملاضر	العربي	يعمل	يف	ظل	ظروف	مرّكبة:	
احملّكمة،	 والدوريات	 النشر،	 ودور	 األبحاث،	 ومركز	 واجلامعة	 املدينة	 غياب	
وغياب	التقاليد	البحثية	يف	املجتمع	العربي	الريفي	املعزول	عن	العالم	العربي،	
أو	املدينة	العربية،	تهميش	العرب	أو	هامشيتهم،	باإلضافة	إلى	أّن	عملية	اإلنتاج	

اخللفية	النظرّية
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يف	العلوم	االجتماعية	واإلنسانية	تتم	من	دون	أجندة	أو	جدول	أعمال	ملجتمع	
وفئات	 اجتماعي،	 اقتصادي-	 سياسي-	 مشروع	 دون	 من	 أي	 دولة،	 يف	 منظم	

اجتماعية	حتمل	على	كاهلها	هذا	املشروع«	)ص	38(. 

وجدت	دراسة	مصطفى	)2010(	من	خالل	مطالعته	ألجندات	الرسائل	البحثية	
التي	يعاجلها	األكادميّيون	يف	الداخل	الفلسطيني	أّن	غالبية	األبحاث	سواء	يف	
كّل	متنها	أو	يف	جوانب	منها	تعالج		قضية	العرب	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	من	
زوايا	بحثية	مختلفة:	التعليم	بكل	جوانبه،	السياسة،	املبنى	االجتماعي	وغيرها	
من	املواضيع.	هناك	عدد	قليل	من	الرسائل	التي	تعالج	فيها	قضايا	لها	صلة	
بالعالم	العربي.	تعتمد	غالبية	هذه	األبحاث	على	املنهجية	الكمّية،	وقليل	منها	
يعتمد	على	املنهجية	الكيفية	أي	التحليل	العميق	للظواهر.	فيبدو	البحث	الكمي	
العربي	بحثا	إجرائيا	»رسميا«	إن	صّح	التعبير،	ومبناه	واضح	من	مقدمة	ونظرية	
وتوزيع	استمارة	ثم	حتليل	االستمارة	على	ضوء	اإلطار	النظرّي،	وكّل	ما	يقوم	به	
الباحث	العربي	هو	املساهمة	يف	تعميم	النظرية	وتعميق	مصداقيتها	من	خالل	
إسقاطها	على	املجتمع	العربي	يف	إسرائيل.	يف	املقابل،	تندر	األبحاث	الكيفية	
العربية	يف	اجلامعات	اإلسرائيلية؛	ألّنها	تعتمد	على	االستقراء	وقراءة	النصوص	
	إعادة	التنظير	يف	املباحث	العلمّية	 وتفكيكها	ثم	إعادة	بنائها	من	جديد،	ومن	ثَمَّ

املتداولة	يف	الدراسة.	

حقل الدراسة: محاضرون عرب في حرم أكاديمي إسرائيلي صهيوني تّم تأميمه
الدول	 يف	 أخرى	 أقليات	 عن	 إسرائيل	 يف	 العربّية	 األقلّية	 أبناء	 مكانة	 تتمّيز	
الغربّية	بكونهم	مواطني	دولة	إسرائيل	ويف	نفس	الوقت	هم	جزء	ال	يتجّزأ	من	
الشعب	الفلسطينّي	املوجود	يف	صراع	مستمّر	مع	إسرائيل.	يستند	اخلالف	بني	
األقلية	العربّية	واألغلبّية	اليهودّية	يف	إسرائيل	إلى	أّن	كليهما	يعتبران	أنفسهما	
السكان	األصلّيني،	ويطالبون	بحقوق	حصرّية	على	إقليم	واحد؛	ألّنه	يف	نظرهم	

هو	الوطن	الوحيد	الذي	ال	بديل	له	وال	محيد	عنه.	

املؤّسسات	األكادميّية	هي	من	األماكن	القليلة	املعدودة	يف	املجتمع	اإلسرائيلّي	
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لوجود	 والعرب	بشكل	غير	متماثل	وغير	متكافئ،	 اليهود	 التي	ال	يجتمع	فيها	
متساوياِن	 رسمّيا	 والعرب	 فاليهود	 دونّية.	 وضعّية	 يف	 خارجها	 أصال	 العربّي	
يف	املؤسسة	األكادميّية	أو	يكون	فيها	للمحاضر	العربّي	السلطة	على	»اليهودي	
مع	احملاضر	 الواقع	 يجري	يف	 ماذا	 السؤال:	 يطَرح	 وعليه	 )الطالب(.	 السّيد«	

العربي	داخل	هذه	املؤسسة	األكادميية	أمام	الطالب،	الزمالء	واإلدارة؟	

بالنسبة	لكل	ما	 أربعة	احتماالت	من	حيث	استعداد	األغلبية	 تعرض	األدبيات	
يتعلق	مبجتمع	األقلية:	اإلقصاء،	أي	أّن	األغلبية	ترفض	شمل	األقلية	يف	إطار	
مشترك،	وتختار	عوضا	عن	ذلك	إقصائها.	اإلذابة،	أي	أّن	األغلبية	تسعى	إلذابة	
األقلية	يف	داخلها.	االندماج،	أي	عندما	ترغب	األغلبية	بدمج	األقلية	يف	اطار	
الهوامش،	أي	عندما	تدفع	 بالتنازل	عن	هويتها	املميزة.	 إلزامها	 مشترك	دون	
األغلبية	باألقلية	نحو	الهامش،	وحتاول	يف	الوقت	ذاته	تقويض	هويتها	املمّيزة	
 Berry, 1984; Tajfel &( وجودها	 تضمن	 التي	 الظروف	 من	 وحرمانها	

 .)Turner, 1986

األقلية	 مجتمع	 ُتاه	 إسرائيل	 يف	 األغلبية	 مجتمع	 على	 املفّضل	 ه	 التوجُّ إّن	
يف	 مشمولة	 كمواطنني،	 الفلسطينيني،	 العرب	 فهامشية	 التهميش.	 توُجه	 هو	
	حقهم	يف	املساواة	املدنية،	 تعريف	إسرائيل	كدولة	الشعب	اليهودي.	بهذا	مُيَسُّ
ويُحَرمون	من	احلقوق	اجلماعية	)أبو	عصبه،	2006(.	يف	املقابل،	وحسب	ادعاء	
العربية	يف	 األقلية	 لدى	مجموعة	 املفّضل	 ه	 التوجُّ فإّن	 	،)Samoha, 1996(
ه	االندماج	الذي	يعني	الدمج	بني	هويتهم	القومية	وبني	هويتهم	 إسرائيل	هو	توجُّ
املدنية.	يؤيد	هذا	االتاه	غالبية	الباحثني	العرب	وإن	كان	االختالف	بشأن	قدرة	
)أنظر	أيضا:	سبيت،	 الهويتني	 التوفيق	فيما	بني	هاتني	 العرب	على	 املواطنني	

 .)2010

اخللفية	النظرّية
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المنهجّية

موضوع البحث
إمكانية	 إسرائيل،	 يف	 عموما	 العربّية	 األقلّية	 أبناء	 مكانة	 عن	 معزل	 يف	 ليس	
طرح	السؤال:	هل	يسود	"املناخ	البارد"	ُتاه	احملاضرين	العرب	داخل	املؤّسسات	
قة	عن	هذا	السؤال	املركزي،	فقد	 األكادميّية	يف	إسرائيل؟	لإلجابة	الشاملة	واملعمَّ
بات	املؤسسة	األكادميية	الصهيونية	يف	إسرائيل	-الطالب،	 مّت	تعقُّب	تعامل	مركِّ
اإلدارة،	الزمالء،	ومجلس	التعليم	العالي-	كمجتمع	أغلبية	ُتاه	احملاضر	العربّي	

املنتمي	إلى	األقلّية.	

هنا	يف	هذه	الدراسة،	سيتّم	وللمّرة	األولى	إسماع	صوت	احملاضر	العربي،	بناء	
على	تربته	الذاتية،	حول	تقييمه	حلالته	داخل	احلرم	األكادميّي	الصهيونّي:	هل	

يرى	نفسه	»ابن	البيت«	أم	ضيف	غريب؟	

أسئلة البحث
الكتاب	 هذا	 يتناول	 أعاله،	 املذكور	 املركزي	 السؤال	 عن	 ولإلجابة	 إجرائيا	
دراسة	سبعة	مجاالت	ميدانية	تعكس	مكانة	احملاضر	العربي	داخل	األكادميية	

اإلسرائيلية:	

األّول:	وصف	وحتديد	وحتليل	خصائص	سلوكيات	الطلبة	اليهود	ُتاه	احملاضر	
العربّي	مقارنة	مع	زمالئه	احملاضرين	اليهود	أو	مقارنة	مع	تعامل	الطالب	العرب	
معه	خالل	احملاضرات،	والساعات	املكتبّية،	ولقاءات	عابرة،	وفترة	االختبارات/
تقدمي	الوظائف،	والعطل	واألعياد،	واملناسبات	أو	االحتفاالت	مبختلف	أنواعها.	
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إزاء	 العربي	 احملاضر	 أفعال	 ردود	 وحتليل	خصائص	 وحتديد	 الثاني:	وصف	
يف	 املتمّثلة	 قّوته	 لسلب	 محاولة	 أّنها	 على	 يفّسرها	 اّلتي	 يهود	 طلبة	 سلوكّيات	

سلطته	األكادميية	الشرعية.	

نظره،	يف	مجال	 وجهة	 على	 بناء	 العربي	 تتبُّع	سيرورة	عمل	احملاضر	 الثالث:	
	تدريس	املساقات	من	حيث:	أهمّية	املساقات	جوهرية	كانت	أو	ثانوية،	إلزامية	
أو	اختيارّية	املساق،		نوعية	املساق	كونه	عاّما	أو	خاّصا	باألقلّيات	وعلى	رأسها	
كان	 ما	 إذا	 املساق	 تدريس	 َعب،	 الشُّ متعّددة	 املساقات	 بني	 مكانته	 العربّية،	
مفروضا	على	احملاضر	أو	ال،	مالءمة	توقيت	املساقات	وفق	املناسبات-خاّصة	
شهر	رمضان-،	طريقة	التدريس،	مدى	االستقاللية	يف	إدارة	املساقات	من	حيث	
اإليضاح	 بوسائل	 واالستعانة	 املراجع	 وانتقاء	 املضامني	 وحتديد	 التدريس	 لغة	
وغير	ذلك،		مهاّم	ومتطلّبات	املساق،	حتديد	الدرجات	والتقييم،	تعقُّب	سيرورة	
إصدار	 واحلضور،	 الدوام	 مثل	 االنضباط	 قواعد	 فرض	 التدريس،	 ومجريات	
يف	 أو	 التخصص	 نفس	 يف	 مساقات	 تدريس	 استثنائّية،	 حاالت	 يف	 القرارات	
السنوات،	 عبر	 اختالفها	 أو	 املساقات	 تدريس	 استقرار	 مدى	 مختلفة،	 أقسام	
إمكانية	 العرب،	 الطالب	 لصالح	 العربية	 باللغة	 مساقات	 بتدريس	 له	 السماح	
تنميط	 من	 العربي	 احملاضر	 موقف	 عرب،	 لطالب	 حصريا	 مساقات	 تدريس	
بعض	املساقات	للمجتمع	العربي،	مراقبة	سير	تدريسه،	شرعنة	اشتراط	املعرفة	
من	ِقبَل	طالب	يهود	خالل	املساقات،	توزيع	عبء	املساقات	فيما	بني	الّزمالء،	

وردود	أفعال	اإلدارة	على	سيرورة	تدريس	املساقات.	

الرابع:	تتبُّع	ميزات	عالقة	احملاضر	العربي	مع	اإلدارة،	بناء	على	وجهة	نظره:	
تصوُّر	احملاضر	العربي	لدوافع	سلوكيات	اإلدارة	ُتاهه،	املشاركة	يف	اللجان-	
النوع	واملرتبة،	عطل	األعياد،	املشاركة	يف	الطقوس	الوطنية	اإلسرائيلية،	مطالبته	
استقبال	ضيوف	غير	مرغوب	فيهم	داخل	إطار	األكادميية،	متثيل	املؤسسة	يف	
االجتماعات،	 الرأي	يف	 التعبير	عن	 والدولية،	حرية	 والهيئات	احمللية	 احملافل	
ردود	 اليهود،	 بالزمالء	 مقارنة	 األكادميية	 الشؤون	 كافة	 يف	 املساواة	 ممارسة	
أفعال	اإلدارة	على	شكاوى	الطالب	اليهود	املوّجهة	ضد	احملاضر	العربي،	مكانته	

املنهجّية
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كابن	أقلّية	داخل	القسم،	ترشيحه	لنيل	اجلوائز،	دْوره	كمستشار/	ممثل	للعرب	
وصالحياته	يف	القسم	الذي	يعمل	فيه.	

احملاضر	 لدى	 الوظيفية	 الهرمية	 والتدرُّج	يف	 التوظيف	 عملية	 تتبُّع	 الخامس:	
العالي	 التعليم	 مجلس	 دْور	 توظيفه،	 لسيرورة	 العربي	 احملاضر	 رؤيا	 العربي:	
ُتاه	دمج	العرب	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	خالل	منحة	»معوف«،	فرص	قبول	
توظيف	 يف	 ومعضالت	 أشكال	 اإلسرائيلية،	 األكادميية	 يف	 العربي	 األكادميي	

احملاضرين	العرب،	عقود	العمل	طويلة	األمد،	والتدرُّج	يف	املكانة	اإلدارية.	

األكادميية	 يف	 العربي	 للمحاضر	 العلمي	 م	 التقدُّ سيرورة	 تتبُّع	 السادس:	
املؤسسة	 لسلوكيات	 العربي	 رؤيا	احملاضر	 نظره:	 وجهة	 على	 بناء	 اإلسرائيلية	
مه	يف	الدرجات	العلمية،	إسقاطات	طريقة	توظيف	العربي	 األكادميية	ُتاه	تقدُّ
مه	العلمي،	احلرية	األكادميية	يف	البحث	والنشر،	تعامل	صناديق	ِمنح	 على	تقدُّ
البحث	العلمّية	احمللية،	تشجيع	العرب	على	البحث	والنشر،	َدْور	الراعي	اليهودي	
يات	احلصول	على	الترقية	يف	جلان	 يف	تطوير	احملاضر	العربي	أكادميّيًا،	حتدِّ
م	 م	األكادميي،	املساواة	بني	العربي	واليهودي	بكّل	ما	يتعلّق	بإجراءات	التقدُّ التقدُّ

العلمي.	

احملاضر	 رؤيا	 اليهود:	 زمالئه	 مع	 احملاضر	 عالقات	 تتبُّع	خصائص	 السابع:	
العربي	لتعامل	الزمالء	اليهود	معه	داخل	املؤسسة	األكادميية	اإلسرائيلية:	نطاق	
العالقة،	طبيعة	العالقة،	عالقات	الزمالة	يف	ظل	واجبات	عمل	إلزامّية	مفروضة	
من	ِقبَل	املؤسسة،	مبادرات	طوعّية	ألعمال	مشتركة	كاألبحاث،	العالقات	غير	
املشتركة،	 الفعاليات	اجلماعية	 املعايدات،	 مثل	 العربي	 الرسمية	بني	احملاضر	

املناسبات	الشخصية،	التهنئة	على	اإلجنازات	املهنية	وغير	ذلك.	

طريقة البحث واختيار العّينة
مت	االعتماد	على	املنهجّية	الكيفّية	اّلتي	تالئم	هذا	البحث	من	حيث	األخالقيات،	واحلقل،	
 )Flyvbjerg, 2011( حالة«	 »دراسة	 اخترنا	 	.)Christians, 2011( واألدوات	
للمحاضرين	العرب	اّلذين	يعملون	يف	أربع	كلّيات	)faculties(:	اإلنسانية،	واملجتمع،	
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واخلدمة	االجتماعية	واحلقوق،	يف	ثالث	قنوات	من	املؤّسسات	األكادميّية:	اجلامعات)1(،	
والكلّيات	األكادميّية	)colleges(	اجلماهيرّية	املمّولة)2(،	والكلّيات	األكادميّية	الربحّية)3( 
بإشراف	جلنة	املوازنة	والتخطيط	يف	مجلس	التعليم	العالي	باستثناء	الكلّية	األكادميية	

بيت-	بيرل	وكلّية	سمنار	هكيبوتسيم)4(. 

أداة البحث ومصادر المعلومات
 Lincoln,( )semi structured interviews(	»مبنّية	النصف	»املقابالت	استخدمنا
Yynham & Guba, 2011(،	حيث	توّجهنا	إلى	74	محاضرا	عربّيا	)حوالي	
%93	من	جمهور	البحث(،	وقابلنا	ميدانّيا	56	محاضرا	)%76(	يحملون	ألقاب	
الدكتوراه	واألستاذية،	منهم	محاضرون	مؤّقتون	)من	اخلارج(،	ومنهم	َمن	يعمل	يف	
وظيفة	من	غير	تثبيت	وآخرون	مثّبتون،	ومنهم	محاضرون	حديثو	العهد	وقدامى.	
هؤالء	احملاضرون	مسلمون،	نصارى	ودروز،	رجال	ونساء،	وأعمارهم	تتراوح	بني	
38-68،	يعملون	يف	كاّفة	التخّصصات	داخل	الكلّيات	األربع	املذكورة	أعاله.	

إجابات	شاملة	 لهم	 أتاحت	 اّلتي	 البحث	 للمشاركني	يف	 مفتوحة	 أسئلة	 ُوّجهت	
وعميقة	حول	سيرورة	عملهم	يف	األكادميية	اإلسرائيلية.	كانت	األسئلة	موّحَدة	

لكل	املشاركني.	وقد	جرت	كافة	املقابالت	باللغة	العربية،	لغتهم	األم.	

بار	 أبيب،	جامعة	 العبرية،	جامعة	تل	 فة	كجامعات	بحث	يف	إسرائيل:	اجلامعة	 ُمعرَّ 1.		هناك	سبع	مؤّسسات	
االعتراف	سنة	 ومّت	 للعلوم.	 فايتسمان	 التخنيون،	ومعهد	 بن	غوريون،	معهد	 ايالن،	جامعة	حيفا،	جامعة	
2013	بجامعة	تاسعة	-جامعة	مستوطنة	إرييل	رغم	أّنها	ما	تزال	محل	نقاش	يف	هذا	الصدد.		كما	أن	هناك	

ف	كجامعة	بحث. جامعة	ثامنة	يف	إسرائيل،	وهي	اجلامعة	املفتوحة،	ولكّنها	ال	تعرَّ
ف	كمؤسسات	بحثية،	وال	تشمل	برامج	 2.		هي	ليست	جامعات،	وتهدف	إلى	تأهيل	الطالب	أكادميّيا،	وال	تُعرَّ

أكادميية	للدكتوراه،	وليس	لدى	بعضها	أيضا	برامج	أكادميية	للماجستير.
لة	حكوميا،	وتعتمد	 3.		وهي	كلّيات	خاّصة	مّت	االعتراف	بها	أكادميّيًا	من	مجلس	التعليم	العالي،	ولكّنها	غير	مُموَّ
يف	األساس	على	الدخل	من	القسط	التعليمي	للطالب	الذي	ال	يكون	مدعوما	من	احلكومة	مثلما	هو	القسط	
التعليمي	املدعوم	يف	اجلامعات	والكليات	األكادميية	احلكومية،	وهي	ال	تشمل	برامج	أكادميية	للدكتوراه.

وزارة	 إلى	 تابعتنَي	 كانتا	 الدراسي	2015-16	 العام	 بداية	 املعلمني	حصريا.	حتى	 بتأهيل	 كونهما	يختصان	 	 	.4
املعارف	قبَيْل	انتقالهما	التجريبي	واملؤّقت	-حتى	انتهاء	فترة	تقييم	التجربة-	إلى	إشراف	جلنة	املوازنة	

والتخطيط	يف	مجلس	التعليم	العالي.

املنهجّية
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سيرورة جمع المعلومات
أوجس	معظم	احملاضرين	املُتََوّجه	إليهم	من	مغّبة	التعّرف	على	هويتهم،	وخاّصة	
ألّنهم	كانوا	يعرفون	أّن	عدد	األساتذة	العرب	يف	الكليات	األربع	املختارة	هو	محدود	
جدا.	تهّرب	بعض	احملاضرين	من	إجراء	املقابلة	بالرغم	من	تقدمي	كافة	الضمانات	
حلفظ	السرّية	تّنبا	النكشاف	مقوالتهم	على	املأل	وتعّرضهم	للمضايقات.	هناك	
مجموعة	ترّددت	قبل	موافقتها	على	إجراء	املقابلة	ألسباب	معّينة.	هناك	من	ألغى	
املقابلة	عقب	بدايتها	بدقائق	لدوافع	عاطفّية	مثل:	"عدم	القدرة	على	حتمل	العبء	
العاطفي	ملوضوع	البحث"،	أو	لدوافع	أيديولوجية،	مثل:	"أنا	ال	أريد	االستسالم	
إلى	التصنيف	القمعّي	للبشر	كطوائف	وأديان	وقومّيات".	وصّرح	محاضر	قيد	بدء	
املقابلة	بدقائق	معدودة:	"سأعطيك	20	دقيقة	كحّد	أقصى"،	مع	العلم	أّن	ِمشوار	

الوصول	إليه	قد	امتّد	إلى	مئات	الكيلومترات	ذهابا	وإيابا.	

هوّياتهم،	 إخفاء	 على	 ُوِعدوا	 فقد	 البحث،	 يف	 للمشاركني	 اجلماعّي	 وبالتوّجه	
أو	 الدائرة	 الوظيفة،	 التخّصص،	 الرتبة،	 اجلنس،	 مثل	 معلومات	 أّية	 وإخفاء	
ما	 ألّن	 املتحّدث؛	 هوّية	 عن	 تكشف	 أن	 املمكن	 من	 اّلتي	 األكادميية	 املؤّسسة	

يحّرك	هذه	الدراسة	هو	"املقوالت"	نفسها.	

روعهم	 من	 للتهدئة	 مقّدما	 األسئلة	 تلّقي	 البحث	 مشاركي	 على	 واْقتُرح	 كما	
احملاضر	 بها	 مّر	 التي	 التجارب	 حيث	 من	 أفكارهم	 ترتيب	 على	 ومساعدتهم	
املشارك	يف	البحث.	بدا	غالبية	املشاركني	يف	البحث	منفتحني،	وحتّدثوا	بصراحة	
وتلقائّية،	وأيضا	ذلك	ما	كان	منهم	بعد	إنهاء	املقابلة	وإغالق	التسجيل.	أّما	لغة	
ردود	احملاضرين	فكانت	خليطا	مزدوجا	بني	العربية	الفصحى	والعامية	املقرونة	
أو	 بدوّي	 أو	 فالحّي	 بلد	 سواء	 احملاضر	 ببلد	 اخلاّصة	 الشعبّية	 باملصطلحات	

مدينّي،	باإلضافة	إلى	استعمال	اللغة	العبرّية	وأحيانا	اللغة	اإلجنليزّية.	
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مراحل تحليل المقابالت

مّرت عملية حتليل املقابالت يف ثالث مراحل رئيسّية:

المرحلة األولى
قمنا	 للنتائج،	 األولّية	 القراءة	 بعد	 	:)coding( وترميزها  البيانات  تصنيف 
بتسجيل	نظام	تصنيف	للسير	وفقه	أثناء	التحليل،	وذلك	يتمّثل	يف	إعطاء	عناوين	
للمعلومات	التي	حتتويها	البيانات	املجموعة،	وهذه	العناوين	منها	ما	كان	كلمة	أو	
عبارة	أو	جملة	أو	فقرة	كاملة.	وننّوه	بأّن	بعض	الباحثني	يصف	هذا	التصنيف	بـ	
"املفتوح"	أو	"الوصفّي"،	حيث	كان	سؤال	البحث	اإلجرائي	هو	العامل	األساسّي	

يف	حتديد	وتوجيه	نظام	التصنيف.	

المرحلة الثانية
تسجيل املالحظات )memoring(:	بعد	التصنيف	املذكور	أعاله،	قمنا	بقراءة	
هذا	 يالئم	 مبنّي	 هيكل	 مخّيلتنا	 يف	 استقّر	 أن	 بعد	 مالحظاتنا	 وسّجلنا	 ثانية	
النظام	التصنيفّي.	وجاءت	هذه	املالحظات	على	شكل	أسئلة	مفتاحّية	لالستزادة	
املعرفّية-البحثّية	فيما	يتعلّق	بعالقات	قائمة	بني	الفئات	املعنّية	وهي	أسئلة	تدعو	

ق.	 إلى	الّنظر	فيها	والتحقُّ

المرحلة الثالثة
 axial(	»احملورّي	»التصنيف	يف	حتديد األنساق واألمناط	املرحلة	هذه	يف	جرى
coding(	باعتبار	أّنه	يجعل	الفئات	تدور	حول	محور	واحد	رمبا	يسّميه	آخرون	
أسرة	 يف	 الفئات	 يجمع	 أّنه	 باعتبار	 	)coding families( التصنيف«	 »أُسر	
وأنساق	 أمناط	 شكل	 على	 مجّدًدا	 لتصنيفها	 ثانية	 البيانات	 قرأنا	 ثّم	 واحدة.	
مرحلة	 بلغنا	 أن	 إلى	 املفتوح	 التصنيف	 من	 أعلى	 على	مستوى	تريدّي	 مبنّية	
 Cheek, 2011;(	ومضامينها	وفقراتها	بعناوينها	مصوغًة	النتائج	استخالص

.)Perakyal, & Ruusuvuori, 2011; Ricoeur, 1981

املنهجّية
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أخالقيات البحث
التسجيل	 إخضاع	 مثل	 اخلاصة	 البحث	 شركاء	 طلبات	 كّل	 تلبية	 مّتت	 بداية،	
الصوتي	الكامل	للمقابلة	أو	النص	الكامل	للمقابلة	ملراجعته	وإضافة	املالحظات	
عليه.	ومّت	أيًضا	إرسال	كافة	النتائج	إلى	جميع	شركاء	البحث	للتأكُّد	من	مدى	
االلتزام	بالتعهُّد	أمامهم	قبَيْل	إجراء	املقابالت	حول	دقة	االقتباسات	لسردهم	
ورواياتهم	واحلفاظ	على	سرية	مقوالتهم	وطمس	أّية	معلومة	قد	تكشف	هوياتهم.	
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مدخل أّول

نشأة ومأسسة األكاديمية اإلسرائيلية كأداة 
لخدمة المشروع الصهيونّي

مدخل أّول
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مدخل أّول

نشأة ومأسسة األكاديمية اإلسرائيلية كأداة 
لخدمة المشروع الصهيونّي)1(

مقدِّمة
على	 العربي،	 احملاضر	 داخله	 يعمل	 الذي	 العاّم	 اإلطار	 الفصل	 هذا	 يتناول	
وذلك	 الصهيوني	 املشروع	 من	 يتجّزأ	 ال	 جزء	 هي	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 أّن	
مع	 تعاطيها	 الكثير	من	 ر	 تفسِّ يومنا	هذا.	هذه	احلقيقة	 وحّتى	 تأسيسها	 منذ	

األكادمييني	العرب،	كما	سنُسهب	يف	فصول	هذا	الكتاب.	

العالي	يف	 التعليم	 لتبلور	مؤسسات	 التاريخي	 يلي	نعرض	موجزا	لإلطار	 فيما	
إسرائيل،	وبداية،	سنقوم	بقراءة	حتليلية	مختصرة	للمراحل	التاريخية	التي	آلت	
إلى	قيام	اجلامعة	العبرية،	والنقاش	السياسي	واألكادميي	الذي	دار	حول	َدْورها	
يف	املشروع	السياسي	الصهيوني	باعتبار	أّن	هذا	اإلطار	التاريخي	يف	تقديرنا	
العالي،	 التعليم	 ملؤسسات	 احلاصلة	 الالحقة	 التحّوالت	 فهم	 على	 سيساعدنا	
أو	 املاضي	 منقطعة	عن	 كانت	 ما	 إذا	 أو	 وتراكمها	 التحّوالت	 منبع	هذه	 ولفهم	
مّتصلة	به.	وبعدها	نتطّرق	إلى	تطوُّر	التعليم	العالي	بعد	قيام	دولة	إسرائيل،	حيث	
امتّدت	هذه	املأسسة	حتى	بداية	السبعينات،	ومن	مالمحها:	سن	قانون	مجلس	
التعليم	العالي	وانتهاء	عهد	بناء	اجلامعات	اإلسرائيلية	يف	أوائل	السبعينات،	إذ	
إّن	التعليم	العالي	استقّر	على	ثماني	جامعات،	وغدا	هناك	إجماع	متماسك	بأّن	
مرحلة	االعتراف	بجامعات	جديدة	قد	انتهت	بالنسبة	للتعليم	العالي	اإلسرائيلي،	

1.		أشكر	الباحث	د.	مهند	مصطفى	حسن	تعاونه	يف	انتهال	املعلومات	الواردة	يف	هذا	الفصل	من	كتابه	الذي	
أصدره	سنة	2014	حتت	عنوان	»املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية: املعرفة، السياسة واالقتصاد«.	إصدار	

مدار-	املركز	الفلسطيني	للدراسات	اإلسرائيلية.
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إلى	أن	جاءت	احلكومة	اإلسرائيلية	سنة	2012	وأعلنت	عن	االعتراف	بجامعة	
أساسّيا	 عامال	 لعبتا	 واأليدولوجية	 السياسة	 إّن	 أرييل.	 مستوطنة	 يف	 جديدة	
وحاسما	يف	هذا	االعتراف،	وهو	ما	يبدو	معّززا	للفكرة	املطروحة	والقائلة	بأّن	
األكادميية	اإلسرائيلية	هي	أداة	طيِّعة	بيد	املشروع	الصهيوني	مع	انعكاسات	كّل	

ذلك	على	مكانة	احملاضر	العربي.	

علمية	 كمؤسسة	 االسرائيلية	 األكادميية	 أّن	 الفصل	هي	 بهذا	 اخلاّصة	 الفكرة	
واجتماعية	وبحثية	ساهمت	يف	امتداد	املشروع	الصهيوني	ويف	صياغة	الهوية	
اإلسرائيلية	اجلديدة،	كذلك	يف	عملية	بناء	األمة	والدولة	بشكل	أو	بآخر،	وكان	
لها	َدْور	أساسي	يف	عمل	مؤسسات	االستيطان	»الييشوف«	اليهودي	قبل	قيام	
الدولة،	وتشابكت	بشكل	كبير	مع	مؤسسات	الدولة	السياسية	واألمنية	اجلديدة	
لبذل	املجهود	القومي	لبناء	الدولة	وحتصينها	يف	شّتى	املجاالت	وخاصة	املجال	
الهوية،	 مستوى	 على	 القومية	 مناعتها	 أهمية	حتصني	 أقّل	 وليس	 العسكرّي،	
واملعرفة	والذاكرة.	لهذه	الصيرورة	من	نشأه	وتطوُّر	مؤسسات	التعليم	العالي	يف	

إسرائيل	أبعاد	هاّمة	ذات	وقع	على	مكانة	احملاضر	العربي.

الت األكاديمية اإلسرائيلية  ر وتحوُّ ظ حول ثالثية المفاهيم لقراءة تطوُّ تحفُّ
يأخذ	هذا	الفصل	بأطروحة	مصطفى	)2014(	حول	الثالثية	املفهومّية	لقراءة	
األكادميّية	 »مثلَّث	 عليها	 أطلق	 والتي	 اإلسرائيلية،	 األكادميية	 وحتوالت	 تطور	
أو	 واالقتصاد	 واملعرفة،	 السلطة،	 أيًضا	 عليها	 ويطلق	 السياسة	 اإلسرائيلية«:	
بالنسبة	 صحيح	 الطرح	 هذا	 أّن	 وهو	 وحيد	 حتفُّظ	 وجود	 مع	 السوق،	 منطق	
إسرائيل	 يف	 العربية	 باألقلية	 األمر	 يّتصل	 فحني	 فقط.	 اليهودي	 للمجتمع	
العامل	 هي	 السلطة	 السياسة/	 فإّن	 داخلي،	 استعمار	 وطأة	 من	 تعاني	 والتي	
املركزي	الذي	يحّدد	طبيعة	تعامل	األكادميّية	اإلسرائيلية	تاهها	طاّلًبا	كانوا	أو	
ل	الحقا.	 محاضرين	أو	موّظفني	)راِجع	األدبيات	يف	اإلطار	النظري(،	كما	سيفصَّ

مركِّب	 مركزية:	 مرّكبات	 ثالث	 عن	 عبارة	 اإلسرائيلية«	 األكادميّية  »مثلث 
السياسة	أو	السلطة:	وهو	يعني	مدى	مساهمة	األكادميّية	يف	املجهود	القومي	

مدخل	أّول؛	نشأة	ومأسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	كأداة	خلدمة	املشروع	الصهيونّي
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ل	السلطة	السياسية	يف	املؤسسات	 الثقايف	والسياسي،	ويعني	أيًضا	مدى	تدخُّ
ل	يتمّثل	يف	عّدة	وجوه:	زيادة	أو	تقليص	اإلنفاق	احلكومي	 األكادميية.	هذا	التدخُّ
ممارسة	 بواسطة	 حاصال	 التدخل	 يكون	 وقد	 العالي،	 التعليم	 مؤسسات	 على	
التعليمية،	 املؤسسات	 املعرفية	على	 السياسي	وفرض	قوانني	شرطّية	 الضغط	
وقد	يكون	التدخل	منعكسا	يف	مثابرة	السلطة	على	إعادة	صياغة	التعليم	العالي.	
ل	بكّل	هذه	جميعا.	مركِّب	املعرفة	له	جوانب	مختلفة:	فهو	يعني	 وقد	يكون	التدخُّ
هاته.	وكذلك	 من	جهة	ما	سياسات	اإلنفاق	على	البحث	العلمي	والتطوير	وتوجُّ
يتعلّق	بسياسات	التعليم	العالي	واألكادميي	داخل	املؤسسات	التعليمية،	وهو	يعني	
عالقات	القوى	فيما	بني	املؤسسات	التعليمية	وداخلها،	وهو	يعني	أيضا	اإلنتاج	
هاته.	وهنا	يطَرح	سؤال:	هل	املعرفة	هاّمة	يف	حّد	ذاتها	أم	أّنها	هاّمة	 املعريف	وتوجُّ
ِلكونها	تلّبي	احتياجات	املجتمع؟	مركِّب	االقتصاد	وله	أوجه	عديدة:	فهو	يعني	
هات	األكادميّية	اإلسرائيلية	نحو	االندماج	بالعوملة	األكادميية،	 من	جهة	ما	توجُّ
ويعني	أيضا	سياساتها	التعليمية	واألكادميية	النابعة	من	توّجهاتها	العوملية،	وهو	
جّراء	 والتعليمي	 البنيوي	 املستوينَي	 على	 الداخلية	 اإلصالحية	 هاتها	 توجُّ يعني	
أو	 انصياعها	 مدى	 أيضا	 يعني	 وهو	 السوق،	 قوانني	 فيها	 تتسّبب	 ضغوطات	

مقاومتها	لقوانني	السوق.	

يّدعي	مصطفى	)2014(	أّن	األكادميّية	اإلسرائيلية	قد	تطّورت	منذ	نشأتها	وحتى	
يومنا	هذا	عبر	عالقات	التوتر	واالنسجام	القائمة	بني	مكّونات	»مثلّث	األكادميّية	
اإلسرائيلية«	وبني	قلقلة	يف	توازن	عالقات	القوى	فيما	بينها.	عليه،	فإّن	العالقات	
سياسات	 تبلور	 أن	 منها	 املفروض	 من	 التي	 اإلسرائيلية	 األكادميّية	 مثلّث	 بني	
أكادميية،	ليست	واضحة	يف	كل	األوقات	ويف	كل	احلاالت	واحملّطات	التاريخية.	
نات	الثالث	يف	فترة	تاريخية	ما	أو	 قد	حتمل	يف	طّياتها	تناقضات	بني	هذه	املكوِّ
ُتاه	حالة	ما،	وقد	تعمل	بانسجام	كبير	يف	فترة	تاريخية	أخرى	أو	ُتاه	حدث	
آخر.	كما	أّن	حالة	االنسجام	والتوّتر	اّلذي	يصل	إلى	بروز	التناقض	ال	تتم	دائما	
بوعي	واضعي	السياسات	بل	حتدث	يف	كثير	من	األحيان	بال	وعي؛	وذلك	بسبب	
الثَِّقل	العوملي	الذي	ينزل	على	األكادميّية	اإلسرائيلية،	ويجعلها	يف	بعض	األحيان	

تتصّرف	بتخبُّط	ُتاه	سياساتها	فيما	يتعلّق	مبثلث	األكادميّية	اإلسرائيلية.	
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يؤّكد	هذا	الفصل	الدراسّي	مصداقية	ما	طرحه	مصطفى	واملبنّي	أعاله	ُتاه	
املجتمع	اليهودي،	لكن	حني	يتم	التطّرُق	إلى	األقلية	العربية	داخل	إسرائيل	يف	
د	سياسات	وتعامل	 هذا	الّصدد،	فالسلطة	تكون	هي	العامل	املركزي	الذي	يحدِّ

األكادميّية	اإلسرائيلية	ُتاه	افرادها.	

التغييرات  رغم  مؤّممة  اإلسرائيلية  األكاديمّية  الدراسّي:  الفصل  فكرة 
الطفيفة التي طرأت عليها مؤخرا

ينّبه	هذا	الفصل	الدراسّي	إلى	تّنب	التفسير	اخلاطئ	ملاهّية	التغيير	الذي	حصل	
يف	املؤسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	خالل	العقد	األخير	والذي	قد	يوهم	بحصول	
انحراف	ما	عن	مسارها	املستمّر	يف	خدمة	املشروع	الصهيوني	وانعكاساته	على	
اإلسرائيلية	شهدت	 األكادميّية	 إّن	 الواقع،	 اسرائيل.	يف	 داخل	 العربية	 األقلية	
االجتماع	 وعلم	 التاريخ	 الصهيونية	يف	مجال	 للرواية	 ناقد	 تيار	 انسياب	 بداية	
والعلوم	السياسية،	والتي	انطلقت	بدراسة	املسألة	اليهودية	والفلسطينية	بأدوات	
بحثية	مختلفة	مغايرة	ومن	خالل	أطر	معرفية	ونظرية	جديدة	)انظر	مثال:	رام،	
ل	بديال	للتيار	املركزي	 2006(،	ولكنها	ما	زالت	تيارات	هامشية	لم	تتطّور	لتشكِّ
املعريف	يف	اجلامعات	اإلسرائيلية.	االدعاء	هو	أّن	هناك	تزامنا	بني	التغييرات	
داخلها،	 النقدي	 التيار	 تطور	 فيها	 مبا	 اإلسرائيلية،	 األكادميّية	 تشهدها	 التي	
هو	 النقدي	 التوجه	 هذا	 أّن	 فنعتقد	 والدولة.	 الصهيوني	 املشروع	 واحتياجات	
إشارة	إلى	أّن	األكادميّية	اإلسرائيلية	ليست	منطوية	على	منظوماتها	التقليدية	
وتسمح	بوجود	وحضور	منظومات	أخرى،	وحتى	راديكالية	يف	صفوفها،	ولكن	
تبقى	مساحة	هذه	املنظومات	مبا	يحّقق	مقولة	التعددية	والتسامح،	من	وجهة	

نظر	األكادميّية،	يف	منأى	عن	هيمنتها.	

األكادميية	 يف	 التغيير	 وهم	 مزاعم	 تدحض	 أخرى	 رواية	 الفصل	 هذا	 يطرح	
التي	 الطفيفة	 التغييرات	 رغم	 مؤمّمة	 كونها	 حقيقة	 على	 ويؤّكد	 اإلسرائيلية	
طرأت	عليها	يف	اآلونة	األخيرة.	سنعتمد	يف	روايتنا	على	أربعة	تطورات	حصلت	

يف	العقد	األخير:	
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التطوُّر	األّول	مّما	يرّسخ	مقولة	خدمة	األكادميية	اإلسرائيلية	ألجندة	املشروع	
الصهيوني،	حتى	الفترة	احلالية،	هي	مساعي	استعادة	العقول	املهاجرة	أو	»الهاربة«	
من	إسرائيل.	سنناقش	املفارقة	األكادميية	اإلسرائيلية	يف	هذا	املضمار:	فمن	
جهة،	تنخرط	اجلامعات	اإلسرائيلية	أكثر	فأكثر	يف	العوملة	األكادميية،	ولكّنها	من	
جهة	ثانية	تتبّنى	خطة	خماسية	طرحتها	احلكومة	إلرجاع	العقول	اإلسرائيلية.	
العالي	 التعليم	 العقول	هي	احلالة	الطبيعية	لعوملة	 أّن	هجرة	 تنبع	املفارقة	من	
والبحث	العلمي،	واحلالة	غير	الطبيعية	يف	ظل	العوملة،	هي	استقرار	الباحث	يف	
دولته.	عملّيًا،	يف	الوقت	اّلذي	حتاول	فيه	األكادميّية	اإلسرائيلية	الالهثة	وراء	
االندماج	يف	العوملة،	فإّنها	تبادر	إلرجاع	الباحثني	واحملاضرين	اإلسرائيليني	يف	
اخلارج	إلى	مؤسسات	التعليم	العالي	يف	إسرائيل	على	الرغم	أّن	التفكير	العوملي	
من	املفروض	أن	يدفعها	إلى	تشجيع	هذه	الهجرة،	واستقبال	محاضرين	أجانب	
القومية	على	 االعتبارات	 تغليب	 على	 أولى	 داللة	 أّن	هذه	 نعتقد	 يف	صفوفها.	

االعتبارات	األكادميية.	

التطوُّر	الثاني	هو	االعتراف	بحرم	جامعي	جديد	يف	مستوطنه	أرئيل	مبا	يحمله	
هذا	املشروع	من	تلّيات	لهيمنة	االعتبارات	القومية	لدى	كافة	القائمني	على	

األكادميية	اإلسرائيلية.	

التطوُّر	الثالث	هو	بروز	مسألة	شرطّية	املعرفة	يف	األكادميّية	اإلسرائيلية	حيث	
التركيز	على	مؤسسات	ومراكز	ميينية	تقوم	برصد	ومراقبة	نشاط	احملاضرين	
الّدراسّي	أن	شرطية	 الفصل	 يّدعي	هذا	 والدراسي	يف	اجلامعات.	ال	 البحثي	
بل	 املؤسسات	 املعرفة	يف	اجلامعات	هي	حركة	جديدة	ظهرت	مع	ظهور	هذه	
إّنها	قدمية	وقد	متأسست	داخل	بنية	اجلامعة	اإلسرائيلية.	الشرطية	البنيوية	
داخل	اجلامعات	ال	تزال	حاضرة	وبقوة	وخاصة	يف	العلوم	اإلنسانية	مثل	علم	
العلوم	االجتماعية	-	علم	االجتماع	والسياسة،	 أقّل	منها	يف	 التاريخ،	وبصورة	
ز	 تركِّ التي	 املعرفة	 لشرطية	 يعالج	منطا	جديدا	 الدراسّي	 الفصل	 هذا	 أّن	 إاّل	
ومراقبة	 د	 ترصُّ على	 وتعمل	 اجلامعة	 خارج	 مدني	 مجتمع	 مؤسسات	 على	
شرطية	 بني	 الفرق	 اجلامعات.	 يف	 بهم	 م	 للتحكُّ بوليسية	 بطريقة	 احملاضرين	
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املعرفة	البنيوية	والشرطية	اجلديدة	هو	أّن	األولى	هي	جزء	من	قوانني	اللعبة	
األكادميية	اإلسرائيلية	املعروفة	حدودها	وإن	باتت	أوسع	يف	العقَدين	األخيرين،	
وأّن	شرطية	املعرفة	اخلارجية	حتاول	تقليص	مساحة	احلرية	األكادميية	بطريقة	
البنيوية	وتعتبرها	األخيرة	تهديدا	لسمعتها.	 ال	تهضمها	حتى	شرطية	املعرفة	
أهمية	هذه	تنبع	من	حقيقة	أّن	تأثيرها	على	مؤسسات	التعليم	العالي	ملموس	

	الحقا.	 وصوتها	مسموع،	كما	سنبنيِّ

الذي	 اإلسرائيلي	 العالي	 التعليم	 مجلس	 محاولة	 يف	 يتجلّى	 الرابع	 التطوُّر	
يرأسه	وزير	التعليم	إغالق	كلّية	نظام	احلكم	والسياسة	يف	جامعة	بن	غوريون،	
الدولية	يف	 والعالقات	 السياسية	 العلوم	 كلّيات	 كلية	تصّنف	وحُتَسب	مع	 وهي	
العلوم	 يف	 تقليدية	 غير	 معرفية	 ألنساق	 تبّنيها	 بسبب	 اإلسرائيلية؛	 اجلامعات	
السياسية	وبسبب	التوجهات	النقدية	احلاّدة	حملاضريها	املوّجهة	ضد	السياسات	
ر	على	مدى	تأثير	 اإلسرائيلية.	هذه	اجلهود	إلخراس	هذا	الصوت	هو	خير	مؤشِّ
القرار	أو	تنيد	املؤسسة	احلاكمة	 البوليسية	على	صانعي	 الشرطية	املعرفية	

لهذه	الشرطية	املعرفية	خلدمة	أجنداتها.	
التعليم العالي واألكاديمّية اليهودية قبل قيام الدولة: النقاش حول إقامة 

الجامعة العبرية

املؤّسسات	 من	 واحدة	 الرائدة	 اجلامعة	 القدس	 يف	 العبرية	 اجلامعة	 تعتبر	
الوطنية	واألكادميية	املركزية	يف	إسرائيل.	ومع	ذلك،	فقد	كانت	أكثر	اجلامعات	
اليهودية	-واإلسرائيلية	الحقا-	هي	التي	أثارت	نقاشا	ِسجالّيًا	داخل	املجتمع	
من	 ليس	 لذلك،	 الدولة.	 قيام	 قبل	 الصهيونية	 واحلركة	 االستيطاني	 اليهودي	
محض	الصدفة	أّنها	كانت	أكثر	املؤّسسات	األكادميية	اإلسرائيلية	التي	حظيت	
بالبحث	والدراسة،	وهو	ما	دفع	اجلامعة	إلى	إصدار	كتاب	من	ثالثة	مجلّدات	

ل	الرواية	الرسمية	للجامعة	)كاتس	وهيد،	2007(.  حول	تاريخها،	ليشكِّ

لم	تكن	اجلامعة	العبرية	هي	املؤسسة	األكادميية	اليهودية	الوحيدة	التي	أقيمت	
يف	هذه	الفترة،	فإلى	جانبها	مّت	إقامة	معهد	العلوم	التطبيقية-	التخنيون	املسّمى	
فيما	بعد	»التخنيون«	يف	حيفا،	ومعهد	وايزمن	للعلوم	يف	رحوبوت.	إاّل	أّن	الفصل	
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الدراسّي	ال	يعرض	مسيرة	هاتني	املؤسستني	رغم	أهميتها	العلمية؛	وذلك	ألّنها	
لم	تكن	محل	نقاش	سجالّي	حول	احملاور	املركزية	لألكادميّية	اإلسرائيلية	الحقا	
بعد	 ُحِسم	 والذي	 التخنيون،	 يف	 التدريس	 لغة	 حول	 أثير	 الذي	 النقاش	 سوى	
صراع	مرير	لصالح	اللغة	العبرية،	وهو	صراع	سيخوضه	التخنيون	مّرة	أخرى	

يف	العقد	األخير.	
أّوال: فكرة مؤسسة يهودية عليا

نقاش	 محل	 االنتدابية،	 فلسطني	 يف	 يهودية	 جامعة	 تأسيس	 فكرة	 لت	 شكَّ
داخل	 مختلفة	 تيارات	 وبني	 اليهودي	 االستيطاني	 املجتمع	 داخل	 كبير	 وتداول	
احلركة	الصهيونية	)كوهن،	2006	ص	19-61(.	وقد	متحوَر	النقاش	واملبحث	
الصهيوني	يف	 املشروع	 وبني	 اجلامعة	 بني	 العالقة	 منها	 مختلفة،	 حول	قضايا	
اجلامعة	جزءا	 تكون	 أن	 يجب	 هل	 السؤال:	 نحو	خاّص	حول	 وعلى	 فلسطني،	
َدْور	 ُطِرحت	مسألة	 كما	 أكادميية	مستقلّة	عنه؟	 أم	مؤسسة	 املشروع	 من	هذا	
اجلامعة	املجتمعي،	ومتحور	السؤال	يف	هذا	اإلطار	حول:	هل	يجب	أن	تتمّثل	
وظيفة	اجلامعة	يف	تأهيل	الطالب	للمهن	والوظائف	الضرورية	لسد	احلاجات	
االجتماعية	والسياسية	للمجتمع	اليهودي	االستيطاني	أم	عليها	أن	تركِّز	على	

البحث	واإلنتاج	املعريف	لذاته؟

فلسطني:	 يف	 عبرية	 جامعة	 إلقامة	 بالنسبة	 هني	 توجُّ بني	 تصارع	 هناك	 كان	
تنخرط	 أن	 وعليها	 عاملية،	 جامعة	 أّنها	 على	 اجلامعة	 إلى	 ينظر	 األول	 ه	 التوجُّ
ه	 يف	صيرورة	املنافسة	العاملية	على	إنتاج	املعرفة.	واعتبر	أصحاب	هذا	التوجُّ
لكل	 جامعة	 تكون	 أن	 عليها	 فلسطني	 يف	 إقامتها	 املزمع	 العبرية	 اجلامعة	 أّن	
الشعب	اليهودي	يف	العالم،	وليس	فقط	لليهود	يف	فلسطني،	وعليها	أن	متثِّل	بّثًا	
ه	الثاني	فيبتغي	 فكريا	للثقافة	اليهودية	واملعرفة	اليهودية	يف	العالم.	أّما	التوجُّ
للجامعة	أن	تكون	جزءا	من	مؤسسات	احلركة	الصهيونية؛	لذلك	على	اجلامعة	
اليهودي	يف	فلسطني	من	 للمجتمع	االستيطاني	 السياسية	 أن	تخدم	األهداف	
خالل	إثراء	رموزه	الوطنية،	مثل	الزراعة	واالستيطان،	مبعنى	أّنه	على	اجلامعة	
ل	إطارا	إلغناء	هذه	الرموز	وتكون	جزءا	من	املشروع	السياسي	القومي.	 أن	تشكِّ
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ه	األّول،	 يف	املجمل،	فقد	تبنَّت	اجلامعة	والطاقم	األكادميي	واإلداري	فيها	التوجُّ
َه	الثاني	 حيث	أرادوا	للجامعة	أن	تكون	مركزا	فكريا	يهوديا،	بينما	تبّنى	التوجُّ
تكون	 أن	 منها	 أرادت	 التي	 الصهيونية	 واحلركُة	 اليهودي	 االستيطاني	 املجتمُع	
برموزها	 الصهيونية	 العمل	 حركة	 وكانت	 السياسي،	 املشروع	 أدوات	 من	 أداة	
ه	الثاني،	وهو	ما	عرف	بصراع	 يف	مثل	الزراعة	واالستيطان	متثِّل	وتقود	التوجُّ
"اجلبل	والَغْور"،	اجلبل	الذي	متّثله	اجلامعة	العبرية،	والَغْور	أو	السهل	الذي	متّثله	

احلركة	الصهيونية	برموزها	يف	ذلك	الوقت	)كوهن،	2001أ(.	

ترجع	الفكرة	يف	إقامة	جامعة	يهودية	إلى	أستاذ	الرياضيات	اليهودي	يف	جامعة	
هيدلبرغ،	تسفي	هرمن	شبيرا،	الذي	عرض	الفكرة	يف	املؤمتر	الصهيوني	األّول	
الذي	انعقد	سنة	1897،	إاّل	أّنها	القت	آذانا	صّماء؛	وذلك	النشغال	املؤمتر	يف	
قضايا	التأسيس	والتنظيم.	ويف	املؤمتر	الصهيوني	اخلامس،	طرح	الفكرة	وثابر	
لدولة	إسرائيل،	حاييم	 وأّول	رئيس	 املعروف	 والسياسي	 اليهودي	 العاِلم	 عليها	
للمؤمتر	 التنفيذية	 اللجنة	 ِقبَل	 من	 الفكرة	 تبّني	 اإلعالن	عن	 مّت	 وقد	 وايزمن،	

)اجلامعة	العبرية،	1937	ص	1(. 

ُعِقد	حفل	مهيب	الفتتاح	اجلامعة	العبرية	يف	سنة	1925،	رغم	أّن	اجلامعة	لم	
تكن	تضم	سوى	ثالثة	معاهد	بحثيَّة:	اليهودية،	الكيمياء	وامليكروبولوجيا.	ألقى	
وايزمن	يف	حفل	االفتتاح	خطابا	ربط	فيه	بني	جوهر	كينونة	اجلامعة	يف	هذه	
املرحلة	واملهاّم	التي	تقف	أمام	الشعب	اليهودي	على	املستوى	العملي	)غيالت،	

1969	ص	17(. 

ثانيا: السجال اليهودي- الصهيوني حول الجامعة العبرية

اليهودية	 األوساط	 داخل	 نقاشا	 العبرية	 اجلامعة	 تأسيس	 عن	 اإلعالن	 أثار	
ه	مّثله	وايزمن	وآحاد	هعام	ورئيس	 هان:	توجُّ والصهيونية،	وظهر	يف	األساس	توجُّ
التنقيحية.	 الصهيونية	 مؤسس	 جابوتنسكي	 مّثله	 ه	 وتوجُّ ماغنس،	 اجلامعة	
ز	من	اخلالفات	حول	اجلامعة	تلك	التوجهات	السياسية	جلزء	من	الطاقم	 عزَّ
األكادميي	وعلى	رأسهم	رئيس	اجلامعة	ماغنس	الذين	لم	ينسجموا	متاما	مع	
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أفكاره	 الرغم	من	انسجامهم	مع	 للمشروع	الصهيوني،	على	 القومية	 األهداف	
القومية.	مبعنى	أنَّهم	اعتقدوا	باحلّل	السياسي	القومي	للمشكلة	اليهودية	لكنَّهم	
اختلفوا	حول	الهدف	لهذا	احلل.	وبرزت	أفكار	الطاقم	األكادميي	بشكل	واضح	
بعد	العالقة	التي	نشأت	بينهم	وبني	حركة	"بريت	شلوم"،	وهي	حركة	قد	تبّنت	
فكر	آحاد	هعام	حول	إقامة	املركز	الروحاني	الثقايف	لليهود	يف	فلسطني،	وليس	
إقامة	دولة	قومية	تتبع	أساليب	كولونيالية.	ال	بّد	من	التأكيد	يف	هذا	السياق	
ه،	 	الطاقم	األكادميي	يف	اجلامعة	لم	يكن	على	قلب	رجل	واحد	لهذا	التوجُّ أنَّ
أّنه	على	اجلامعة	أن	تنسجم	مع	 ه	واعتقد	 فكان	هناك	َمن	عاَرَض	هذا	التوجُّ
املشروع	القومي	السياسي	الصهيوني.	يف	املقابل،	واصلت	الصهيونية	التنقيحية	
واليمني	معارضَة	اجلامعة	وطالبت	بإقالة	كّل	محاضر	ال	يلتزم	باملشروع	القومي	
اجلامعة	 ورئيس	 برغمان،	 هوغو	 شموئيل	 اجلامعة	 عميد	 وخاّصة	 الصهيوني	
وهاجموا	 اجلامعة	 التنقيحية	يف	 الصهيونية	 نَشَط	طالب	 كما	 ماغنس.	 يهودا	
"انهزامية"	الطاقم	األكادميي،	وابتعادهم	عن	الهدف	القومي	الذي	مّت	تأسيسها	

من	أجله«	)كوهن،	2006	ص	24-23(. 

الت  والتحوُّ المستوطنين  مجتمع  لحاجات  العبرية  الجامعة  استجابة  ثالثا: 
الداخلية

من	 كجزء	 اجلامعة	 مع	 ارتباطه	 زيادة	 اليهودي	 االستيطاني	 املجتمع	 حاوَل	
»منظمة	محّبي	 ذلك	 أجل	 من	 أقيمت	 وقد	 به،	 اجلامعة	 التزام	 لتعميق	 جهوده	
	من	كوهن	وكاتس	)2005،	ص	5-4(  اجلامعة	العبرية«	يف	تل	أبيب.	يعتقد	كلٌّ
باته	احلزبية	 ل	محاولة	من	املجتمع	اليهودي،	خارج	عن	مركِّ مة	تشكِّ 	هذه	املنظَّ أنَّ
مع	 دائم	 توتُّر	 حالة	 كانت	يف	 التي	 العبرية	 اجلامعة	 مع	 للتواصل	 والسياسية،	
املؤسسات	السياسية	واحلزبية	الصهيونية	يف	فلسطني.	يف	املقابل،	ورغم	حالة	
	اجلامعة	 التوتُّر	السائدة	بني	اجلامعة	ومؤسسات	املجتمع	االستيطاني،	إاّل	أنَّ
الداخلية	 والتحوُّالت	 املستوطنني	 استجابة	حلاجات	مجتمع	 أيضا	 تطّورت	 قد	
كلّية	 اجلامعة	 افتتحت	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 املتعاقبة.	 الهجرات	 أنتجتها	 التي	
التربية	سنة	1935،	كجزء	من	ازدياد	احلاجة	التعليمية	يف	مجتمع	املستوطنني،	
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اإلسرائيلي-	 التأريخ	 تُسّمى	يف	 اليهودية	اخلامسة	-كما	 الهجرة	 بعد	 وخاصة	
مع	 مقارنة	 عال	 تعليمي	 مبستوى	 فيها	 املهاجرون	 متيَّز	 والتي	 فلسطني،	 إلى	
الهجرات	التي	سبقتها،	فازدادت	حاجة	مجتمع	املستوطنني	إلى	تأهيل	الكوادر	
فكانت	 والعالي،	 الثانوي	 التعليم	 على	 اإلقبال	 ازدياد	 مع	 والتربوية	 التعليمية	
اجلامعة	العبرية	عنوانا	الستقطاب	وتأهيل	معلمني	جلهاز	التعليم	االستيطاني	
ص	 اليهودي	يف	فلسطني )انظر:	الفصل	الثالث	من	كتاب	عيرام،	1977	الذي	ُخصِّ
لكلية	التربية	يف	اجلامعة	العبرية	يف	فترة	االنتداب	البريطاني(.	كما	مّت	إقامة	
مستشفى	»هداسا«	يف	»هار	هتسوفيم«	سنة	1939،	والتي	حتّول	ميدانها	إلى	
جزء	من	احلرم	اجلامعي.	ما	قّوى	تأسيس	هذا	املستشفى	العالقة	بني	اجلامعة	
وبني	املجتمع	االستيطاني	اليهودي	بل	وبدأت	اجلامعة	تنغمس	أكثر	فأكثر	يف	

َدْورها	يف	املشروع	االستيطاني.	

رابعا: الجامعة العبرية رائدة العلوم اإلنسانية
العلوم	 لواء	 كحاملة	 البريطاني	 االنتداب	 فترة	 خالل	 العبرية	 اجلامعة	 ظهرت	
امتازت	 كيميائيا.	 كان	 وايزمن،	 وهو	 الكبار	 أحد	مؤسسيها	 أّن	 رغم	 اإلنسانية	
اجلامعة	يف	عقودها	األولى	بتشديدها	على	العلوم	اإلنسانية،	مع	إعطاء	أهمية	
خاصة	للعلوم	األخرى	التي	اعتبرتها	مفتاح	الدخول	إلى	عقل	املجتمع	اليهودي	
مركزا	 تشّكل	 البريطاني	 االنتداب	 فترة	 خالل	 اجلامعة	 وظلّت	 االستيطاني.	
وعمدائها	 رئيسها	 أّن	 كما	 بامتياز،	 منها،	 اليهودية	 خاّصة	 اإلنسانية،	 للعلوم	
اليهودية.	لهذا	 العبري	والدراسات	 العلوم	اإلنسانية	وخاصة	األدب	 جاءوا	من	
اإلنسانية	سواء	 العلوم	 املعرفة	يف	 إنتاج	 وكيفية	 كمية	 على	 إسقاطاته	 االمتياز	
ستقام	 التي	 املنافسة	 األكادميية	 املؤسسات	 يف	 أو	 القدس	 يف	 اجلامعة	 داخل	
التزامها	 مع	 القدس	 يف	 للمنظومة	 مخالفة	 معرفية	 منظومة	 لتطرح	 مستقبال	

ه	القومي	الصهيوني،	كما	سنسهب	الحقا.	 بالتوجُّ

لة مؤسسات التعليم العالي في نهاية االنتداب البريطاني خامسا: محصِّ
باإلضافة	إلى	قيام	اجلامعة	العبرية،	فقد	أقيمت	مؤسستان	إضافيتان:	األولى،	
س	سنة	1924	يف	حيفا.	يف	بداية	التأسيس	 معهد	العلوم	التطبيقية	الذي	تأسَّ
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نشبت	ما	تُسّمى	»حرب	اللغات«	بخصوص	لغة	التدريس	يف	املعهد،	بني	األملانية	
وبني	العبرية.	يف	أعقاب	احتجاج	املجتمع	االستيطاني	اليهودي	واستقالة	قيادات	
صهيونية	من	اللجنة	التي	كانت	قائمة	على	املعهد،	وبعد	مرور	سنوات،	ُحِسم	
الّصراع	لصالح	اللغة	العبرية.	معهد	التخنيون	كان	مشاركا	فاعال	يف	املشروع	

القومي	اليهودي	يف	فلسطني،	وما	كان	له	أن	ينجح	لوال	هذه	املشاركة.	

معهد	وايزمن	للعلوم	أقيَم	سنة	1934	يف	رحوبوت	وهو	املؤسسة	األكادميية	الثالثة	
التي	أقامها	مجتمع	املستوطنني	يف	فلسطني	قبل	قيام	دولة	إسرائيل،	وقد	أُطِلَق	
عليه	يف	البداية	»معهد	زيف«.	أقيم	املعهد	مببادرة	من	حاييم	وايزمن،	الذي	كان	
سي	اجلامعة	العبرية؛	لهذا	السبب	أطلق	على	املعهد	الحقا	معهد	 من	بني	مؤسِّ
ق	املعهد	من	تعاونه	مع	 وايزمن	عام	1946.	خالل	حرب	فلسطني	سنة	1948،	عمَّ

 .)Alpert, 1982(	املعهد	داخل	السالح	وحدة	وعملت	بل	العلوم	سالح

مأسسة التعليم العالي والبحث العلمي في إسرائيل: جدلية العالقة بين 
السياسية واألكاديمّية

دخل	التعليم	العالي	اليهودي	مرحلة	جديدة	مع	قيام	دولة	إسرائيل،	حيث	بدأت	
الدولة	اجلديدة	ومؤسساتها	بإبداء	اهتمام	متزايد	بالتعليم	العالي	والبحث	العلمي،	
ملا	فيه	من	خدمة	لعملية	بناء	الدولة	اليهودية	اجلديدة.	فالدولة	اجلديدة	جابََهت	
حتّديات	داخلية	وخارجية	يف	مجاالت	كثيرة:	اقتصادية،	واجتماعية،	وعسكرية،	
وثقافية،	وكان	عليها	مواجهتها	لكي	تستطيع	ضمان	استمراريتها	دون	أن	تنهار	
السياسيني	 من	 غوريون	 بن	 دافيد	 الدولة	 مؤسس	 وكان	 التحديات.	 هذه	 أمام	
اإلسرائيليني	الذين	كان	لديهم	تصوُّر	شامل	الحتياجات	الدولة	اجلديدة،	ووضع	
سياسات	 أولويات	 سلم	 يف	 العالي	 والتعليم	 العلمي	 والبحث	 املعرفة،	 موضوع	
الدولة	اجلديدة.	أراد	بن	غوريون	تنيد	النخبة	األكادميية	والعلمية	يف	املشروع	
ة	واملعرفة	بعد	 السياسي	الصهيوني	وبناء	الدولة	بعدما	انتبه	للعالقة	بني	القوَّ
احلرب	العاملية	الثانية،	وذلك	كجزء	من	إعادة	تعريف	العالقة	بني	املعرفة	والدولة	
1948	أقام	السالح	العلمي	كجزء	 العالم	عاّمة	بعد	احلرب.	عليه،	يف	آذار	 يف	
لت	وحدة	سالح	الِعلم	 عبة	العلمية.	وبعد	قيام	دولة	إسرائيل	مباشرة	حتوَّ من	الشُّ
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إلى	واحدة	من	أهّم	املؤسسات	البحثية	يف	إسرائيل	إلى	جانب	اجلامعة	العبرية	
قرابة	 	1951 السالح	سنة	 داخل	هذا	 وقد	عمل	 والتخنيون.	 فايتسمان	 ومعهد	
560	عامال	يف	خمسة	مراكز	بحثّية	تابعة	له،	وعلى	أساسه	أقيمت	شعبة	البحث	
للتصنيع	 "رفائيل"	 شركة	 بسنوات	 بعدها	 وأقيمت	 الدفاع،	 وزارة	 يف	 والتطوير	
اليهودية	 العلمية	 املؤسسات	 بني	 تعاونا	 احلرب	 سنوات	 وشهدت	 العسكري.	
االستشارة	 بتقدمي	 العبرية	 اجلامعة	 قامت	 حيث	 بريطانيا،	 وبني	 فلسطني	 يف	
	إقامة	اللجنة	العلمية	االستشارية	التي	 العلمية	واملهنية	للمجهود	احلربي،	وقد	متَّ
اليهودي	يف	فلسطني	من	أجل	تقييم	املساعدة	 العالي	 التعليم	 تضّم	مؤسسات	
واملساندة	العلمية	والتقنية	والطبية	للمجهود	احلربي	البريطاني.	وكان	واضحا	
بالنسبة	لنب	غوريون	أّن	هدف	السالح	العلمي	وُشْعبة	البحث	والتطوير	يف	وزارة	
الدفاع	هو	يف	األساس	تطوير	صناعة	األسلحة،	وتطوير	برنامج	التسلح	للجيش	
اإلسرائيلي،	ولكن	هذا	التطوير	يحتاج	إلى	النخبة	األكادميية	املدنية،	التي	تعمل	
يف	اجلامعات	ومؤسسات	التعليم	العالي	التي	ال	ميكن	للبحث	والتطوير	العسكري	

م	بدونها	)كيرن،	1988(.  أن	يتقدَّ

أّوال: البناء المؤسساتي ألكاديمّية اإلسرائيلية: بين القومي واألكاديمي
كانت	احلرب	العاملية	الثانية	أّول	احلروب	التي	لعبت	فيها	التكنولوجيا	َدْورا	كبيرا	
وحاسما	يف	مجرياتها	وقّوة	تدميرها	وحتديد	نهايتها،	وعليه،	أحدثت	حتّوال	يف	
العالقة	بني	احلرب	والعلم	والتكنولوجيا	داخل	أجزاء	كبيرة	من	النخب	األكادميية	
ساهمت	 وقد	 خصوصا.	 العبرية	 اجلامعة	 ويف	 عموما،	 فلسطني	 يف	 اليهودية	
الثاني/ تشرين	 التقسيم	 قرار	 أعقاب	 يف	 فلسطني	 يف	 اندلعت	 التي	 احلرب	
نوفمبر	سنة	1947	يف	تعزيز	هذه	التحّوالت،	حيث	بدأت	اجلامعة	ونخبتها	ترى	
أّنها	جزء	من	الدولة	القادمة،	وأّن	عليها	أن	تساهم	يف	املجهود	احلربي	اليهودي	
واإلسرائيلي	أثناء	احلرب.	انطلق	هذا	التفكير	من	عوامل	فرضها	الواقع،	فإلى	
كان	 فقد	 اجلامعة،	 نخب	 داخل	 واضحة	 يهودية	 وطنية	 هات	 توجُّ وجود	 جانب	
عليها	 وأّنه	 اجلديدة،	 اليهودية	 الدولة	 من	 جزءا	 ستكون	 اجلامعة	 أن	 واضحا	
التالية،	 املرحلة	 يف	 وبنائها	 املرحلة	 هذه	 يف	 احلربي	 مجهودها	 يف	 تساهم	 أن	
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لتضمن	مكانتها	يف	الدولة	اجلديدة.	وهذا	ما	حدث	يف	العقد	األول	بعد	قيام	
الدولة	حيث	حتّولت	اجلامعة	العبرية	إلى	"اجلامعة"،	مبعنى	املؤسسة	األكادميية	
املهيمنة	يف	إسرائيل.	لقد	ساهم	انضمام	النخب	األكادميية	العلمية	إلى	ُشعبة	
البحث	والتطوير	العسكرية	بداية	احلرب	يف	تعزيز	وحتسني	أداء	هذه	الشعبة.	
غوريون	 بن	 مع	 العبرية	 اجلامعة	 من	 وفد	 التقى	 	،1948 شباط	 منتصف	 ففي	
يف	 ومكانتها	 األمني	 البحث	 يف	 اجلامعة	 تلعبه	 أن	 ميكن	 الذي	 ْور	 الدَّ لنقاش	
بناء	 بعملية	 العبرية	 اجلامعة	 عالقات	 بداية	 كان	 اللقاء	 هذا	 القادمة.	 الدولة	
من	 العبرية	 للجامعة	 تعريف	 إعادة	 ل	 يشكِّ ما	 وهو	 اجلديدة،	 اليهودية	 الدولة	
جامعة	»يهودية«	إلى	جامعة	»إسرائيلية«.	ويف	نفس	السياق،	التقى	بن	غوريون	
عن	 أخبره	 والذي	 برغمان،	 أرنست	 للعلوم	 فايتسمن	 معهد	 يف	 العلمي	 املديَر	
اليهودي	يف	فلسطني،	وقد	مّت	 املعهد	للمساهمة	يف	املجهود	احلربي	 استعداد	
ل	 دمج	برغمان،	وهو	كيميائي،	يف	الصناعات	العسكرية	اإلسرائيلية	الحقا،	وحتوَّ
البحوث.	وخالل	احلرب،	 إعداد	هذه	 هاّمة	يف	 مؤّسسة	 إلى	 فايتسمان	 معهد	
ممثِّلني	 الطاقم	 ضم	 وقد	 األمني،	 العلمي	 للبحث	 طاقما	 غوريون	 بن	 س	 أسَّ
فايتسمان،	 معهد	 العبرية،	 اجلامعة	 الثالث:	 اليهودية	 العلمية	 املؤسسات	 عن	
والتخنيون،	باإلضافة	إلى	ممثِّل	عن	ُشعبة	البحث	يف	منظمة	الهاغاناة	)برئيل		

2009،	ص	88(. 

ز	جهوده	على	اجلامعة	العبرية،	فقد	 إّن	النظام	املركزي	بعد	قيام	الّدولة	أخذ	يركَّ
ه	 سعى	بن	غوريون	إلى	حتويل	اجلامعة	من	جامعة	الشعب	اليهودي	-حسب	توجُّ
آحاد	هعام	وذراعه	يف	اجلامعة	رئيسها	األول	ماغنس-	إلى	جامعة	إسرائيلية	يف	
هات	العاّمة	للدولة	اجلديدة	 عاصمة	الدولة-	القدس.	وذلك	يتمشى	مع	التوجُّ
يف	بناء	مؤسساتها	وإحكام	القبضة	على	هذه	املؤسسات	للعمل	مبوجب	مصالح	
هات	اإليديولوجّية	والفكرية	حملاضري	اجلامعة	وقيادتها	 الدولة،	وحتييد	التوجُّ
مركز	 يف	 العبرية	 اجلامعة	 كانت	 لقد	 االنتداب.	 فترة	 يف	 سائدة	 كانت	 والتي	
اهتمام	بن	غوريون	شخصيا	وسنَحت	الفرصة	إلحكام	السيطرة	على	اجلامعة	
نحو	املصالح	القومية	بعد	استقالة	الرئيس	الثاني	للجامعة	زئيف	برودتسكي،	
األمناء	 من	شأن	مجلس	 لتقليل	 اللحظة	 هذه	 استغالل	 احلكومة	 أرادت	 حيث	
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أراد	 القادم.	 الرئيس	 هوية	 وإقرار	 اخلارج،	 من	 أعضائه	 غالبية	 تتكّون	 الذي	
بن	غوريون	شخصية	تكون	غير	مستقلة	أيديولوجيا	يف	هذا	املنصب	بل	يكون	
2006	ص	171-178(.	يف	نفس	 النظام	)كوهن،	 له	 شخصا	ملتزما	مبا	يقّرره	
أيام	 إلى	 العودة	 األكادميي	يف	 وطاقمها	 اجلامعة	 إدارة	 ترغب	 تكن	 لم	 الوقت،	
اليهودي"	الستقالليته	 "الييشوف	 لم	حتّبه	سلطة	 الذي	 األّول	ماغنس	 رئيسها	
هاته	السياسية	املغايرة	للتوّجهات	القومية	الصهيونية،	بل	وأرادت	 الفكرية	وتوجُّ
شخصية	تكون	مقبولة	على	احلكومة،	خاصة	وأّن	احلجم	الكبير	من	ميزانيتها	
يرَصد	من	الدعم	احلكومي.	وقد	مّت	إرسال	قائمة	بأسماء	املرشحني	لنب	غوريون	
قبيل	االنتخابات،	وجزء	منهم	مت	دعوته	ملقابلة	شخصية	مع	بن	غوريون،	والذي	
دعم	بنيامني	ميزر	)مايزلر(	لرئاسة	اجلامعة،	وهذا	ما	حدث	فعال	إذ	مت	انتخابه	
ليشغل	منصبَني	يف	نفس	الوقت،	عميد	اجلامعة	ورئيسها،	ومّت	ذلك	يف	عملية	
إجرائية	سريعة	تضّمنت	ترقيته	إلى	درجة	األستاذية	العليا.	يف	الواقع،	دعمت	
اجلامعة	يف	فترة	مايزلر	تدخل	موظفي	احلكومة	يف	إدارتها،	وزادت	من	متثيل	
إلى	ستة	أعضاء	-من	أصل	 اثنني	 للجامعة	من	 التنفيذية	 اللجنة	 احلكومة	يف	
إلى	"اجلامعة"	يف	إسرائيل	-املؤسسة	 العبرية	 24	عضوا-،	وحتّولت	اجلامعة	
اليهود،	 العلماء	 كبار	 تضم	 والتي	 العليا،	 اإلسرائيلية	 واألكادميية	 االعتبارية	
واألذرع	األكادميية	للحكومة	اإلسرائيلية	)مصدر	سابق،	2006	ص	173-171(. 

هيمنت	اجلامعة	العبرية	على	املشهد	األكادميي	اإلسرائيلي	يف	العقد	األول	الذي	
أعقب	قيام	الدولة،	وساعدها	على	ذلك	مكانتها	اخلاصة	يف	النظام	السياسي	
من	 انفرادها	 كان	 فقد	 ذلك،	 على	 عالوة	 غوريون.	 بن	 لدى	 وخاصة	 املركزي،	
العلوم	 بتدريس	وبحث	 فايتسمان-	 -التخنيون	ومعهد	 املوجودة	 املؤسسات	 بني	
اإلنسانية	واالجتماعية	عامال	حاسما	يف	هذا	امِلضمار.	فقد	أنتجت	اجلامعة	
علم	 منظومة	 اجلامعة	 أسست	 فمثال	 العلوم،	 هذه	 يف	 بها	 خاّصة	 منظومات	
وقد	 الصهيوني،	 القومي	 بالتوّجه	 ملتزمة	 كانت	 والتي	 املقدسية،	 االجتماع	
دولة	قومية،	 لبناء	 املنظومة	من	دراسة	إسرائيل	كعملية	طبيعية	 انطلقت	هذه	
االجتماع.	 علم	 يف	 الوظيفية	 النظرية	 خالل	 من	 اإلسرائيلي	 املجتمع	 ودرست	
وكذلك	األمر	يف	التاريخ،	والدراسات	اليهودية،	فقد	أنتجت	اجلامعة	منظومات	
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يت	منظومات	اجلامعة	العبرية	)كوهن،	2001	ب(.	 معرفية	ُسمِّ

وظهرت	 إسرائيل،	 يف	 أخرى	 جامعة	 إلقامة	 محاولة	 كل	 اجلامعة	 عارضت	
تكن	 لم	 أبيب.	 تل	 يف	 جامعة	 إلقامة	 احلثيثة	 احملاولة	 اخلاصة	يف	 معارضتها	
العبرية،	 التخنيون	وفايتسمان-	يشكِّالن	حتّديا	للجامعة	 املؤسسات	املوجودة-	
فهما	مؤسستان	تبحثان	يف	العلوم	الطبيعية	والتكنولوجية،	بينما	متيَّزت	اجلامعة	
العبرية	عنهما	بتدريسها	العلوم	االجتماعية	واإلنسانية.	كما	أّن	جامعة	بار	إيالن	
التي	أقيمت	سنة	1955،	وهي	املؤسسة	اجلامعية	األولى	التي	أقيمت	بعد	قيام	
يا	جّديا	للجامعة	العبرية،	فهي	أقيمت	كجامعة	 ل	تهديدا	وحتدِّ الدولة،	لم	تشكِّ
اجلامعات	 تهدد	 لم	 التي	 الغرب	 يف	 الكاثوليكية	 اجلامعات	 منط	 على	 دينية	

العلمانية.	

كانت	معارضة	اجلامعة	العبرية	إلقامة	جامعة	يف	تل	أبيب	شرسة؛	ألّن	جامعة	يف	
ل	املركز	 عا	ملكانة	اجلامعة	العبرية،	كون	تل	أبيب	كانت	تشكِّ تل	أبيب	ستُحدث	تصدُّ
االقتصادي	والثقايف	والسياسي	للمجتمع	اليهودي	قبل	قيام	الدولة	وبعدها،	كما	
أّن	تل	أبيب	كانت	املركز	اليهودي	يف	إسرائيل	بينما	كانت	القدس	يف	األطراف	
أّنها	كانت	العاصمة.	فعال،	تأسست	جامعة	تل	أبيب	يف	حزيران	سنة	 بالّرغم	
1956،	وليس	صدفة	أن	تكون	جامعة	تل	أبيب	مركزا	نقديا	للمنظومات	الفكرية	
التي	تأسست	يف	اجلامعة	العبرية،	وخاصة	يف	علم	االجتماع	بل	وظهر	جيل	ثان	
من	باحثي	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية	يف	تل	أبيب	متحّدين	أساتذة	اجلامعة	

العبرية	)كوهن،	2002()2(. 

إقامة	جامعتني	 إلى	 الدولة	 قيام	 من	 األول	 العقد	 إقامة	جامعتني	خالل	 مّهدت	
جديدتني	يف	العقد	الثاني	وبداية	العقد	الثالث،	حيث	أقيمت	جامعة	حيفا	سنة	
1972،	بعد	أن	عملت	كمعهد	جامعي	حتت	رعاية	اجلامعة	العبرية	منذ	سنة	1963. 
وأقيمت	جامعة	النقب	سنة	1969،	وحملت	اسمها	احلالي	»جامعة	بن	غوريون«	

ه	الصراعي	يف	دراسة	 2.		مثل	هذا	التّيار	يف	ِعلم	االجتماع	من	جامعة	تل	أبيب	يونتان	شبيرا،	والذي	تبّنى	التوجُّ
املجتمع	اإلسرائيلي.	ال	بد	من	التأكيد	أن	ظهور	التّيار	النقدي	ال	يعني	االنفصال	عن	املنظومة	الصهيونية	بل	ما	

يزال	موجودا	التيار	داخل	هذه	املنظومة	رغم	نقديته.
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مّيز	 وما	 النقب.	 األخيرة	يف	 سنواته	 عاش	 الذي	 األخير،	 وفاة	 بعد	 	1974 سنة	
املؤسستني	األخيرتني	هو	مكانهما	اجلغرايف،	األّول	يف	الشمال	والثاني	يف	اجلنوب،	
وذلك	كجزء	من	سياسات	النظام	املركزي	اّلذي	يهدف	إلى	فتح	مؤسسات	جامعية	
خارج	املركز	اجلغرايف.	مع	إقامة	جامعة	حيفا	وبن	غوريون،	انتهت	عملية	البناء	
املؤسساتي	للجامعات	اإلسرائيلية،	ونشأ	ما	يسمى	»جامعات	البحث	يف	إسرائيل«،	
وهي	سبع:	العبرية،	التخنيون،	فايتسمان،	تل	أبيب،	بار	إيالن،	حيفا	وبن	غوريون.	
كما	مّت	تأسيس	اجلامعة	املفتوحة	سنة	1974،	وهي	مؤسسة	أكادميية		لم	تُعرف	
كجامعة	بحث،	وكانت	تهدف	إلى	زيادة	متناولية	التعليم	العالي	من	خالل	إعطاء	
فرص	تعليمّية	لشرائح	اجتماعية	لم	تتمّكن	من	الدخول	إلى	اجلامعات	أو	ليس	
مبقدورها	االنتظام	للدراسة	يف	اجلامعة،	فاعتمدت	اجلامعة	على	طريقة	تدريس	

مختلفة	وغير	تقليدية	مثل	الدراسة	الفردية	والتوجيه	من	بعيد.	
ثانيا: قانون مجلس التعليم العالي- بين السياسي واألكاديمي

قام	دافيد	بن	غوريون	رئيس	الوزراء	اإلسرائيلي	حينذاك	سنة	1950	بتعيني	جلنة	
لصياغة	قانون	مجلس	التعليم	العالي،	برئاسة	قائد	هيئة	األركان	السابق	للجيش	
اإلسرائيلي	»يعقوب	دوري«،	والذي	شغل	وقت	التعيني	منصب	رئيس	قسم	العلوم	
ه	السياسي	املسبق	يف	عملية	 د	على	التوجُّ يف	مكتب	رئيس	احلكومة،	األمر	الذي	أكَّ
بناء	وصياغة	أهداف	التعليم	العالي	يف	إسرائيل،	لتنسجم	مع	عملية	بناء	الدولة،	
ستشرف	 التي	 املؤسسة	 وبني	 عسكرية	 بني	شخصية	 العالقة	 كانت	 فماذا	 وإاّل	
على	التعليم	العالي؟	وقد	كلّفت	اللجنة	بوضع	توصياتها	بخصوص	التعليم	العالي	
اإلسرائيلي	بناء	على	األهداف	والتوجيهات	احلكومية.	وقد	ضّمت	اللجنة	ممّثلني	
إسرائيل:	 يف	 آنذاك	 موجودة	 كانت	 التي	 الثالث	 العالي	 التعليم	 مؤسسات	 عن	
اجلامعة	العبرية،	معهد	وايزمن	للعلوم،	ومعهد	التخنيون.	يكشف	كتاب	التكليف	
للجنة	صياغة	قانون	مجلس	التعليم	العالي	عن	املناخ	السائد	يف	تلك	املرحلة	والتي	
خضع	فيها	كّل	تطوُّر	لعملية	بناء	الدولة	وأمنها.	فيالحظ	املتتبِّع	لتلك	املرحلة	أّن	
الهاجس	األمني	املمزوج	بالفكر	الصهيوني	كان	وراء	بناء	سياسات	الدولة	مبا	فيها	

السياسات	التعليمية	واالجتماعية	)كوهن،	2006	ص	123(. 
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كشفت	النقاشات	التي	دارت	داخل	جلنة	»دوري«	عن	اخلالفات	بني	ممثلي	اجلامعة	
العبرية	من	جهة،	وبني	باقي	أعضاء	اللجنة،	من	جهة	أخرى،	يف	كل	املسائل	تقريبا:	
طريقة	تعيني	احملاضرين	وترقيتهم،	قبول	الطالب،	مضامني	التعليم	العالي	والبحث	
العلمي.	حيث	خلُصت	اللجنة	يف	توصياتها	إلى	تهميش	مؤسسات	التعليم	العالي	
يف	عملية	اتخاذ	القرار	يف	هذه	املجاالت	حلساب	مجلس	التعليم	العالي	املقترح	
هات	احلكومة.	كما	اقترحت	اللجنة	إقامة	مؤسسة	عليا	 الذي	مُيثِّل	سياسات	وتوجُّ
تسمى:	»مجلس	مؤسسات	التعليم	العالي	والعلوم«،	واقترحت	اللجنة	أن	يضم	هذا	
املجلس	25	عضًوا،	ويرأسها	رئيس	احلكومة،	وتضم	عضوية	رئيس	هيئة	األركان	

للجيش	اإلسرائيلي	)فولنسكي،	2005	ص	34-33(. 

للتعليم	 األول	 القانون	 القتراح	 أساسا	 النهائية	 »دوري«	 جلنة	 توصيات	 لت	 شكَّ
عليه:	 وأطلق	 	،1952 الكنيست	سنة	 النقاش	يف	 طاولة	 على	 الذي	وضع	 العالي	
أساسني	 إلى	 استند	 وقد	 والعلوم«،	 العالي	 التعليم	 مؤسسات	 مجلس	 »قانون	
متناقضني،	األّول:	احلرية	األكادميية	التي	تعتبر	الشرط	األساسي	لتطوُّر	العلوم	
والبحث	العلمي،	الثاني:	احلاجة	لتجنيد	البحث	العلمي	الحتياجات	األمة	وبناء	
الدولة.	ويّتضح	من	احملاولة	األولى	لسن	قانون	مجلس	التعليم	العالي	الذي	لم	
يصادق	عليه،	أّن	احلكومة	رأت	يف	مؤسسات	التعليم	العالي	والبحث	العلمي	جزءا	
العالقة	 هذه	 مأسسة	 أّن	 احلكومة	 واعتبرت	 الدولة،	 بناء	 عملية	 من	 يتجزأ	 ال	
هي	مسألة	جوهرية	يف	قانون	التعليم	العالي،	وتركيبة	املجلس،	وعمل	مؤسسات	
التعليم	العالي	يف	القضايا	اإلدارية	والبحثية.	هذا	يدّل	بشكل	واضح	على	رغبة	
احلكومة	يف	تنيد	مجلس	التعليم	العالي	ومرّكباته	خلدمة	الدولة	ومؤسساتها)3(.

دت	 يف	سنة	1954	تشّكلت	جلنة	استشارية	لشؤون	التعليم	العالي	والعلوم،	وُحدِّ
مهّمتها	يف	صياغة	اقتراح	قانون	جديد	ملؤسسات	التعليم	العالي،	والذي	قّدمته	
تلخيص	 1955.	ميكن	 الثانية	يف	سنة	 للمّرة	 للكنيست،	 قانون	 كاقتراح	 اللجنة	
بني	 للعالقة	 بالّنسبة	 اجلديدة	 االقتراح	 على	 أدخل	 الذي	 اجلوهري	 التغيير	
البحث	األكادميي	وبناء	الدولة	يف	تغيير	التعبير	»تبعّية«	التعليم	العالي	والبحث	

3.		أرشيف	الدولة،	غ/5545/43،	مقتبس	عند	)فولنسكي،	2005	ص	33(.
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العلمي	الحتياجات	الدولة	وتطوير	بنائها	إلى	التعبير	»مالءمة"	البحث	العلمي	
الحتياجات	الدولة.	وقد	تعّرض	االقتراح	الثاني	لقانون	مجلس	التعليم	العالي	
)هوروفيتش	 جانبا	 تنحيته	 ومت	 جوانبه	 بكل	 الكنيست،	 يف	 شديدة	 النتقادات	

وفولنسكي،	1999(.

مّت	تقدمي	االقتراح	الثالث	للكنيست	سنة	1958	والتي	أقّرته	بعد	ثماني	سنوات	
أُقّر	يف	الكنيست	 من	تداول	هذا	املوضوع.	يعتبر	اقتراح	القانون	الثالث	الذي	
احلكومة	 ممّثلو	 يشّكل	 حيث	 السابقة،	 االقتراحات	 على	 نسبيا	 مة	 متقدِّ حالة	
ربع	أعضاء	مجلس	التعليم	العالي،	وُمِنحت	أهمية	أكبر	ملمّثلني	عن	املؤسسات	
-منذ	 سنوات	 ثماني	 استمر	 الذي	 الصراع	 هذا	 يوّضح	 والبحثية.	 األكادميية	
جلنة	»دوري«	وحتى	إقرار	القانون-	مدى	التوتُّر	حّتى	درجة	الصراع	بني	رغبة	
ألهدافها	 العالي	 التعليم	 مؤسسات	 يف	 العلمي	 البحث	 استغالل	 يف	 الدولة	
احلد	 على	 احلفاظ	 يف	 املؤسسات	 هذه	 رغبة	 وبني	 عليه،	 والسيطرة	 القومية	
التعليم	 األدنى	من	احلرية	األكادميية	والتنظيمية.	لم	تكن	معارضة	مؤسسات	
ذلك	 كان	 إذ	 للدولة،	 القومية	 األهداف	 يف	 وَدْورهم	 مشاركتهم	 ملسألة	 العالي	
محل	إجماع	بني	النظام	السياسي	واملؤسسة	األكادميية،	وإمّنا	كان	الصراع	على	
احلرية	األكادميية	ملؤسسات	التعليم	املتعلقة	بتبعيتها	اإلدارية	والتنظيمية	للنظام	
السياسي.	فمفهوم	احلرية	األكادميية	ملؤسسات	التعليم	العالي	اإلسرائيلي	كانت	
ل	النظام	املركزي	 وما	يزال	حتى	اليوم	-بدرجة	أقل	بطبيعة	احلال-	منع	تدخُّ

بشؤونها	اإلدارية	واملالية	وبنيتها	التنظيمية	)مصدر	سابق،	1999(.

ثالثا: إقامة األكاديمية القومية اإلسرائيلية للعلوم
بناء	 حلقات	 من	 حلقة	 وشّكلت	 	،1961 سنة	 للعلوم	 القومية	 األكادميية	 أقيمت	
األكادميّية	اإلسرائيلية،	وذلك	من	خالل	تشريع	قانوني	خاص	بها	أطلق	عليه	
»قانون	األكادميية	القومية	اإلسرائيلية	للعلوم«.	ففي	تلك	الفترة	ُسّنت	مجموعة	
كبيرة	من	القوانني	إلقامة	مؤسسات	قومية	إسرائيلية	يف	املجاالت	املختلفة،	فمثال	
مّت	سن	قانون	مجمع	اللغة	العبرية	سنة	1953،	والذي	مبوجبه	مّت	إنشاء	مجمع	
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اللغة	العبرية.	وقد	اهتم	بن	غوريون	شخصيا	بإقامة	األكادميية	القومية	للعلوم	
اجلديدة،	 الدولة	 بناء	 التي	ستخدم	 القومية	 املؤسسات	 أهم	 إحدى	 العتبارها	
العالي	وبني	احلكومة،	وستعمل	 التعليم	 ل	حلقة	الوصل	بني	مؤسسات	 وستشكِّ

على	ترتيب	العالقة	بني	البحث	والتطوير	وبني	احتياجات	الدولة	القومية)4(. 

وهو	 للعلوم،	 القومي	 الصندوق	 القومية	 األكادميية	 أنشأت	 	،1972 سنة	 يف	
صندوق	يتم	متويله	من	ميزانيات	حكومية	هدفه	اإلنفاق	على	البحث	العلمي،	
ودعم	مشاريع	بحثية	يف	مؤسسات	التعليم	العالي	اإلسرائيلية.	وقد	أحُِلق	هذا	
الصندوق	باألكادميية	ألّنها	هي	املسؤولة	عن	التخطيط	القومي	للبحث	والتطوير؛	
وبذلك	يكون	اإلنفاق	اخلارج	من	الصندوق	هو	لألبحاث	ذات	األهمية	القومية.	
تضّم	األكادميية	ُشعبتنَي	أكادمييتنَي:	العلوم	اإلنسانية	والعلوم	الطبيعية،	على	أّن	
يتّم	اختيار	الباحثني	للعمل	يف	األكادميية	مدى	احلياة	من	ِقبَل	اجلمعية	العاّمة	

لألكادميية	القومية	)تكفا،	2006	ص	2(. 

رابعا: إقامة لجنة التخطيط والموازنة
فرعية	 جلنة	 أهّم	 وهي	 	،1974 سنة	 رسميا	 واملوازنة	 التخطيط	 جلنة	 أقيمت	
املؤسسات	 ومتويل	 التخطيط	 عن	 املسؤولة	 وهي	 العالي،	 التعليم	 مجلس	 يف	
العالقة	بني	احلكم	 اللجنة	كجزء	من	صيرورة	ترتيب	 األكادميية.	أقيمت	هذه	
البناء	 عملية	 انتهت	 أن	 بعد	 أقيمت	 وقد	 األكادميية،	 املؤسسات	 وبني	 املركزي	
املؤسساتي	للمشهد	األكادميي	اإلسرائيلي	يف	أوائل	السبعينات،	والذي	شمل	يف	
لت	 األساس	جامعات	البحث	السبعة،	باإلضافة	إلى	اجلامعة	املفتوحة.	وقد	شكَّ
مسألة	التمويل	واإلنفاق	على	املؤسسات	األكادميية،	القضية	املركزية	التي	كانت	
محل	نقاش	وصراع	بني	األكادميّية	والنظام	املركزي،	وجاءت	اللجنة	لتنظيم	هذه	
دة	لإلنفاق	على	اجلامعات،	كما	أنَّها	أخذت	 العالقة	من	خالل	بناء	معايير	محدَّ
على	عاتقها	مهّمة	تعزيز	سهولة	منال	وجماهيرية	التعليم	العالي	من	خالل	آلية	
التخطيط	للتعليم	العالي	وللمؤسسات	األكادميية.	وقفت	اللجنة	مع	املؤسسات	

http://www.academy.ac.il		:الرسمي	موقعها	يف	األكادميية	تأسيس	عن	التاريخي	الفصل	أنظر:		4.
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األكادميية	يف	مسألة	اإلنفاق	من	خالل	تأييد	املطالب	املالية	للجامعات	لكّنها	
يف	الوقت	نفسه،	وقفت	مع	النظام	املركزي	يف	مسألة	سهولة	منال	وجماهيرية	
التعليم	العالي،	حتى	ولو	كان	ذلك	متناقضا	مع	تطلُّعات	اجلامعات.	عندما	وضع	
مجلس	التعليم	العالي	أهداف	اللجنة،	كان	واضحا	التمازج	بني	اخلّط	األكادميي	

والسياسي-	القومي	واالقتصادي	)فولنسكي،	2005	ص	261-260(. 

خامسا: ظهور الكلّيات )colleges( إلى المشهد األكاديمي اإلسرائيلي
يف	العقود	األربعة	األولى	من	قيام	دولة	إسرائيل،	هيمنت	املؤسسات	اجلامعية	
جامعة	 إقامة	 إجراءات	 استكمال	 وبعد	 اإلسرائيلي،	 األكادميي	 املشهد	 على	
كمجموعة	 اجلامعات	 كبحت	 السبعينات،	 أوائل	 يف	 السبع	 بئر	 يف	 غوريون	 بن	
أكادميية-سياسية	أّي	توسع	جديد	للمشهد	املؤسساتي	األكادميي.	ومع	ازدياد	
قدرة	 محدودية	 ومع	 النائية،	 املناطق	 يف	 وخاصة	 العالي	 التعليم	 على	 الطلب	
االستيعاب	داخل	اجلامعات،	بدأت	سيرورة	أكادميية	تُغّير	وجه	املشهد	األكادميي	
اإلسرائيلي	كامال،	وهو:	اعتراف	مجلس	التعليم	العالي	بإقامة	كلّيات	أكادميية	
لة	حكوميا،	كلّيات	أكادميية	خاصة	غير	مُمّولة	حكوميا،	كلّيات	تكنولوجية	 مُموَّ
هدفها	تأهيل	عاملني	وموظفني	وخبراء	يف	الهندسة	والتكنولوجيا،	وبروز	واسع	

للفروع	التعليمية	للجامعات	اخلارجية.	

املعارف	 وزير	 ها	 أعدَّ التي	 اخلّطة	 أعقاب	 يف	 	1993 سنة	 الكلّيات	 ثورة	 بدأت	
يف	حكومة	رابني	الثانية	)1992-1995(	أمنون	روبنشطاين،	للنهوض	بالكلّيات،	
وشملت	اخلطة	تطوير	ثالثة	أمناط	من	الكلّيات:	الكلّيات	املناطقية	وهي	كلّيات	
وصاية	 حتت	 الهامشية	 املناطق	 يف	 وخاصة	 محّددة	 مناطق	 يف	 تعمل	 كانت	
وليس	من	 املعارف	 وزارة	 كانت	حتصل	على	ميزانياتها	من	 ولكّنها	 اجلامعات،	
يف	 مراحل،	 على	 املناطقية،	 الكلّيات	 ضم	 مّت	 وقد	 واملوازنة.	 التخطيط	 جلنة	
تشترك	 وبذلك	 االستقاللية،	 ومنحها	 واملوازنة	 التخطيط	 جلنة	 ميزانية	 إطار	
األكادميي.	 العالي	 التعليم	 ميزانية	 يف	 واملستقلة	 اجلديدة	 األكادميية	 الكلّيات	
أّما	بالنسبة	لكلّيات	تأهيل	املعلمني،	فقد	تقّرر	توسيع	عددها	من	جهة،	ومنح	
قسم	منها	إمكانية	إعطاء	لقب	أكادميي	)بكالوريوس(	يف	بعض	مواضيع	العلوم	
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التي	 التكنولوجية،	 للكلّيات	 وبالنسبة	 أخرى.	 جهة	 من	 واالجتماعية	 اإلنسانية	
ل	طالبها	ملواضيع	عينية	من	أجل	االنخراط	يف	سوق	العمل،	فقد	مت	زيادتها،	 تُؤهِّ
ومت	االعتراف	بساعات	التعليم	فيها	كنقاط	أكادميية	يستطيع	الطالب	بواسطتها	

إكمال	دراسته	األكادميية	يف	اجلامعة	)فولنسكي،	2005	ص	143(. 

من	جلنة	 مُمّولة	 كلّية	 	21 إلى	 	،2017 األكادميية	يف	سنة	 الكلّيات	 عدد	 وصل	
غير	 خاصة	 أكادميية	 كلّية	 	15 والباقي	 حكومية(،	 )كليات	 واملوازنة	 التخطيط	
مُمّولة.	وهناك	23	كلّية	أخرى	لتأهيل	املعلمني	)موقع	مجلس	التعليم	العالي)5((. 
تطّورت	الكلّيات	األكادميية	بشكل	كبير	خالل	عقد	التسعينات	والعقد	األول	من	
األلفية	اجلديدة،	وأصبح	اإلقبال	عليها	للحصول	على	اللقب	األكادميي	األّول	
املشهد	 يف	 الكلّيات	 حضور	 انعكس	 وقد	 البحث.	 جامعات	 على	 اإلقبال	 يفوق	
اإلنفاق	 ازداد	 فقد	 العالي،	 التعليم	 على	 املالية	 املوارد	 توزيع	 على	 األكادميي	
احلكومي	على	الكلّيات	على	حساب	اجلامعات،	كما	انعكس	حضور	الكلّيات	على	
ة،	إلى	أقلية	 تركيبة	مجلس	التعليم	العالي،	حيث	حتّول	ممثِّلو	اجلامعات،	ألّول	مرَّ

يف	تركيبة	املجلس	)مصدر	سابق،	2005	ص	77(. 

من	 ضعيفة	 اجتماعية	 شرائح	 ومتكني	 العالي	 التعليم	 جماهيرية	 فكرة	 تعود	
مساعدة	 إلى	 تهدف	 كانت	 حيث	 الستينات،	 سنوات	 إلى	 باجلامعات	 االلتحاق	
اجلنود	يف	االنخراط	يف	التعليم	العالي.	كانت	اخلطوة	األولى	آنذاك	لزيادة	سهولة	
منال	التعليم	العالي	من	خالل	إقامة	برامج	التحضير	قبل	التعليم	األكادميي	يف	
اجلامعات	سنة	1963	مببادرة	من	وزارة	التعليم	ومجلس	التعليم	العالي	ووزارة	
الدفاع.	وكانت	هذه	البرامج	تهدف	إلى	منح	فرصة	ثانية	لشرائح	سكانية	لديها	
الدافع	وإمكانية	االنخراط	يف	التعليم	العالي،	وخاصة	إعطاء	اجلنود	من	أبناء	
	االلتحاق	 الطوائف	الشرقية	فرصة	الستكمال	شهادة	التوجيهي	الثانوية	ومن	ثَمَّ
باملؤسسات	اجلامعية	)أيالون،	2008(.	مع	ذلك،	ننّوه	بأّن	علّو	شأن	الكلّيات	يف	
املشهد	األكادميي	اإلسرائيلي	لم	يُكسب	املجتمع	العربي	يف	إسرائيل	أّي	امتياز	

ملموس	من	حيث	بناء	مؤسسات	مستقلّة	تخدمه	بشكل	حصري.	

5.  http//:che.org.il
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العالي اإلسرائيلي وخدمته للمشروع  التعليم  تأميم  مؤّشرات استمراريه 
الصهيوني

األكادميية	 املؤسسة	 داخل	 حصلت	 التي	 الطفيفة	 التغييرات	 أّن	 البعض	 يتوّهم	
اإلسرائيلية	يف	العقد	األخير	هي	مؤشر	النحرافها	عن	مسارها	الثابت	يف	خدمة	
املشروع	الصهيوني	وانعكاسات	ذلك	على	األقلية	العربية	يف	إسرائيل.	ولكن	واقع	
األمر	يشير	إلى	أّن	األكادميّية	اإلسرائيلية	شهدت	بداية	ظهور	تّيار	ناقد	للرواية	
انطلقت	 والتي	 السياسية،	 والعلوم	 االجتماع	 وعلم	 التاريخ	 مجال	 الصهيونية	يف	
مع	دراسة	املسألة	اليهودية	والفلسطينية	بأدوات	بحثية	مختلفة	ومن	خالل	أطر	
معرفية	ونظرية	جديدة	)انظر	مثال	رام،	2006(،	ولكّنها	ما	تزال	تعتبر	تّيارات	
ل	بديال	للتّيار	املركزي	املعريف	يف	اجلامعات	اإلسرائيلية.	 هامشية	ولم	تتطور	لتشكِّ
األكادميية	 داخل	 الناقد	 التّيار	 تطّور	 بني	 تناغما	 هناك	 أّن	 هو	 هنا	 االّدعاء	
اإلسرائيلية	بكمّيته	احملدودة،	واحتياجات	املشروع	الصهيوني	والدولة.	ونرى	أّن	
ه	النقدي	هو	مدّلل	على	أّن	األكادميّية	اإلسرائيلية	ليست	مغلقة	على	 هذا	التوجُّ
منظوماتها	التقليدية	وتسمح	بوجود	وحضور	منظومات	أخرى	يف	صفوفها	حتى	
إن	كانت	راديكالية،	ولكن	تبقى	مساحة	هذه	املنظومات	وعملها	مبا	يحقق	مقولة	

التعددية	والتسامح،	من	وجهة	نظر	األكادميّية،	يف	معزل	عن	الهيمنة.	

يف	املقابل،	سنعرض	أربعة	تطورات	حاصلة	تؤكِّد	على	استمرار	تأميم	املؤسسات	
األكادميية	وخدمتها	-أو	تناغمها-	مع	املشروع	الصهيوني:	خّطة	إرجاع	العقول	
األكادميية	 املؤسسات	 إلى	 الضائع«	 »العقد	 فترة	 الهاربة-	خالل	 -أو	 املهاجرة	
الشرطية	 أرئيل،	 مستوطنه	 يف	 اجلامعي	 باحلرم	 االعتراف	 اإلسرائيلية،	
كلّية	نظام	احلكم	والسياسة	 البوليسية،	ومحاولة	إغالق	 األكادميية	اخلارجية	
يف	جامعة	بن	غوريون	بسبب	توّجهاتها	النقدية	احلادة	ضد	سياسات	إسرائيل.	

اّوال: مبادرات حكومية إلرجاع العقول المهاجرة إلى المؤسسات األكاديمّية 
اإلسرائيلية

لعّل	أحد	أهّم	تلّيات	"العقد	الضائع"	)2000-2010(	وهي	السنوات	التي	يعتبرها	
األكادمييون	سنوات	انحسار	األكادميّية	اإلسرائيلية	وتدهورها	إلى	نقطة	االنهيار	

مدخل	أّول؛	نشأة	ومأسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	كأداة	خلدمة	املشروع	الصهيونّي
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الشامل،	هو	تفشي	ظاهرة	هجرة	العقول	اإلسرائيلية	إلى	اخلارج.	يعتبر	»العقد	
الضائع«	الذي	تراجعت	فيه	األكادميّية	اإلسرائيلية	نتيجة	التقليصات	املالية	الكبيرة	
فعدم	 العقول.	 هجرة	 ظاهرة	 فيه	 تنتشر	 بدأت	 الذي	 والسياق	 بها،	 التي	حلقت	
قدرة	اجلامعات	على	استيعاب	األكادمييني	اإلسرائيليني	اجلدد	أّدى	إلى	هجرتهم	
إلى	اخلارج	وخصوصا	إلى	الواليات	املتحدة	األمريكية.	من	الصعب	العثور	على	
معطيات	دقيقة	حول	عدد	العلماء	والباحثني	واألكادمييني	اإلسرائيليني	يف	اخلارج،	
املضمار	 هذا	 هجرة	يف	 األكثر	 الدول	 من	 تصنَّف	 إسرائيل	 فإّن	 املُجمل	 يف	 لكن	
إليه	 يهاجر	 الذي	 املركزي	 املكان	 املتحدة	 الواليات	 وتعتبر	 املتقّدمة.	 البلدان	 من	

الباحثون	اإلسرائيليون	)بن	دافيد،	2013	ص	279-274(. 

عموما،	كان	هناك	إجماعا	على	وجوب	إرجاع	العقول	»الهاربة«	إلى	إسرائيل	ألّن	
املهاجرين	العلماء	هم	كوادر	أكادميية-علمّية	متمّيزة	ويجب	استثمارها	يف	البالد.	
لهذا،	انطلقت	مبادرة	إرجاع	العقول	بواسطة	إقامة	مراكز	بحث	للمتميزين.	إّن	
التعامل	مع	هذه	املهمة	مبصطلحات	قومية	تندرج	ضمن	سياسات	إسرائيل،	مّما	
جعل	وزارة	الهجرة	واالستيعاب	تعمل	على	تنشيط	حملة	إعادة	العقول	اإلسرائيلية	
ه	اجلمهورّي	من	االّدعاء	بأّن	املؤسسات	األكادميية	 من	اخلارج.	ينطلق	هذا	التوجُّ
ه	على	مبنى	 هي	مؤسسات	خدمة	الحتياجات	الدولة	القومية	-وقد	أثر	هذا	التوجُّ
وجوهر	التعليم	العالي	االسرائيلي	وتطّوره	وَدْوره	على	مستوى	أجنداته	البحثية.	
املفارقة	 عن	 )الهاربة(	 املهاجرة	 العقول	 الستعادة	 املبذول	 اجلهد	 هذا	 يكشف	
تنغمس	 جهة	 فمن	 املضمار:	 هذا	 يف	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 داخل	 احلاصلة	
اجلامعات	اإلسرائيلية	أكثر	فأكثر	يف	العوملة	األكادميية،	ولكّنها	من	جهة	ثانية	
تتبّنى	خطة	خماسية	طرحتها	احلكومة	إلرجاع	العقول	اإلسرائيلية.	تنبع	املفارقة	
من	كون	هجرة	العقول	هي	احلالة	الطبيعية	لعوملة	التعليم	العالي،	واحلالة	غير	
الطبيعية	يف	ظل	العوملة،	هي	استقرار	الباحث	يف	دولته،	بينما	تبدو	األكادميّية	
اإلسرائيلية	الهثة	وراء	االندماج	بالعوملة.	بالّرغم	من	أّن	التفكير	العوملي	عليه	أن	
يدفعها	إلى	تشجيع	هذه	الهجرة،	واستقبال	محاضرين	أجانب	يف	صفوفها،	إاّل	
أّن	هذه	املسألة	تبقى	هي	محور	من	محاور	الصراع	الداخلي	والتوتُّر	املستمر	بني	

االعتبارات	القومية	واالعتبارات	األكادميية	للتعليم	العالي	اإلسرائيلي.	
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لقد	أصبحت	مشكلة	هجرة	العقول	اإلسرائيلية	مشكلة	قومية	يف	ظالل	التعبيرات	
املستوى	 على	 اإلسرائيليني	 احملاضرين	 بإرجاع	 القرار	 اتخذ	 وقد	 اإلسرائيلية،	
حزيران	 يف	 فحسب.	 العالي	 التعليم	 مجلس	 مستوى	 على	 وليس	 أيضا	 احلكومي	
2006	عقدت	جلنة	العلوم	والتكنولوجيا	يف	الكنيست	جلسة	خاصة	لنقاش	ومبحث	
حول:	»هروب	العقول	من	إسرائيل«،	وقد	استعملت	اللجنة	التعبير	»هروب«	وليس	
من	 العلمية	 العقول	 هجرة	 حول	 النقاش	 انطالقة	 كانت	 اجللسة	 هذه	 »هجرة«.	
دولة	 مستقبل	 د	 تهدِّ ظاهرة	 أّنها	 على	 معها	 التعامل	 وبدأ	 اخلارج،	 إلى	 إسرائيل	

إسرائيل)6(. 
 )4434 )رقم	 قرارا	 اوملرت	 إيهوت	 حكومة	 اتخذت	 	2009 الثاني	 كانون	 ويف	
اتفق	 إلى	إسرائيل،	كما	 بإقامة	جلنة	وزارية	بهدف	رصد	وإرجاع	األكادمييني	
ه	إلى	حوالي	15	ألف	أكادميي	إسرائيلي	يعيشون	 أن	تقوم	احلكومة	أيضا	بالتوجُّ
القومي	 البرنامج	 إلى	إسرائيل،	وذلك	ضمن	 العودة	 يف	اخلارج	وتقترح	عليهم	
الذي	أقّرته	احلكومة	والذي	من	املفروض	أن	يتم	تنفيذه	من	خالل	جلنة	وزارية	
األساسي	يف	هذا	 القومي	 املشروع	 أّن	 إاّل	 والهجرة.	 االستيعاب	 وزارة	 برئاسة	
بنيامني	 برئاسة	 اإلسرائيلية	 أقّرت	احلكومة	 2010	حني	 آذار	 الشأن	ظهر	يف	
نتنياهو	خطة	قومية	بقيمة	1.3	مليار	شيقل	)حوالي	350	مليون	دوالر(،	على	
اخلارج	 من	 اإلسرائيليني	 والباحثني	 احملاضرين	 إلرجاع	 سنوات	 خمس	 مدار	
)ذا	ماركر،	14/3/2010،	ص	2(	على	أن	تقوم	احلكومة	باملساهمة	بثلث	هذا	

املبلغ،	واجلامعات	بثلث	ويتم	تنيد	الثلث	األخير	من	صناديق	دعم.	
أّما	اآللية	التي	اتُخذت	إلرجاع	العقول	اإلسرائيلية	ضمن	»خطة	النجوم«،	فكانت	
صات،	 من	خالل	إقامة	30	مركزا	بحثيا	متميزا	يف	اجلامعات	من	مختلف	التخصُّ
بحيث	يشغل	كّل	مركز	ما	بني	15-30	باحثا	عائدا	إلى	األكادميّية	اإلسرائيلية.	لم	
تهدف	»خّطة	النجوم«	إلى	توزيع	إجرائي	للمراكز	على	اجلامعات	وال	حتى	توزيعها	
بشكل	عادل	بينها،	بل	تنطلق	اخلطة	من	دعوة	اجلامعات	للمشاركة	يف	مناقصات	
إلقامة	هذه	املراكز	يف	حرمها	األكادميي،	بحيث	تقوم	كل	جامعة	بتقدمي	اقتراح	

6.		ميراف	ارلوزوروف،	»يكفي	اجللوس	مكتويف	األيدي«،	ذا	ماركر،	14\3\2010،	ص:	3.
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خلطة	بحثية	لكل	مركز	تخصصي	تنوي	إقامته	)ذا	ماركر،	28/6/2010،	ص	
4(.	وقد	اتخذ	قرار	تسليم	كل	باحث	ينوي	أن	يعود	إلى	إسرائيل	منحة	بحثية	
بقيمة	نصف	مليون	دوالر	يتم	توزيعها	على	خمس	سنوات،	وهذا	املبلغ	يعتبر	أكبر	
م	للباحثني	يف	املؤسسات	اإلسرائيلية	)ذار	ماركر،	 بأضعاف	من	املنحة	التي	تقدَّ

2\1\2011	ص	12(. 

إّن	التعاطي	العاّم	مع	القضية	كان	قوميا،	فمثال	اقترح	عالم	السياسات	والتخطيط	
	سياسيا	»وطنيا«	وهو	إعطاء	 االستراتيجي	اإلسرائيلي	املعروف	يحزقيل	دورو،	حاّلً
ودمجهم	يف	 إسرائيلية	جزئية«،	 »إقامة	 مكانة	 اإلسرائيليني	يف	اخلارج	 الباحثني	
اخلارج)7(.  وهم	يف	 التصويت	 حّق	 منحهم	 من	خالل	 إسرائيل	 يف	 العامة	 احلياة	
عامِلني	 حصول	 أعقاب	 يف	 	،2013 سنة	 أواخر	 بقّوة	 ظهر	 القومي	 التعاطي	 هذا	
على	 أثار	حصولهم	 وقد	 	.2013 للعام	 الكيمياء	 نوبل	يف	 على	جوائز	 إسرائيليني	
جائزة	نوبل	نقاشا	حول	هجرة	العقول	لكونهما	لم	يحصال	على	وظيفة	يف	معهد	
املتحدة	 الواليات	 إلى	 الهجرة	 إلى	 فاضطرا	 عقود،	 أربعة	 من	 أكثر	 قبل	 وايزمن	
حول	 والسياسي	 واألكادميي	 اجلماهيري	 النقاش	 من	 صّعد	 ومما	 األمريكية)8(.	
هذا	املوضوع،	إسراع	احلكومة	اإلسرائيلية	ومؤسسات	أكادميية	قد	عمل	ودّرس	
فيها	العامِلان،	إلى	نشر	املباركات	والتهاني	لهما	واحتضانهما	بالّرغم	من	أّنهما	قد	
هاجرا	من	إسرائيل	قبل	أربعة	عقود)9(.	وقد	وصلت	األمور	إلى	حّد	توجيه	انتقاد	
للجهود	احلكومية	إلرجاع	احملاضرين	من	اخلارج.	فمثال	أويال	روبينشطاين	أستاذ	
االقتصاد	يف	جامعة	تل	أبيب،	اعتبر	أّن	محاولة	إعادة	العقول	املهاجرة	هي	مضيعة	
للوقت	واملوارد،	حيث	»أّن«	إضافة	موارد	ومحّفزات	اقتصادية	إلرجاعهم	لن	حتّرك	
ولم	 الرحيل	 العودة،	فهم	فّضلوا	 والباحثني	وال	حتّفزهم	على	 أولئك	احملاضرين	
يجبَروا	عليه،	واعتبر	كذلك	أّنه	على	الدولة	أن	تكافئ	َمن	بقي	يف	البالد	ال	أن	تنفق	

7.		يحزقيل	درور،	»مطلوب	قائد	طالئعي«،	)هآرتس،	17\10\2013(،	ص:	15.
8.		عيدوا	فراتي	ويردين	سكوب،	"منح	جائزة	نوبل	للكيمياء	لباحثني	إسرائيليني	هاجروا	إلى	الواليات	املتحدة	

األمريكية"،	)هآرتس،	10\10\2013(،	ص:	1.
أمريكا«،	 إلى	 هاجروا	 ذلك	 وبعد	 البالد،	 يف	 أبحاثهم	 بدأوا	 نوبل	 جائزة	 على	 »احلائزون	 سكوب،	 يردين	 	 	.9

)هآرتس،	10\10\2013(،	ص:	4.
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على	إرجاع	من	اختار	أن	يغادر	البالد	ويعيش	يف	مكان	آخر«)10(.	يف	املقابل،	وعلى	
عكس	النظرة	القومية	لظاهرة	هجرة	العقول،	هناك	َمن	اعتبرها	ظاهرة	إيجابية	
القليلة	رفضت	استعمال	عبارة	»هروب	 الزمرة	 تلك	 العوملة.	 وطبيعية	يف	أعقاب	
ل	العقول«،	حيث	أّن	األكادمييني	يبحثون	 العقول«	بل	اقترحت	استعمال	عبارة	»تنقُّ

يف	مناخ	العوملة	عن	املكان	األفضل	للتطور	والبحث)11(. 

ل	العقول	اإلسرائيلية	إلى	اخلارج	باتت	مسألة	 خالصة:	إّن	هجرة	او	هروب	او	تنقُّ
القرار	إلرجاعهم	العتبارات	 القرار	السياسي	يف	إسرائيل،	واتُّخذ	 تثير	صانعي	
قومية	سائغة.	وقد	ذاع	خطاب	استيعاب	او	إرجاع	العقول	اإلسرائيلية	يف	خضّم	
ديناميكية	التوّجه	القومي	اجلمهوري	من	وجَهني:	األّول،	الرغبة	يف	استيعاب	باحثني	
األكادميية	 شأن	 من	 ترفع	 بحثية	 مجاالت	 تطوير	 يستطيعون	 متميزين	 وعلماء	
اإلسرائيلية	يف	مساحة	التنافس	العاملي	على	اإلنتاج	البحثي	والتطوير	والتنمية،	
الّثاني،	استرجاع	هذه	 يتّم	حتسني	تدريج	اجلامعات	اإلسرائيلية	عامليا.	 وبذلك	
العقول	هي	استراتيجية	قومية	ووطنية	ألّنها	جزء	من	قّوة	الدولة	التي	تعتمد	يف	
الوطني	إلرجاع	 املشروع	 من	 بل	هي	جزء	 البشرية	 املوارد	 أساسا	على	 تطورها	
التنافس	 ِقيَم	 على	 يؤكِّد	 الذي	 العوملي	 ه	 التوجُّ يناقض	 هذا	 وطنهم.	 إلى	 اليهود	
والتفوُّق	ويندرج	يف	املفهوم	اإلسرائيلي	القومي	للعودة	إلى	الوطن	بدون	تصنيفات.	

ثانيا: االعتراف بالحرم الجامعي في مستوطنه أريئيل
يف	 اريئيل	 مستوطنة	 يف	 جامعة	 إقامة	 دعم	 يف	 اإلسرائيلية	 احلكومة	 ثابرت	
األراضي	الفلسطينية	احملتلة	عام	1967،	وذلك	من	منطلقات	سياسية	قومية	بحتة	
واملوازنة،	ضد	 التخطيط	 وجلنة	 اإلسرائيلية،	 اجلامعات	 تعنُّت	 من	 الّرغم	 على	
االعتراف	بجامعة	جديدة.	كانت	املعارضة	نابعة	من	اعتبارات	اقتصادية	بحتة،	
حيث	كان	اّدعاؤها	أّنه	ليس	هناك	حاجة	جلامعة	جديدة	وال	تسمح	املوارد	املتوفرة	
بإقامة	جامعة	أخرى	يف	إسرائيل.	ولم	جند	يف	مجموعة	األسباب	ملعارضتها	ذكرا	

10.		إريال	روبينشطاين،	»العقول	تهرب؟	فليهربوا«،	)هآرتس،	14\10\2013(،	ص:	17.
ل	العقول«،	)ذا	ماركر،	24\1\2013(،	ص:	18.	الكاتب	هو	نائب	رئيس	الكلية	 11.		ألون	برنيع،	»من	اآلن	قولوا:	تنقُّ

األكادميية	للهندسة	يف	تل	أبيب.
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هات	املقاطعة	األكادميية	 ز	من	توجُّ ملكان	اجلامعة،	رغم	معرفتها	أّن	املكان	قد	يعزِّ
معارضتها	 صاغت	 التي	 األسباب	 مجموعة	 ضمن	 تكن	 لم	 ولكّنها	 إلسرائيل،	

للجامعة	اجلديدة.	

ست	كلّية	أرييل	خلدمة	املستوطنني	يف	مستوطنة	»كادوميم«	سنة	1983،	وكانت	 تأسَّ
تُسّمى	يف	ذلك	الوقت	»كلّية	يهودا	والسامرة«.	يف	نهاية	الثمانينات	بدأت	تعمل	
ككلّية	قطرية	تذب	إليها	طالب	من	داخل	اخلط	األخضر،	وشملت	أيضا	مرحلة	
	،1990 سنة	 يف	 األكادميي.	 للتعليم	 الطالب	 ر	 حتضِّ والتي	 األكادميي	 للتأهيل	
انتقلت	الكلّية	إلى	مستوطنة	أرييل،	وعملت	حتت	رعاية	جامعة	بار	إيالن،	وبعد	
عامني	شرعت	الكلّية	يف	افتتاح	كلّيات	وأقسام	مستقلة	بعيدة	عن	وصاية	اجلامعة.	
رقم	 قرار	 شارون،	 أرييل	 برئاسة	 اإلسرائيلية	 احلكومة	 اتخذت	 	2005 سنة	 يف	
678،	بإقامة	جامعتني:	األولى	يف	اجلليل،	والثانية	يف	الضفة	الغربية.	بدأ	طريق	
كلّية	أرييل	نحو	اجلامعة	يف	سنة	2010،	عندما	أقّر	وزير	الدفاع	آنذاك	إيهود	براك	
ى	جديد	يف	األكادميّية	اإلسرائيلية	 حتويل	الكلّية	إلى	»مركز	جامعي«،	وهو	مسّمً
التي	تضم	يف	جهازها	كلّيات	أكادميية،	جامعات،	كلّيات	تكنولوجية	وكلّيات	تأهيل	
معلمني	فقط،	ولكن	كان	واضحا	أّن	هذه	التسمية	»مركز	جامعي«	عبارة	عن	مرحلة	
انتقالية	نحو	حتويل	الكلّية	إلى	جامعة	إذ	نّص	القرار	على	أّن	هذه	الصفة	ستستمّر	

حتى	سنة	2012،	وبعدها	سيتم	فحص	حتويل	الكلّية	إلى	جامعة	بشكل	كامل)12(.

وهناك	ما	يعَرف	مبجلس	التعليم	العالي-	يهودا	والسامرة،	وهو	هيئة	مستقلّة	عن	
مجلس	التعليم	العالي	اإلسرائيلي	داخل	اخلط	األخضر،	واّلذي	مّت	تأسيسه	سنة	
ل	من	ِقبَل	 1997	ليتابع	مؤسسات	التعليم	العالي	يف	املستوطنات،	وهذه	الهيئة	تشكَّ
قائد	املنطقة	العسكرية،	وتكون	قرارات	املجلس	نافذة	بعد	توقيع	قائد	املنطقة.	
ومع	اقتراب	انتهاء	املدة	املشار	إليها،	ومن	أجل	حصول	"املركز	اجلامعي-	أرييل«	
على	االعتراف	به	كجامعة	بشكل	نهائي،	عنّي	هذا	املجلس	جلنة	من	أجل	فحص	
استحقاقية	وجاهزّية	املركز	اجلامعي	ليصبح	جامعة.	رفعت	اللجنة	املكلَّفة	توصية	

12.		أور	قشتي،	»باراك	نّفذ	التزامه	حلزب	يسرائيل	بيتينو	وأقّر	بأّن	كلّية	أرييل	ستتحّول	إلى	جامعة«،	)هآرتس،	
21\1\2010(،	ص:	2-1.
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إيجابية	بأّن	الكلّية	تستحق	االعتراف	بها	كجامعة	من	كل	النواحي.	وفعال	عقد	
أحد	عشر	 بأغلبية	 أقّر	خاللها	 والسامرة	جلسة	 يهودا	 العالي-	 التعليم	 مجلس	
عضوا	-مقابل	معارضة	عضَوين-	االعتراف	باملركز	اجلامعي	أرييل	كجامعة.	

للصهيونية	 الصريح	 التزامها	 أّن	 عن	 جامعة	 إلى	 التي	حتّولت	 أرييل	 كلّية	 تعبِّر	
هو	جوهر	وجودها.	ال	يعني	ذلك	اّن	اجلامعات	األخرى	ال	تعتبر	نفسها	جامعات	
صهيونية،	ولكّنها	ال	تصرح	بأّن	هدفها	هو	نشر	األيدلوجّية	الصهيونية	كما	تفعل	

هذه	املؤسسة	األكادميية	احلديثة.	

وقد	أّيدت	رابطة	الطالب	يف	اجلامعات	اإلسرائيلية	قرار	االعتراف	بكلّية	أرييل	
كجامعة)13(.	ويؤكِّد	هذا	املوقف	لرابطات	الطالب	اإلسرائيلية	على	أّنها	ال	متلك	
أجندة	سياسية	ضد	االحتالل.	هذه	الرابطات	تركِّز	غالبية	نشاطاتها	على	قضايا	
إاّل	وقت	أن	تقوم	جلان	 القضايا	السياسية	 طالبية	ويومية	للطالب	وتبتعد	عن	
الطالب	العرب	يف	اجلامعات	اإلسرائيلية	بنشاطات	وطنية	ضد	االحتالل،	إذ	نرى	
وقوف	هذه	الرابطات	يف	وجههم.	ولعل	تأييد	رابطة	الطالب	إلقامة	جامعة	أرييل	
ر	آخر	على	كون	الطالب	اإلسرائيليني	اليهود	ال	يرون	هذا	االختالف	بني	 هي	مؤشِّ

جامعة	داخل	اخلط	األخضر	وأخرى	يف	األراضي	احملتلة	عام	1967. 

ثالثا: الشرطية األكاديمية اإلسرائيلية الخارجية - البوليسية
»إم	 حركة	 يف	 ظهرت	 كما	 إسرائيل،	 يف	 البوليسية	 أو	 اخلارجية	 املعرفة	 شرطية	
ترتسو«	وأُخر	مثل	مؤسسة	»املراقبة	األكادميية«	و»مركز	االستراتيجية	الصهيونية«،	
تعمل	جميعها	على	رصد	احملاضرين	يف	اجلامعات،	من	خالل	مراقبة	ما	يدّرسون	يف	
مساقاتهم	التعليمية،	أو	ما	ينشرون	من	أبحاث،	أو	ما	ينشطون	به	يف	احليز	العام.	
حيث	 يليه	 والذي	 الدراسّي	 الفصل	 من	 اجلزء	 هذا	 بني	 مباشرة	 عالقة	 هناك	
يناقش	الصراع	على	إغالق	كلّية	السياسة	ونظام	احلكم	يف	جامعة	بن	غوريون	بعد	

13.		طليال	نيشر،	»رؤساء	رابطات	الطالب	اجلامعيني	يؤّيدون	إقامة	جامعة	يف	أرييل«	)هآرتس،	4\7\2012(،	
ص:	10.
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أن	كانت	أكثر	الكلّيات	رصدا	واصطيادا	من	ِقبَل	حركة	»إم	ترتسو«.	كما	أّن	هناك	
عالقة	غير	مباشرة	ظاهريا	-ومباشرة	جدا	باطنّيا-	بني	هذا	اجلزء	والفقرات	

السابقة	التي	تناولت	االعتراف	بجامعة	يف	مستوطنة	أرييل.	
يهتم	هذا	الفصل	الدراسّي	بقضية	شرطية	املعرفة	ضمن	ثالث	نقاط	مركزية:	
العالي	 التعليم	 البنيوية	يف	مؤسسات	 التمييز	بني	شرطية	املعرفة	 أّوال:	أهمّية	
نفسها،	وبني	شرطية	املعرفة	اخلارجية	عنها،	والتي	تقودها	مؤسسات	ومنظمات	
وجمعيات	»مجتمع	مدني«.	إّن	وجود	شرطية	معرفة	خارجية	ال	يعني	أّن	هناك	
غيابا	لشرطية	املعرفة	الداخلية،	ال	بل	قد	تكون	الشرطية	الداخلية	والتي	تسمى	
وطأة	على	احلرية	 أشّد	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 املنظومة	 من	 أي	جزء	 بنيوية،	
األكادميّية	 يف	 املركزي	 التّيار	 وإّن	 اخلارجية،	 املعرفة	 شرطية	 من	 األكادميية	
اإلسرائيلية	قد	يتصّدى	لشرطية	املعرفة	اخلارجية	ويقف	إلى	جانب	الناقدين	
من	داخلها،	للحفاظ	على	التوازن	البنيوي	داخل	املؤسسة	األكادميية،	وليحافظ	
على	األيدي	الناعمة	لشرطية	املعرفة	الداخلية	التي	قد	تضرها	أكثر	شرطية	

املعرفة	اخلارجية.	

تعتبر	شرطية	املعرفة	البنيوية	محكمة	أكثر،	وأدواتها	أكثر	تأثيرا؛	ألّنها	مبقدورها	
أن	تعاقب	محاضر	أو	طالب	بحث	بعدم	ترقيته	يف	السلم	الوظيفي	واألكادميي	
اجلامعي،	من	خالل	ادعاءات	تبدو	أكادميية	من	الصعب	إثبات	تسيّسها-لهذا،	
هي	محكمة	وضمنية	وبنيوية-)14(.	بينما	ال	تستطيع	أن	تلحق	شرطية	املعرفة	
هذه	 انسجمت	 إذا	 إاّل	 األكادميية	 املؤسسة	 أو	 باحملاضر	 ضررا	 اخلارجية	
الشرطة	مع	السلطة	السياسية	التي	تسيطر	على	اجلامعات،	وهي	احلالة	التي	
ظهرت	فيها	حركة	»أم	ترتسو«	من	خالل	حتالفها	املباشر	والضمني	مع	السلطة	

السياسية	وانسجام	األخيرة	مع	مواقف	احلركة.	

أّن	 خارجية،	 سياسية	 أو	 داخلية،	 بنيوية	 معرفة	 شرطية	 وجود	 يعني	 ال	 ثانيا:	

14.		انظر	على	سبيل	املثال	ال	احلصر:	أور	قاشطي،	"محاضرون	يف	بار	إيالن:	اجلامعات	ال	ترفعنا	ألّننا	من	
اليسار"،	)هآرتس،	10\2\2011(،	ص:	8.	وانظر	التحقيق	الكبير	حول	هذا	املوضوع،	كوبي	بن	سمحون،	

"انحرافات	لليمني	ولليسار"،	)ملحق	هآرتس	األسبوعي،	1\4\2011(،	ص:	34-30.



|    71    |

الرسمية	 لتفكيك	الصهيونية	والرواية	 إلى	معقل	 اجلامعات	اإلسرائيلية	حتّولت	
اإلسرائيلية،	وأّن	اإلنتاج	البحثي	يف	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية	بات	ينطلق	من	
منظومات	فكرية	راديكالية،	ويتحّدى	التّيار	املركزي	الصهيوني	يف	األكادميّية	يف	
التّيار	الصهيوني	املركزي	هو	املهيمن	يف	 احلقول	املعرفية	املختلفة.	إذ	ما	يزال	

املنظومة	األكادميية	اإلسرائيلية	)أنظر:	رام،	2005(. 

يكشف	وجود	شرطية	املعرفة	اخلارجية	أن	مساحة	التسامح	السياسي	واالجتماعي	
مع	األصوات	الناقدة	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	قد	تقلّصت	كثيرا)15(.	ويف	نفس	
الوقت،	ال	بد	من	اإلشارة	إلى	أّن	األكادميّية	اإلسرائيلية	هي	ليست	مغلقة	على	
أخرى	 بوجود	وحضور	منظومات	 أّنها	ال	تسمح	 واالّدعاء	 التقليدية،	 منظوماتها	
املعريف	بصلة.	 للواقع	 وحتى	راديكالية	يف	صفوفها	غير	صحيح،	وال	ميّت	ذلك	
من	 والتسامح،	 التعددية	 مقولة	 يحقق	 مبا	 املنظومات	 هذه	 مساحة	 تبقى	 ولكن	

وجهة	نظر	األكادميّية،	دون	السماح	لهيمنتها.	

ثالثا:	هناك	مناذج	مختلفة	من	املنظمات	التي	تعمل	كشرطية	معرفة	يف	إسرائيل،	
باإلضافة	إلى	احلركة	األكثر	شهرة	»إم	ترسوا«،	مثل	مؤسسة	"املراقبة	األكادميية"	
ومراقبة	 برصد	 وتقوم	 	،2004 سنة	 تأسست	 التي	 	)academic monitor(
اإلجماع	 تخالف	 التي	 اجلامعات	 يف	 احملاضرين	 ونشاطات	 تصريحات	 ونشر	
الصهيوني،	كما	تتصّوره	هي.	تعتبر	هذه	املؤسسة	أّي	نقد	للسياسات	اإلسرائيلية	
ُتاه	الفلسطينيني	أو	املواطنني	الفلسطينيني	داخل	اخلط	األخضر	نشاطا	ليس	

15.		أورن	يفتحئيل،	وهو	أستاذ	اجلغرافيا	يف	جامعة	بن	غوريون	ورئيس	مجلس	إدارة	منظمة	»بتسليم	حلقوق	
اإلنسان	الفلسطيني«،	وأحد	األصوات	الناقدة	يف	العلوم	االجتماعية	ضد	التّيار	الصهيوني	املركزي،	كتَب	
مقاال	ضد	تقارير	جمعيات	تراقب	األكادميّية،	واّدعى	أّنها	غير	صحيحة،	وما	أراد	أن	يقوله	يفتحئيل	من	
وراء	السطور	أّن	هذه	التقارير	مشوَّهة	ألّن	التّيار	املركزي	ما	يزال	هو	املسيطر	واملهيمن	على	األكادميّية	
اإلسرائيلية	يف	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية،	انظر:	أورون	يفتحئيل،	»حتريض	مدحوض	ضد	األكادميّية«،	
)هآرتس،	10\11\2010(،	ص:	4.	ويف	رسالة	جامعية	أُعّدت	يف	جامعة	بار	إيالن	للطالب	دافيد	بلومنفلد،	
فحصت	كل	رسائل	الدكتوراه	التي	صودق	عليها	يف	العلوم	االجتماعية	-وعددها	362	رسالة-	بني	-2007
هات	التّيار	املركزي	الصهيوني،	%28	منها	محايدة،	وفقط	 	أّن	%65	منها	تنطلق	من	توجُّ 2000،	وتبنيَّ

%7	تنطلق	من	منظومات	ما	بعد	صهيونية	)مقتبسة	من	مقال	يفتحئيل	أعاله(.
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صهيونيا	يف	اجلامعات،	وذلك	بالّرغم	من	أّن	الكثير	من	احملاضرين	الصهيونيني	
يَرون	أّن	نقد	السياسات	اإلسرائيلية	هو	نابع	من	مرجعيتهم	الصهيونية	بالّذات	
للحفاظ	على	إسرائيل	ليبرالية)16(.	هناك	أيضا	»مركز	االستراتيجية	الصهيونية«	
هات	الال- الذي	مّت	تأسيسه	سنة	2005،	ويعمل	على	إصدار	تقارير	حول	التوجُّ
اليمني	 من	 أكادمييون	 قام	 اإلسرائيلية)17(.	 اجلامعات	 يف	 والناقدة	 صهيونية	
بتأسيس	هذا	املركز	للتأثير	على	الكثير	من	أصحاب	القرار	يف	احلكومة	خصوصا	

يف	قضايا	التعليم	واألكادميّية.	

هات	ما	 هات	التي	أسمتها	»توجُّ رّكزت	حركة	»إم	ترتسو«	عملها	على	مالحقة	التوجُّ
 )anti-zionism(	الصهيونية	هات بعد	صهيونية«	)post-zionism(،	أو	توجُّ
حول	 تقريرا	 أصدرت	 النشاط	 هذا	 إطار	 ويف	 اإلسرائيلية.	 األكادميّية	 يف	
بد	 ال	 اجلامعات.	 السياسية	يف	 العلوم	 كلّيات	 ما-بعد	صهيونية	يف	 هات	 التوجُّ
من	اإلشارة	إلى	أّن	طريقة	العمل	هذه	شبيهة	بطريقة	عمل	»مركز	االستراتيجية	
الصهيونية«،	حيث	يعمل	املركز	من	خالل	طواقم	بحثية	على	فحص	مناهج	التعليم	
اإلسرائيلية	وخصوصا	يف	التاريخ	واملواطنة	)املدنيات(	والكشف	عن	توجهات	
ال	صهيونية	أو	ما	بعد	صهيونية	يف	هذه	املناهج.	وقد	أصدر	املركز	عّدة	ورقات	
2010	حول	 بحثيا	يف	سنة	 تقريرا	 أّنه	أصدر	 كما	 بحثية	يف	هذا	اخلصوص،	
هات	الصهيونية	أو	ما	بعد	صهيونية	يف	مساقات	علم	االجتماع	يف	اجلامعات	 توجُّ
اإلسرائيلية.	يف	نفس	السنة،	أصدرت	حركة	"أم	ترتسو"	تقريرا	مشابها	ولكن	

php.xedni/moc.rotinom-aimedaca-learsi.www//:ptth :املؤسسة	موقع	أنظر		16.
بتمويل	 صهيونية	 »استراتيجية	 بالو،	 أوري	 املؤسستني:	 هاتني	 حول	 الصحفية	 التحقيقات	 بعض	 أنظر	 	 	.17
أجنبي«،	)ملحق	هآرتس،	24\2\2012(،	ص:	18-19.	وهو	يكشف	عن	مصادر	دعم	مركز	االستراتيجية	
الصهيونية	من	ِقبَل	هيئات	أمريكية	محافظة	دعمت	يف	نفس	الوقت	بنيامني	نتنياهو	وسياسّيني	بارزين	يف	
حزب	الليكود.	وأيضا	انظر:	أوري	بالو،	»القوائم	السوداء«،	)ملحق	هآرتس،	12\4\2012(،	ص:	20-18. 
ويكشف	الصحفي	عن	بروتوكوالت	جلسات	مؤسسة	املراقبة	األكادميية	وأمناط	عملها.	وعن	مصادر	دعمه	

من	جهات	أمريكية	محافظة.
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حول	كلّيات	العلوم	السياسية،	األمر	الذي	يدّل	بالّضرورة	على	تكامل	العمل	فيما	
بني	املؤسستني)18(.	وهناك	مؤسسة	"مراقبة	األكادميية	اإلسرائيلية"	التي	تراقب	

نشاطات	وإصدارات	احملاضرين)19(.

غوريون	 بن	 جامعة	 يف	 احلكم	 ونظام	 السياسة	 كلّية	 إغالق	 محاولة	 رابعا:	
هاتها	النقدية لتوجُّ

حاوَل	مجلس	التعليم	العالي	اإلسرائيلي	الذي	يرأسه	وزير	التعليم	إغالق	كلّية	
نظام	احلكم	والسياسة	يف	جامعة	بن	غوريون	-	وهي	تصنَّف	على	كلّيات	العلوم	
السياسية	والعالقات	الدولية-؛	بسبب	تبّنيها	النساق	معرفية	غير	تقليدية	يف	
العلوم	السياسية.	نعتقد	أّن	هذه	احملاولة	من	ِقبَل	وزير	التعليم	جدعون	ساعر	
صانعي	 على	 البوليسية	 املعرفية	 الشرطية	 تأثير	 مدى	 على	 مؤشر	 خير	 هي	
القرار	أو	ما	هو	العكس	تنيد	املؤسسة	احلاكمة	لهذه	الشرطية	املعرفية	خلدمة	

أجنداته.	

ست	كليَّة	نظام	احلكم	والسياسة	يف	جامعة	بن	غوريون	سنة	1998،	وهي	 تأسَّ
كلّية	 تظهر	 بدأت	 الكلّيات	يف	اجلامعات.	 باقي	 مع	 نسبّيًا	مقارنة	 كلّية	جديدة	
السياسة	ونظام	احلكم	يف	اجلامعة	يف	املجال	العام	يف	أعقاب	تصريحات	الكثير	

18.		موزس	حنان	)2010(.	ال	صهيونية	يف	األكادميّية	اإلسرائيلية،	القدس:	مركز	االستراتيجية	الصهيونية.	
هات	ال	صهيونية	يف	اجلامعات«،	 أّما	تقرير	حركة	»أم	ترتسو«	فكان	حتت	عنوان:	»حتريض،	إقصاء	وتوجُّ
أيار	2010.	وقد	اعتبر	أستاذ	اجلغرافيا	يف	جامعة	بن	غوريون،	أورن	يفتحئيل	،	أّن	هذه	التقارير	وخاصة	
تقرير	مركز	االستراتيجية	الصهيونية	الذي	صاغته	حنان	موزس،	مجرد	حملة	حتريض	على	األكادميّية،	
كما	أّنها	تفتقر	إلى	املنهجية	البحثية	السليمة،	ومنها	أّن	التقرير	اختار	بشكل	انتقائي	مساقات	وأيام	دراسية	
واقتراحات	ألبحاث	معّينة	تؤدي	يف	نهاية	املطاف	إلى	غرض	التقرير	احملّدد	مسبقا.	ما	يريد	أن	يقوله	
هات	الناقدة	 يفتحئيل	وهو	ما	أتفق	عليه	أيضا	أّن	اجلامعات	اإلسرائيلية	بكلّياتها	هي	صهيونية،	وأّن	التوجُّ
»حتريض	 يفتحئيل،	 أورون	 انظر:	 األقلية.	 هي	 الال-صهيونية	 أو	 بعد	صهيونية	 ال-ما	 األطر	 من	خالل	
مدحوض	ضد	األكادميّية«،	)هآرتس،	10\11\2010(،	ص:	4.	ورّدت	عليه	كاتبة	التقرير	مبقال	أقرب	إلى	
الشعبية-	الدمياغوغية	مّدعية	أّن	نقد	سياسات	إسرائيل	يف	اجلامعات	يستعمله	أعداء	إسرائيل	للتحريض	
أوتوماتيكية«،	 »اتهامات	 موزس،	 حنان	 انظر:	 لإلرهاب،	 داعمة	 هي	 هات	 التوجُّ هذه	 فاّن	 لذلك	 عليها؛	

)هآرتس،	15\11\2010(،	ص:	4.
http://www.israel-academia-monitor.com/index.php	:اإلنترنت	على	املؤسسة	رابط	أنظر		19.

مدخل	أّول؛	نشأة	ومأسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	كأداة	خلدمة	املشروع	الصهيونّي
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من	احملاضرين	والباحثني	فيها	الداعمة	للحق	الفلسطيني	يف	حّق	تقرير	املصير،	
هات	مقاطعة	 ويف	مناهضة	االحتالل	اإلسرائيلي،	وتأييد	أعضاء	من	الكلّية	توجُّ
مبناهضته	 املعروفني	 احملاضرين	 أحد	 نشره	 مقال	 ففي	 أكادميّيًا.	 إسرائيل	
لالحتالل	اإلسرائيلي	وهو	نيف	غوردون،	يف	صحيفة	»لوس	أجنلس	تاميز«	بعنوان	
»مقاطعة	إسرائيل«،	طالب	املجتمع	الدولي	مبقاطعة	إسرائيل	يف	كّل	املجاالت،	
ووصفها	بأّنها	دولة	أبرتهايد)20(.	كما	متّيزت	غالبية	املقاالت	العلمية	واالهتمامات	
البحثية	للباحثني	واحملاضرين	يف	القسم	بنقد	االحتالل	اإلسرائيلي	والسياسات	
الكولونيالية	يف	األراضي	الفلسطينية	احملتلة.	لقد	أثار	نشاط	الكلّية	الكثير	من	
املؤسسات	اليمينية	الفاعلة	يف	إسرائيل	وخارجها	إذ	أصدرت	حركة	»إم	ترتسو«	
سنة	2010	تقريرا	مطّوال	عن	كلّية	السياسة	ونظام	احلكم	حتت	عنوان	»تسييس	
يف	جامعة	بن	غوريون«،	وقد	أعّد	هذا	التقرير	مدير	احلركة	رونني	شوفال،	وقام	
مبرافقته	أكادمييا	أستاذ	الدراسات	الشرق	أوسطية	يف	اجلامعة	العبرية	رفائيل	
يسرائيلي،	املعروف	بكراهيته	للعرب	واملسلمني،	وبتصريحاته	العنصرية	املقززة	
ُتاه	العرب	واإلسالم،	وقد	قام	التقرير	بفحص	مخّططات	املساقات	يف	الكلّية	
واملصادر	البيبليوغرافّية	التي	حتتويها	هذه	املساقات.	توصل	التقرير	إلى	نتيجة	
هات	ال	صهيونية	وما	بعد	صهيونية،	وقام	برصد	تصريحات	 أّن	الكلّية	تتبّنى	توجُّ
ونشاطات	احملاضرين	يف	الكلّية،	والتي	تبنّي	منها	أّن	غالبية	احملاضرين	ينتمون	
قام	 التي	 املعطوبة	 البحث	 منهجية	 النظر	عن	 وبغض	 الراديكالي.	 اليسار	 إلى	
كان	جزءا	من	عملية	حتريض	على	 التقرير	 فإّن	هذا	 باتباعها،	 التقرير	 معّدو	
الكلّية،	ومحاولة	للتضييق	عليها	بسبب	التوجهات	الناقدة	فيها،	ووضعها	حتت	
20.  Nev Gordon, “Boycott Israel”, )Los Angeles Times, 20\8\2009(, See the link: 
http://articles.latimes.com/2009/aug/20/opinion/oe-gordon20
التعبير	عن	رأيه،	فقد	نشرت	رئيسة	 الكاتب	يف	 أّن	اجلامعة	لم	تدعم	حرية	 إلى	 تدر	اإلشارة	يف	هذا	السياق	
اجلامعة	ريبكا	كارمي	يف	نفس	الشهر	مقاال	ردَّت	فيه	على	مقال	غوردون،	قالت	فيه:	»ننبذ	بشدة	مواقف	غوردون	
الكارثية	الذي	يستغل	بشكل	سافر	حرية	التعبير	يف	إسرائيل	ويف	جامعة	بن	غوريون...	أن	هذا	النوع	من	النقد	
الصارخ	والتحريضي	تاه	دولة	إسرائيل،	تضر	بالعمل	املمتاز	يف	جامعة	بن	غوريون	واجلامعات	اإلسرائيلية،	وندعو	
األكادمييني	الذين	لديهم	مثل	هذه	املشاعر	تاه	دولتهم	أن	يبحثوا	عن	نُزل	آخر	يف	مكان	آخر«.	وهذا	يدّل	على	أّن	

اجلامعة	ورئيستها	لم	تدعم	موقف	احملاضر،	بل	خرجت	ضده	منسجمة	مع	حملة	التحريض	عليه.	

http://articles.latimes.com/2009/aug/20/opinion/oe-gordon20
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املجهر	السياسي	واجلماهيري.	

عنّي	مجلس	التعليم	العالي	يف	أواخر	سنة	2010	جلنة	دولية	لفحص	كلّيات	العلوم	
تقريرها،	 إلصدار	 اإلسرائيلية.	 اجلامعات	 يف	 الدولية	 والعالقات	 السياسية	
اللجنة	يومني	من	اجللسات	املكثَّفة	يف	كلّية	نظام	احلكم	والسياسة	 خصصت	
يف	جامعة	بن	غوريون،	وقد	ذكر	تقريرها	أّن	الكلّية	تختلف	عن	باقي	الكلّيات	
multi-(	التدريس	يف	معرفية	أنساق	عدة	بني	دمجها	األّول:	أمرين،	يف	اجلامعية
والسياسية	 االجتماعية	 واملشاركة	 التدخل	 الثاني:	 واألمر	 	.)disciplinary

للعلوم	 املعرفية	 النواة	 أّن	 إلى	 اللجنة	 العمل	اجلماهيري.	وأشارت	 للطالب	يف	
السياسية،	أي	املساقات	السياسية	األساسية	هي	ليست	كافية	يف	الكلّية.	إاّل	
أّن	اللجنة	ذكرت	يف	نفس	الوقت،	أّن	الكلّية	واعية	لهذه	املسألة	وهي	تقوم	على	
حتسني	هذا	اجلانب	وتقوية	وتعزيز	املساقات	األساسية	يف	العلوم	السياسية،	
وأّكدت	اللجنة	أّنها	تشجع	الكلّية	على	املضي	يف	هذا	الطريق.	كما	أثنت	اللجنة	
على	النشاط	البحثي	للكادر	األكادميي	يف	الكلّية	وعلى	امِلنح	املالية	التي	حصلوا	
عليها	منذ	سنة	2009.	يف	نهاية	التقرير،	قدمت	اللجنة	ثالث	توصيات	أساسية،	
وذكرت	عند	انتهائها	منها	اجلملة	التي	أثارت	قضية	الكلّية	جماهيريا	وأكادمييا،	
وهي	أّنه	إذا	لم	يتم	تنفيذ	هذه	التوصيات،	فإّن	اللجنة	توصي	جامعة	بن	غوريون	

بإغالق	الكلية.	

وتغييرات	 وخارجها،	 إسرائيل	 داخل	 األساس،	 يف	 األكادميي	 الضغط	 ساهم	
العالي	عن	 التعليم	 لتراجع	مجلس	 بوادر	 الكلية	يف	ظهور	 أجرتها	اجلامعة	يف	
الدولية.	 اللجنة	 توصيات	 على	 بعد	مضي	خمسة	شهور	 الكلّية	 بإغالق	 قراره	
ل	ملتابعة	توصيات	اللجنة	الدولية	بالتحفُّظ	 فقد	أوصى	طاقم	الفحص	الذي	ُشكِّ
على	التوصية	بإغالق	الكلية،	وذلك	على	ضوء	التغييرات	التي	قامت	بها	الكلّية	
واجلامعة	يف	أعقاب	التقرير	الصادر	بشأنها،	وقد	عّززت	هذه	البوادر	الرسالة	
العالي	 التعليم	 مجلس	 إلى	 ريس	 توماس	 الدولية	 اللجنة	 رئيس	 بها	 بعث	 التي	

مدخل	أّول؛	نشأة	ومأسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	كأداة	خلدمة	املشروع	الصهيونّي
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طالبا	من	املجلس	شطب	التوصية	بإغالق	الكلّية،	وذلك	يف	أعقاب	اإلصالحات	
والتغييرات	التي	قامت	بها	يف	الشهور	املاضية،	وخاصة	ضم	أربعة	محاضرين	
جدد	إلى	الكلّية	يف	الشهور	التي	أعقبت	التقرير	الدولي،	وتعزيز	املساقات	التي	
تعالج	النواة	املعرفية	يف	العلوم	السياسية)21(.	غير	أّن	مجلس	التعليم	العالي	أعلن	
هه	بإغالق	الكلّية	ومنع	تسجيل	الطالب	فيها	للسنة	اجلديدة،	 رغم	ذلك	عن	توجُّ
وقد	كشف	رد	فعل	رئيسة	اجلامعة	عن	صدمتها	من	هذا	القرار)22(.	يف	شباط	
2013،	أعلن	مجلس	التعليم	العالي	نهائيا	عن	تراجعه	عن	قراره	مبنع	الكلية	من	

قبول	طالب	جدد	للدراسة	فيها.	

يسود	االعتقاد	أّن	شرطية	املعرفة	التي	مثَّلها	مجلس	التعليم	العالي	ومنظمات	
الكلّية	متيزها	 قت	هدفها	يف	سلب	 تراقب	األكادميّية	حقَّ التي	 املدني	 املجتمع	
ككلّية	متعّددة	األنساق،	فاإلصالحات	التي	قامت	بها	اجلامعة	يف	الكلّية	قّربتها	
تعزيز	 يف	 سيساهم	 بإغالقها	 التهديد	 ومجرد	 التقليدية،	 الكلّيات	 مربع	 إلى	
احلذر	املعريف	واألكادميي	يف	صفوف	الطاقم	األكادميي،	كما	أشار	الكثير	من	

احملاضرين	يف	خضم	النقاش	حول	إغالق	الكلّية.

خاتمة الفصل
مّت	عرض	اإلطار	العاّم	الذي	يعمل	داخله	احملاضر	العربي،	والذي	يؤكِّد	على	أّن	
األكادميّية	اإلسرائيلية	هي	جزء	ال	يتجّزأ	من	املشروع	الصهيوني	منذ	نشأتها	
ر	سلوكها	ُتاه	األكادمييني	العرب	داخل	 وحتى	يومنا	هذا.	هذه	احلقيقة	تفسِّ

	الحقا.	 صفوفها،	كما	سنبنيِّ

21.		آساف	شطول-طراورينغ،	"توصية	ملجلس	التعليم	العالي:	ال	إلغالق	كلّية	السياسة	ونظام	احلكم"،	)هآرتس،	
3\4\2012(،	ص:	6.

غوريون"،	 بن	 يف	 الكلّية	 بإغالق	 العالي	 التعليم	 مجلس	 يوصي	 اخلبراء،	 رأي	 عكس	 "على	 نيشر،	 طليال	 	 	.22
)هآرتس،	11\9\2012(،	ص:	1	و	10.
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مدخل ثان

النظام ضد المواطنين: السياسات اإلسرائيلية 
تُجاه الفلسطينيين في إسرائيل)1(

َمة مقدِّ
إسرائيل	 العرب	يف	 املواطنني	 ُتاه	 النظام	 رات	 أهّم	مؤشِّ الفصل	 يعرض	هذا	
وتتمثَّل	 احلياة.	 مناحي	 يف	 ُتاههم	 اإلسرائيلية	 السياسات	 تعقُّب	 خالل	 من	
يتعلّق	به	كّل	من	 العام	الذي	 الدراسّي	يف	تصويره	لإلطار	 أهميَّة	هذا	الفصل	
اليهودي	يف	 واملسؤول	 واملوظف	 والزميل	 والطالب	 جهة،	 من	 العربي	 احملاضر	
احلرم	االكادميي	اإلسرائيلي	من	جهة	أخرى.	الفكرة	هي	تأكيد	ما	ذكرناه	يف	
عن	 تنقطع	 ال	 تكاد	 عموما	 العالي	 التعليم	 مؤّسسات	 أّن	 من	 النظرية	 اخللفية	
السياق	األوسع	-السياسي،	االقتصادي،	االجتماعّي،	الثقايف	والديني	وغيره-	
نات	 املكوِّ بني	 القوى	 موازين	 استنساخ	 يتّم	 ما	 وغالبا	 فيه،	 مغروسة	 إّنها	 بل	
لهذا	 تبعا	 واإلدارة-	 املوظفون	 احملاضرون،	 -الطالب،	 األكادميية	 يف	 البشرية	
اإلطار	العاّم.	بكلمات	أخرى،	يبرز	هذا	الفصل	مقولة	واضحة	مفادها	انعدام	
عملية	تعقيم	)sterilization(	للقوى	البشرية	داخل	مؤسسات	التعليم	العالي	
من	شوائب	ومخلفات	البنى	والعالقات	والتفاعالت	والسياسات	املوجودة	خارج	
أسوار	احلرم	األكادميي،	والتي	حتّدد	أو	على	األقل	يكون	لها	إسقاطاتها	الهاّمة	

على	الديناميكية	فيما	بينها.	

1. 	أشكر	الباحثنَي	أسعد	غامن	ومهّند	مصطفى	على	حسن	تعاونهم	يف	انتهال	املعلومات	الواردة	يف	هذا	الفصل	
"الفلسطينيون	يف	إسرائيل:	سياسات	األقلية	األصلية	يف	 بعنوان	 	2009 الذي	أصدراه	سنة	 من	كتابهما	

الدولة	اإلثنية".	إصدار		مدار-	املركز	الفلسطيني	للدراسات	اإلسرائيلية.
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ضائقة األقلية العربية في إسرائيل
اإلثنية	 بني	 دمجها	 حيث	 من	 دميوقراطية	 كدولة	 إسرائيل	 تصنيف	 ميكن	 ال	
النظام	 اّتباع	 إلى	 تكون	 ما	 أقرب	 هي	 بل	 واألمة	 الدين	 وبني	 والدميوقراطية،	
ن،	من	حيث	 االثنوقراطي	)Yiftachel & Ghanem ,2004(.	إسرائيل	متكِّ
املبدأ،	مواطنيها	الفلسطينيني	من	ممارسة	حقوقهم	األساسية	مثل	حّق	االنتخاب	
والتمتع	 رأيهم	 عن	 التعبير	 من	 كذلك	 ومتّكنهم	 الدولة،	 ملؤسسات	 والترشح	
ل	والتنظيم.	هذه	احلقوق	اّتسَعت	أكثر	بعد	انتهاء	احلكم	العسكري	 بحرية	التنقُّ
)1948-1968()2(،	ولكّنها	أخذت	تتقلّص	من	جديد	بعد	انتفاضة	األقصى	عام	
2000.	هناك	مساحة	ليبرالية	ال	ميكن	تاهلها	متنحها	الدولة	للفلسطينيني	
يف	الداخل،	ويف	الوقت	نفسه	حتافظ	الدولة	على	استعالئّية	اليهود	يف	جميع	
املجاالت،	مبا	يف	ذلك	قوانني	الدولة.	بكلمات	أخرى،	من	جهة	متارس	إسرائيل	
نظام	حكم	دميوقراطي	يف	كّل	ما	يتعلق	باملستوى	املؤسساتي	وإجراء	االنتخابات	
السياسة	 السلطات	وفصل	اجليش	عن	 بشكل	دوري،	وتغيير	احلكومة	وفصل	
ال	 أخرى	 من	جهة	 لكّنها	 اإلجرائية،	 الدميقراطية	 يسمى	 ما	 وهو	 ذلك،	 وغير	
متماثلة	 كدولة	 إسرائيل	 تّتخذ	 حيث	 للدميوقراطية،	 اجلوهري	 املستوى	 تطبِّق	
شمل	 عدم	 إلى	 تهدف	 عديدة	 إجراءات	 واحدة	 قومية	 عرقية/	 مجموعة	 مع	
صات	 واملخصَّ العرب	كمواطنني	متساوين	يحظون	مبعظم	اخلدمات	 مواطنيها	
التي	يحصل	عليها	املواطنون	اليهود.	كما	وحافظت	إسرائيل	عملّيا	على	دونية	
العرب	مقابل	اليهود،	من	خالل	ممارسة	التمييز	ضدهم	يف	العديد	من	مجاالت	
ومرافق	احلياة	وإبعادهم	عن	نيل	املساواة	)بشارة،	2005(.	إضافة	إلى	ذلك،	
تدعم	األغلبية	اليهودية	الدولة	اإلثنية	وسياستها	ُتاه	املواطنني	العرب.	وهذا	
ل	دعما	يضمن	استمرار	ممارسة	الدولة	لوظيفتها	اإلثنية	التي	 يف	حّد	ذاته	يشكِّ
تتعامل	مع	اليهود	على	أّنهم	األعلَْون	ومع	العرب	على	أّنهم	األدنَْون.	هذا	ما	يجعل	
الظروف	املعيشّية	أكثر	صعوبة	بالنسبة	لألقلية،	ويوصل	لها	رسالة	تشير	إلى	
ضآلة	احتمال	تغيير	الوضع	ضمن	الظروف	الدميوغرافية	والسياسية	السائدة.	

1966	وعملّيا	 العسكري	كان	سنة	 انتهاء	احلكم	 أّن	اإلعالن	عن	 	)2007 2002ب،	 2.		وجد	بوميل	)2002أ،	
انتهى	سنة	1968.
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 Yiftachel, Rouhana(	م ويساهم	وضع	كهذا	يف	اجنرار	األقلية	إلى	وضع	متأزِّ
 .)& Ghanem,1999

سنعتمد	يف	وصف	ضائقة	األقلية	العربية	يف	إسرائيل	على	الفصل	الثاني	من	
كتاب	غامن	ومصطفى	)2009(	وعنوانه:	»الفلسطينّيون	يف	إسرائيل	-	من	النكبة	
وحتى	املأزق	املركَّب«؛	ألّنه	يصف	الضائقة	بشكل	شامل	وعميق	ويتناول	نواحي	

ق	إليها	بالقدر	الكايف	يف	األدبيات	ذات	العالقة.	 لم	يتم	التطرُّ

يف	 كمواطنني	 العرب	 مبكانة	 يعترفون	 والعرب	 اليهود	 من	 	 كاّلً أّن	 من	 بالّرغم	
إسرائيل،	إاّل	أّن	الضائقة	تظّل	مستمّرة	يف	احلياة	اليومّية	بسبب	عدم	التماثل	
من	وجهني:	األّول	كون	الطرفني	على	وعي	وإْن	كان	متفاوتا	بوجود	متييز	منهجي	
يف	مستويات	متعددة	لصالح	املواطنني	اليهود،	وهو	متييز	تؤيده	أغلبية	اجلمهور	
اليهود	 القائم	يف	عالقة	 الثاني	فهو	االختالف	اجلوهري	 الوجه	 أّما	 اليهودي.	
وظيفتها	 الواقع	 يف	 الرموز	 هذه	 تفقد	 وهكذا	 وِقيَمها.	 الدولة	 برموز	 والعرب	
املوّحدة	لكل	املواطنني.	يف	احلالتني	وعلى	الصعيد	اليومي،	تستمّر	هذه	الضائقة	
باستمرار	التمييز	احلاصل	يف	السياسة	وما	ميارس	يوميا	على	مستويات	متعددة	
يف	كّل	ما	يتعلّق	بالتفاعل	بني	العرب	واجلمهور	اليهودي،	وبني	العرب	ومؤسسات	

احلكم	يف	إسرائيل.	

واالجتماعية	 السياسية	 القوى	 مراكز	 من	 منهجية	 بصورة	 العرب	 استثناء	 يتم	
العرب	مناصب	رفيعة	 يتوّلى	 نادرة	فقط،	 الدولة.	ويف	أحيان	 واالقتصادية	يف	
املستوى	يف	املكاتب	احلكومية،	أو	يف	املشاريع	الصناعية،	أو	يف	املشاريع	الزراعية	
التابعة	للحكومة.	ويف	معظم	الدوائر	واملكاتب	احلكومية	نكاد	ال	جند	عربا	إاّل	ما	
نَدَر.	وكذلك	هو	احلال	أيضا	يف	القطاع	اخلاص	الذي	يشغل	فيه	عدد	قليل	من	

العرب	مناصب	رفيعة	املستوى.	

كما	أّن	الثقافة	والتراث	العربيني	الفلسطينيني	ال	يتمّتعان	مبقدار	متكافئ	من	
الرعاية	والتقدير	من	ِقبَل	املؤسسات	املعنية	بذلك.	وبالّرغم	من	أّن	للّغة	العربية	
مكانة	رسمية	إلى	جانب	اللغة	العبرية،	فإّن	هذه	املكانة	تظل	ورقّية	بعيدة	عن	
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اليهودي	 الدولة	واجلمهور	 إّن	 يتّم	تاهلها	متاما.	 الفعلّي،	وكثيرا	ما	 التطبيق	
يضعفان	عملّيا	الثقافة	والتراث	العربيني	والهوية	الفلسطينية،	ويف	أحيان	كثيرة	
يقومان	بقمعها.	ويف	الوقت	الذي	تتمتَّع	فيه	اجلذور	اليهودية	يف	البالد	بالعناية	
واالهتمام	فإّن	التاريخ	العربي	يعتريه	التجاهل	عن	عمد.	فمن	األمثلة	البارزة	
واألدب	 العبرية	 باللغة	 والعرب	 لليهود	 التعليمية	 املناهج	 اهتمام	 مدى	 لذلك	

العبري،	ويف	املقابل	قلّة	االهتمام	باللغة	العربية	والتاريخ	العربي.	

تتّم	كذلك	ممارسة	التمييز	ضد	العرب	على	صعيد	الرموز	والِقيَم	السائدة	يف	
الدولة	ومؤسساتها	أيضا.	فمقارنة	باليهود	الذين	يرون	يف	رموز	وِقيَم	مؤسسات	
إّياها	جزءا	من	تراثهم	ومصدرا	للتعريف	الذاتي،	 الدولة	ملكا	لهم	واعتبارهم	
رون	للرموز	اليهودية	الصهيونية	هذه،	بسبب	التمييز.	كما	 جند	أّن	العرب	يتنكَّ
الدولة	 رموز	 من	 الكثير	 أساس	 على	 أنفسهم	 تعريف	 العرب	 مقدور	 يف	 ليس	
الديني	 التراث	 يف	 متأصل	 الرموز	 هذه	 معظم	 ألّن	 فيها؛	 مواطنون	 هم	 التي	

واأليديولوجي	لألغلبية-اليهودّية.	

والعرب	 اليهود	 بني	 الواضح	 اخلالف	 نتيجة	 الّصعيد	 هذا	 يف	 الضائقة	 تزداد	
تتعلّق	 التي	 املهّمة	 والسياسية	 االجتماعية	 بالقضايا	 يتعلق	 ما	 كل	 البلد	يف	 يف	
بسياسة	إسرائيل	يف	املنطقة،	وبسياستها	اخلارجية	أيضا.		فهذا	اخلالف	يزيد	
من	حّدة	الشعور	السائد	لدى	األغلبية	اليهودية	بأّنه	من	الصعب	الوصول	إلى	

أريحّية	مشتركة	مع	األقلية	العربية.

العرب	وحتديد	 التمييز	بتفويض	صالحيات	معاجلة	قضايا	 لقد	متَّت	مأسسة	
السياسة	ُتاههم	جلهات	أو	هيئات	إّما	عن	طريق	جهاز	األمن	الداخلي	»الشاباك«	
للشؤون	 احلكومة	 رئيس	 مستشار	 مكتب	 طريق	 عن	 وإّما	 خفية،	 بصورة	 وذلك	
العربية	كما	كان	معمول	به	يف	السابق،	وذلك	بصورة	جلية،	وإّما	عن	طريق	جلان	
كانت	 األحيان،	 الكثير	من	 دة	ذات	وظيفة	خاصة.	ويف	 تقوم	مبهاّم	محدَّ تة	 مؤقَّ
نظرة	أعضاء	هذه	اللجان	إلى	األقلية	العربية	تبنى	على	أساس	املنظور	األمني،	
وكانوا	يستندون	يف	استشعار	احتماالت	التهديد	األمني	إلى	اعتبارات	إثنية	فقط.	
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األخيرة	يف	طرح	 األعوام	 إسرائيل	جنحوا	يف	 الفلسطينيني	يف	 	 إنَّ الواقع،	 يف	
قضايا	التمييز	ضدهم	على	جدول	األعمال	العام،	وبصورة	ما	على	جدول	أعمال	
احلكومة	مّما	يكون	قد	ضاعف	من	داللة	هذه	الضائقة	بسبب	عدم	جدوى	هذا	
»النجاح«.	ومن	وجهة	نظر	املجتمع	العربي،	فقد	كانت	الظروف	مواتية	إليجاد	

تغيير	يف	منتهى	األهمية		بالنسّبة	لسياسة	الدولة	ُتاهه.	

للدولة	 الصهيوني	 	- اليهودي	 الطابع	 الضائقة	بصورة	خاصة	من	 ينبع	جوهر	
الذي	يجعل	مسألة	مساواة	العرب	هدفا	غير	قابل	للتحقيق.	فإمكانية	انخراط	
العرب	يف	حياة	املجتمع	والدولة	بصورة	فعلية	على	أساس	املساواة	غير	مقبول	

من	الدولة	نفسها.	

لقد	أقيمت	إسرائيل	كدولة	للشعب	اليهودي،	سواء	يف	أهدافها	أو	رموزها	أو	
خطوطها	السياسية	التي	تنبع	من	هذه	األهداف.	ويف	الوقت	نفسه،	تاهلت	
	 ما	بقَي	من	الشعب	الفلسطيني	على	أرضه	اّلذي	أصبَح	يشّكل	أقلية	قومية.	إنَّ
تاهل	الصفة	القومية	لألقلية	الفلسطينية	مت	التعبير	عنه	مجددا	من	خالل	
تعديل	القانون	األساسي	للكنيست	الذي	اقترح	منع	أّي	حزب	من	املشاركة	يف	
ر	بصورة	خفية	أو	بصورة	جلية	لوجود	دولة	 االنتخابات	للكنيست	إذا	كان	يتنكَّ
إسرائيل	كدولة	الشعب	اليهودي.	ومعنى	التعديل	من	وجهة	نظر	القانون	هو	أّن	
ر	للمواطنني	العرب	كأفراد	وكجماعة،	وينّص	القانون	على	أّنه	ينبغي	 الدولة	تتنكَّ
الدولة	 -يف	 للكنيست	 االنتخابات	 يرغبون	يف	خوض	 الذين	 العرب	 للمواطنني	
التي	هم	مواطنون	فيها-	االمتناع	من	طرح	مطلبهم	بأّنه	على	إسرائيل	أن	تكون	
	العرب	يف	إسرائيل	يعيشون	حالة	ضبابّية	يف	 دولة	لكّل	مواطنيها.	لذلك،	فإنَّ
كل	ما	يتعلَّق	مبغزى	االنتماء	إلى	الدولة	-	كيف	يستطيعون	أن	يكونوا	مواطنني	

مثل	اليهود؟	

قوانني	متنح	 لسلسلة	 مثال	 ليس	سوى	 للكنيست	 األساسي	 القانون	 تعديل	 	 إنَّ
»يهودي«.	 التعبير	 استخدام	 طريق	 عن	 العرب	 ُتاه	 واضحا	 متييزا	 اليهود	
الهجرة،	 مثل:	 املركزية	 القضايا	 من	 عددا	 تتناول	 التي	 القوانني	 هنا	 ونقصد	
للجمهور.	 التي	متنح	 املوارد	 من	 كبير	 وكّم	 األراضي	 ملكية	 املواطنة،	 حّق	 نيل	
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هذا	باإلضافة	إلى	وجود	بنود	كاملة	من	القوانني	املعقدة	التي	متنح	األفضلّية	
للمواطنني	اليهود	دون	استخدام	التعبير	»يهودي«	بصورة	مباشرة	وإمّنا	من	خالل	

تفعيل	التمييز	من	ِقبَل	املؤسسات.	

	اجلزء	األكبر	من	اجلمهور	اليهودي،	سواء	يف	املجتمع	أو	فيما	الزعماء،	يقّر	 إنَّ
	العرب	مواطنون	يف	الدولة	ويعي	أيضا	أّن	هناك	متييزا	قائما	بني	 بحقيقة	أنَّ
ه	الرسمي	ملؤسسات	 املواطنني	العرب	واليهود.	وتستند	سياسة	التمييز	إلى	التوجُّ
احلكم،	وتتمتع	بتأييد	الرأي	العام	اليهودي.	يتأّلف	تبرير	هذه	السياسة	وما	تتمتَّع	
به	من	تأييد	لدى	الرأي	العام	اليهودي	من	عدة	نقاط	تتلخص	فيما	يلي:	األولى،	
أّن	العرب	هم	أقلية	معادية	ويجب	وضعها	حتت	املراقبة.	الثانية،	أّنه	على	العرب	
م	الذي	حصلوا	عليه	منذ	قيام	دولة	إسرائيل.	الثالثة،	 أن	يكونوا	شاكرين	للتقدُّ
إسرائيل	هي	دولة	الشعب	اليهودي،	وهي	دولة	يهودية	-	صهيونية،	وعلى	العرب	
أن	يقنعوا	باحلقوق	احملدودة	لكّل	فرد	وأاّل	يطالبوا	باالعتراف	بهم	كأقلية	قومية.	
الرابعة،	أّن	العرب	أقلية	ال	صلة	لها	بالشعب	الفلسطيني.	اخلامسة،	على	العرب	

قبول	حقيقة	وجودهم	خارج	أطر	السلطة	وصنع	القرارات	يف	الدولة.	

هناك	فجوة	شاسعة	بني	العرب	واليهود،	سواء	يف	أوساط	اجلمهور	أو	القيادة،	
بالّنسبة	إلدراك	كّل	منهما	حلقيقة	جوهر	الصراع	فيما	بينهما،	وأسبابه،	ومسيرة	
تطوره،	واحللول	املرغوب	فيها	إلنهائه.	وهناك	خالف	بني	اليهود	والعرب	فيما	
يتعلق	مبسألة	احلق	التاريخي	على	األرض،	وثّمة	صيغتان	مختلفتان	لدى	العرب	

واليهود	إليضاح	أسباب	الصراع.

الصعيد	 على	 يظهر	 إسرائيل	 يف	 للفلسطينيني	 الهامشي	 الوضع	 فإّن	 إذا،	
االستراتيجي	يف	البنية	املوجودة،	ويتمّثل	جوهره	يف	عدم	وجود	إمكانية	للتوصل	
إلى	منح	العرب	املساواة	كأفراد	أو	كجماعة	يف	ضوء	احلقيقة	بأّن	الدولة	التي	
فة	كدولة	لكّل	مواطنيها،	ويف	ضوء	األبعاد	السياسية	 يعيشون	فيها	ليست	معرَّ
غامن	 )أنظر:	 بعد	 فيما	 سنسهب	 كما	 األثر،	 شديدة	 الضائقة	 لهذه	 والنفسية	

ومصطفى،	2009	ص	78-71(. 
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النظام ضد المواطنين
أعلنت	إسرائيل	استقاللَها	عام	1948،	بعد	نصف	قرن	من	االستيطان	اليهودّي	
الشعب	 دولة	 إلى	 أيضا	 يهودية	وحتّولت	 كدولة	 إسرائيل	 أقيمت	 فلسطني.	 يف	
ومتَّ	 مصاحلهم.	 وخدمة	 اليهود	 أهداف	 لتحقيق	 فتراتها	 أولى	 يف	 اليهودي	
نظام	 إلى	 	1948 العام	 بعد	 مواطنني	 أصبحوا	 الذين	 الفلسطينّيني	 إخضاع	
يتعلق	 السيطرة	السلطوية،	وبقوا	حتى	يومنا	هذا	يف	مكانة	متدنية	يف	كل	ما	
بُسلَّم	األفضليات	احلكومي	وعلى	مستوى	احلقوق	الفردية	واجلماعية	التي	من	

 .)Ghanem, 1998(	أصالنّية	أقلية	بها	تتمتَّع	أن	املفروض

أو	عدم	 وجود	 إسرائيل	حول	 الفلسطينية	يف	 األقلية	 بشؤون	 املهتّمون	 يختلف	
األقلية	 مع	 التعامل	 يف	 الدولة	 لدى	 املزايا	 واضحة	 رسمية	 سياسة	 وجود	
هت	السياسات	اإلسرائيلية	 الفلسطينية.	يّدعي	روحانا	أّن	هناك	ثالثة	عوامل	وجَّ
ُتاه	األقلية	الفلسطينية	يف	إسرائيل:	العامل	األمني،	حيث	اعتبرت	املؤسسة	
لون	خطرا	أمنيا.	العامل	الثاني:	وهو	العامل	اإلثني-	 اإلسرائيلية	أّن	العرب	يشكِّ
فت	الدولة	نفسها	على	أّنها	دولة	يهودية،	مّما	انعكس	سلبا	 اليهودي،	حيث	عرَّ
على	ُمجمل	السياسات	بخصوص	الفلسطينيني	يف	إسرائيل،	والعامل	الثالث	هو	
العامل	الدميقراطي،	حيث	منحت	الدولة	اليهودية	الدميقراطية	حيِّزا	من	العمل	

.)Rouhana, 1993(	فيها	للعرب	السياسي

يف	 دة	 محدَّ سياسة	 هناك	 أّن	 يعتقد	 فإّنه	 	،)63-58 ص	 	1999( سموحة	 أّما	
كونها	سياسة	غير	مكتوبة،	 بالّرغم	من	 إسرائيل	 الفلسطينيني	يف	 مع	 التعامل	
مواطنة	 العرب	 منح	 التالية:	 املرتكزات	 من	خالل	 السياسة	 هذه	 تنطلق	 حيث	
إسرائيلية،	عدم	االعتراف	بالعرب	كأقلية	قومية	بل	كمجموعات	دينية	متعددة،	
مكانّي-جغرايف	 تواصل	 أّي	 منع	 الفلسطيني،	 الشعب	 مع	 العالقة	 ِإضعاف	
للفلسطينيني	يف	إسرائيل،	رفض	منح	العرب	ُحكما	ذاتيا	بكل	أمناطه	وفرض	

املراقبة	على	هذه	األقلية.	

ومصطفى	 غامن	 موقف	 مجمله	 يف	 والكتاب	 الّدراسّي	 الفصل	 هذا	 يتبّنى	
)2009(	القائل	بأّن	إسرائيل	هي	نتاج	ملرحلتنَي	تاريخيتني	ما	زالتا	حتى	يومنا	
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أّوال:	إسرائيل	هي	وليدة	عملية	 نات	األساسية	يف	نظامها:	 املكوِّ الن	 هذا	تشكِّ
استعمار	كولونيالي	يسعى	إلى	فصل	سّكان	الوطن	األصليني	عن	أرضهم	وبالدهم	
فيما	 إحالل	غربة	 األقل	 على	 أو	 يهود،	 غير	 أو	 يهود	 من	 بغيرهم	 واستبدالهم	
لت،	وما	زالت،	من	نظام	له	تفّوق	عرقي	 بينهم	وبني	وطنهم.	ثانيا:	إسرائيل	تشكَّ
	 فإنَّ وبذلك	 إسرائيل،	 يف	 هذا	 بتفّوقه	 االحتفاظ	 إلى	 دائما	 ويسعى	 »يهودّي«	
القول	بأّن	النظام	اإلسرائيلي	هو	مبنّي	على	التناقض	»اليهودي-الدميقراطي«	
والتوازن	بني	جناحيه	عند	حتديد	السياسات	ُتاه	املواطنني	الفلسطينيني،	ال	
من	 أساس	 على	 إسرائيل	 تقوم	 إذ	 الواقع،	 أرض	 على	 الصحة	 من	 له	 أساس	

التفضيل	الواضح	للمبنى	والطابع	واملضمون	اإلثني	اليهودي.

رسمّيا،	أقامت	إسرائيل	نظاًما	دميقراطّيًا	لكّنها	باشرت	-يف	املقابل-	بتنفيذ	
مشروع	»إثنّي«	مكّثف،	بدعم	من	اجلاليات	اليهودّية	يف	اخلارج	التي	لم	يقتصر	
قامت	 بل	 فحسب	 اإلسرائيلّية	 املخططات	 من	 العديد	 متويل	 على	 نشاطها	
بااللتفاف	حول	جهاز	الدولة	من	خالل	إقامة	وصيانة	املنظمات	اليهودّية	التي	
بدأت	تعمل	يف	إسرائيل	كأذرع	إثنّية	للدولة.	هذه	املنظمات	-	مثل	الكيرن	كييمت	
للمجموعة	 اإلثنوقراطّية	 السياسة	 لتنفيذ	 اجلهد	 وّفرت	 اليهودّية-	 والوكالة	

 .)Yiftachel & Ghanem, 2004(	املهيمنة	اليهودّية	اإلثنّية

ر	استراتيجية	إثنوقراطّية	يف	محاور	النظام	 بناء	على	هذا،	أخذت	إسرائيل	تطوِّ
املركزّية.	نورد	على	سبيل	املثال	سياسة	الهجرة	التي	تستند	إلى	قانون	العودة،	
على	 واحلصول	 إسرائيل	 إلى	 الدخول	 من	 القريبة	 وعائلته	 يهودّي	 كّل	 ومتّكن	
اجلنسية	بشكل	فورّي.	يف	املقابل،	أخذت	تضع	العراقيل	أمام	الهجرة	والتجنيس	
لغير	اليهود،	حتى	ملن	ُولدوا	يف	البالد	)كريتشمر،	2002(.	كما	أخذت	تستخدم	
استراتيجية	أخرى	لتهويد	دولة	إسرائيل	تتمثَّل	يف	سياسة	تطوير	البالد	التي	
يف	 الفلسطيني	 واالقتصاد	 الفلسطينيني	 وتهميش	 اليهودّي	 املال	 رأس	 فّضلت	
إسرائيل.	تخضع	أجهزة	السلطة	املختلفة	لسيطرة	اليهود	مبا	يف	ذلك	مؤّسسات	
التشغيل،	والتربية،	وتخصيص	األراضي	وإمكانية	الوصول	إلى	محاور	القّوة	يف	
بناء	احلّيز	 القّوة	األساسّية	يف	 »اإلشكنازّية«	 اليهودّية	 الثقافة	 وتشّكل	 الدولة.	
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العاّم	يف	إسرائيل	)أنظر:	روحانا	وصباغ-	خوري،	2015(. 

النخب	 ابتدعته	 كولونيالي	 استيطان	 عملية	 وليدة	 هي	 إسرائيل	 	 فإنَّ وبذلك،	
تقليدية	 استعمارية	 دول	 تنفيذه	 يف	 وساهمت	 والغرب،	 أوروبا	 يف	 اليهودية	
كبريطانيا	وفرنسا.	واستمّرت	بعد	استقاللها	يف	ممارسة	سياسات	منبثقة	عن	
رؤيتها	لنفسها	كجسم	غريب	يف	املنطقة	العربية	يتنازع	مع	جيرانه	بشكل	دائم	
دة،	كما	استمّرت	يف	تنفيذ	سياسات	استعمارية	داخلية	ضد	 ومبستويات	متعدِّ

 .)Zureik, 1979(	العرب	مواطنيها

قواعد	 باّتباع	عدة	 الدولة	 قامت	 اإلثنوقراطي،	 النظام	 أجل	احلفاظ	على	 من	
هذه	 وتتلخص	 إسرائيل،	 يف	 الفلسطينيني	 املواطنني	 مع	 لتعاملها	 مركزية	

السياسات	فيما	يلي:

الشعب	 أجزاء	 وباقي	 إسرائيل	 يف	 الفلسطينيني	 بني	 الهوية	 صلة	 َقْطع	 أّوال،	
جديدة	 مجموعة	 وبناء	 واإلسالمية،	 العربية	 األمتني	 عن	 وعزلهم	 الفلسطيني	

»عربية	إسرائيلية«	أو	»العربي	اإلسرائيلي«	اجلديد.	

ثانيا،	منع	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	من	التواصل	املادي	واملعنوي	مع	إخوانهم	يف	
الضفة	الغربية	وقطاع	غزه	والقدس،	وخصوصا	فيما	يتعلّق	باألماكن	املقدسة	

والتي	متثِّل	رمزا	روحيا	جامعا	للفلسطينيني	والعرب	واملسلمني.	

ثالثا،	منع	تنظيم	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	خارج	نطاق	ما	تسَمح	به	األكثرية	
والدولة	من	حيث	التنظيم	البرملاني،	والتدخل	ملنع	أّية	إمكانية	جدية	لنسبة	كبيرة	
من	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	للعمل	والنشاط	السياسي	اخلارج-برملاني	املرتكز	

على	العمل	الشعبي	والنضال	اجلماهيري.	

رابعا،	صّد	أّية	قيادة	جدية	حتاول	تنظيم	الفلسطينيني	يف	إسرائيل،	أو	محاولة	
تبّنيها	رؤية	مناهضة	لوضع	األقلية	يف	الدولة	اليهودية،	والتي	تذِعن	يف	نهاية	

املطاف	للسيطرة	اليهودية	على	الدولة	ومقّدراتها	ومواردها.	

خامسا،	إجبار	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	على	القبول	بتوزيع	موارد	الدولة	حسب	
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التفوق	 للدولة	احلفاظ	على	 يتسّنى	 املواطنة	حّتى	 اإلثني	وليس	حسب	 املعيار	
اليهودي	ودونية	الفلسطيني	)غامن	ومصطفى،	2009(. 

اإلثنوقراطية اليهودية في مواجهة حقوق الفلسطينيين في إسرائيل

نيل	 عن	 للتعبير	 متنّوعة	 سياسية	 بنشاطات	 إسرائيل	 يف	 الفلسطينيون	 يقوم	
احتياجاتهم	ومتطلباتهم،	ولكن	هذه	النشاطات	تظّل	محدودة	للغاية	يف	قدرتها	
واملكانة	 يعيشها	 التي	 احلياتّية	 الظروف	 إطار	 تغيير	جوهري	يف	 إحداث	 على	
التي	يخوضها	املواطنون	الفلسطينّيون	يف	إسرائيل.	وتنبع	هذه	احملدودية	بشكل	
أساسي	من	السور	املنيع	الذي	أوجده	الطابع	اليهودي-الصهيوني	للدولة،	حيث	
على	 كانت	 ولو	 حتى	 لليهود	 اخلاصة	 املصالح	 بخدمة	 اليهودية	 الدولة	 التزام	
الفلسطينيني	فيها	واملساس	بهم.	هذا	الطابع	لتصرُّف	الدولة	واملعيق	 حساب	
أربعة	 يف	 يعمل	 إسرائيل،	 يف	 الفلسطينيني	 لوضع	 جاد	 تغيير	 يف	 مسعى	 ألّي	

أصعدة:

للشعب	 دولة	 لتكون	 إسرائيل	 دولة	 أقيمت	 والرمزّي:	 األيديولوجّي  الصعيد 
وسياستها	 وشعاراتها	 أهدافها	 يهودي-صهيوني،	 طابع	 ذات	 وهي	 اليهودي،	
أقلية	 لوجود	 ر	 والتنكُّ اليهودي	 الشعب	 دولة	 اعتبارها	 مبدأ	 إلى	 استنادا	 مبنية	
ة	عقب	اعتماد	تعديل	قانون	 قومية	فلسطينية	داخلها.	وهذا	الوضع	ازداد	حدَّ
الكنيست	سنة	1985	والذي	ينّص	على	حظر	ترشح	قائمة	النتخابات	الكنيست	
إذا	كانت	ال	تعترف	صراحة	بدولة	إسرائيل	كدولة	للشعب	اليهودي.	ففي	النقاش	
مت	اقتراحات	من	جانب	عضوي	 الذي	جرى	يف	حينه	حول	اعتماد	التعديل،	قدِّ
الكنيست	توفيق	طوبي	من	قائمة	اجلبهة	الدميقراطية	وماتي	بيلد	من	القائمة	
مية	تدعو	إلى	أن	ينص	القانون	على	أّن	دولة	إسرائيل	هي	»دولة	مواطنيها«،	 التقدُّ
وباألدّق	أّن	دولة	إسرائيل	هي	»دولة	الشعب	اليهودي	ومواطنيها	الفلسطينّيني	
يف	إسرائيل«،	غير	أّن	هذه	االقتراحات	أُسقطت	بأغلبية	حاسمة	)لالستزادة،	

أنظر:	كرتشمر،	2002(.

مستوى	 عن	 الفلسطينيني	 املواطنني	 وإقصاء	 إجحاف	 يتسّبب	يف	 الوضع	 هذا	

مدخل	ثان؛	النظام	ضد	املواطنني:	السياسات	اإلسرائيلية	ُتاه	الفلسطينيني	يف	إسرائيل



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    88    |

اليهود؛	 وبني	 بينهم	 املساواة	 لتحقيق	 النظرية	 اإلمكانية	 ويهدُر	 اليومية	 احلياة	
وذلك	بسبب	احلاجة	ملنح	اليهود	شعوًرا	يف	دولتهم	بأّنهم	مفّضلون	على	اآلخرين	
بل	إّن	هذا	الوضع	يبقي	املواطنني	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	من	الناحية	القانونية	
والرسمية	من	دون	إطار	أو	مجّرد	كيان	رسمي	ُمعّرف	على	كون	الدولة	دولتهم،	
كما	أّنه	يبقيهم	يف	حالة	غير	واضحة	وضبابّية.	فعلى	سبيل	املثال	يطرح	السؤال:	
هل	هم	مواطنون	مماثلون	لليهود؟	وهل	الدولة	هي	دولتهم	أيضا؟	وما	هو	احتمال	
العرب	 تعل	 احلالة	 هذه	 كهذا؟	 وضع	 ظل	 يف	 الدولة	 داخل	 املساواة	 حتقيق	
الشعوري- املستوى	 على	 فقط	 ليس	 بهم	 النازل	 بالتمييز	 يشعرون	 وقياداتهم	

االنتمائي	أو	النظري	فحسب	بل	على	املستوى	العملي	والتطبيقي	أيضا.

الرموز	 صعيد	 على	 والغنَب	 للتمييز	 إسرائيل	 يف	 الفلسطينيون	 يتعّرض	 كذلك	
والِقيَم	املهيمنة	يف	الدولة	ومؤسساتها.	فباملقارنة	مع	اليهود	الذين	يستخدمون	
تراثهم	 من	 جزءا	 فيها	 ويرون	 يبتغون،	 كما	 ومؤسساتها	 الدولة	 وِقيَم	 رموز	
ومصدرا	للتماثل،	جند	أّن	املواطنني	الفلسطينيني	يتنّكرون	لهذه	الرموز	اليهودية	
والصهيونية	الصرفة.	فالفلسطينيون	يف	إسرائيل	ال	يستطيعون	االنسجام	مع	
هذه	 ألن	 ذلك	 فيها؛	 مواطنني	 ون	 يُعدَّ التي	 الدولة	 ورموز	 شعارات	 من	 الكثير	
واأليديولوجّي	 الدينّي	 التراث	 على	 بصورة	حصرية	 وراسخة	 منسحبة	 الرموز	

لألغلبية-اليهودّية.	

مستبعدين	 أنفسهم	 إسرائيل	 يف	 الفلسطينيون	 يجد	 البنيوي،	 الصعيد  على	
حكًرا	 تعتبر	 املؤسسات	 فهذه	 اإلسرائيلية.	 املؤسسات	 من	 إرادتهم	 عن	 رغًما	
عامة،	 يهودية	 أو	 يهودية-إسرائيلية،	 أهداًفا	 تخدم	 أن	 املفروض	 ومن	 لليهود،	
ومن	 إسرائيل،	 مواطني	 تتعلّق	مبجمل	 إسرائيلية	 أهداًفا	 بالذات	 تخدم	 أن	 ال	
البنيوي- الصعيد	 على	 واإلقصاء	 التمييز	 آلّيات	 أّما	 الفلسطينيون.	 ضمنهم	
اإلثني	فهي	كثيرة:	اإلقصاء	للعرب	من	مراكز	القرار	السياسي،	وعدم	توظيف	
أو	تشغيل	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	يف	املؤسسات	والشركات	الرسمية،	ووجود	
املمارس	يف	حق	جهاز	 مؤسسات	خاصة	مكلَّفة	مبعاجلة	شؤونهم،	واإلجحاف	
التعليم	الفلسطيني	يف	إسرائيل	مقارنة	مع	املجموعات	األخرى	يف	الدولة،	وإبعاد	
املواطنني	الفلسطينيني	عن	تركيبة	اإلعالم	اجلماهيري،	وغيرها	الكثير	من	ُسبُل	
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التمييز	واإلقصاء	)بيلد	وشفير،	2005(. 

على	الصعيد التنفيذي	)السياسات(،	فإّن	مظاهر	التمييز	مختلفة،	والتي	تعبِّر	
عن	عدم	إقامة	أي	وزن	أو	اعتبار	للمواطنني	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	من	نواٍح	
واألراضي.	 امليزانيات	 بتوزيع	 يتعلّق	 فيما	 كالتمييز	 متساوين،	 كمواطنني	 كثيرة	
يف	 وليس	 فقط	 اليهود	 املواطنني	 لصالح	 حاصل	 أساسي	 قانوني	 متييز	 فثّمة	
صالح	املواطنني	الفلسطينيني	يف	إسرائيل.	فتشديد	الدولة	على	تأكيد	املستوى	
القانوني	الحتواء	الطابع	اإلثني-اليهودي-الصهيوني	عبء	ضاغط	على	مكانة	
للدولة	 أساسية	 بأهداف	 القانوني	 التمييز	 ويتعلّق	 إسرائيل.	 يف	 الفلسطينيني	
املستوى	 هذا	 اليهودية.	 واألغلبية	 الدولة	 زعماء	 جانب	 من	 عنها	 يُعبَّر	 مثلما	
يف	 الفلسطينيني	 مصالح	 مع	 متعارضة	 عملية	 عواقب	 إلى	 يدفع	 التمييز	 من	
إسرائيل	كما	ينعكس	يف	الواقع	العملّي،	فعلى	سبيل	املثال	يعلَم	أّن	قانون	العودة	
اليهودية	يف	 املواطنة	هما	قانونان	موضوعان	لصيانة	وتعزيز	األغلبية	 وقانون	
الدولة،	كما	أّن	غايتهما	الواضحة	تتمّثل	يف	تقليص	عدد	غير	اليهود	مَبن	فيهم	
الفلسطينيون	يف	إسرائيل،	وتطبيقهما	عبر	املؤسسات	اليهودية	غير	اإلسرائيلية	

)انظر	مثال:	بيلد،	1993(. 

يف	مجال	توزيع امليزانيات،	يعاني	الفلسطينيون	يف	إسرائيل	واقعيا	من	متييز	
املختلفة	يف	 التمييز	 أوجه	 توثيق	 وقد	جرى	 احلياة،	 مناحي	 مستمر	يف	جميع	
الكثير	من	الدراسات	والتقارير	الرسمية،	وهي	ما	تُعّدها	جمعيات	مختلفة،	مثل	
التقارير	السنوية	التي	تصدرها	جمعية	»سيكوي«	-جمعية	عربية	يهودية	لدعم	
املساواة	املدنية-	أو	التي	تُعّدها	مؤسسة	»مساواة«	-جمعية	عربية	تعنى	بشؤون	
مساواة	الفلسطينيني	يف	إسرائيل-.	وبالّرغم	من	التغيرات	اإليجابية	التي	حدثت	
خالل	السنوات	األخيرة	يف	هذا	الصدد،	إاّل	أّن	مقارنات	حديثة	أجريت	يف	شتى	
املجاالت	بني	القطاعني	اليهودي		والفلسطيني	يف	إسرائيل،	تشير	إلى	فجوات	
ناجمة	بشكل	أساسي	عن	أشكال	التمييز،	وهي	ما	زالت	قائمة	على	حالها	بل	
وستظّل	على	ما	يبدو	مرافقة	للمواطنني	الفلسطينيني	على	مدى	سنوات	عديدة	

مقبلة.	

مدخل	ثان؛	النظام	ضد	املواطنني:	السياسات	اإلسرائيلية	ُتاه	الفلسطينيني	يف	إسرائيل
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خاتمة

خطت	دولة	إسرائيل	يف	السنوات	القليلة	املاضية	عدة	خطوات	جدية	يف	التحوُّل	
مسألة	 يشرعن	 د	 متشدِّ إثنوقراطي	 نظام	 إلى	 	 لنيِّ اإلثنوقراطي	 النظام	 من	
التفوُّق	 املعتمد	مبدئّيًا	على	 االبرتهايد	 األكثرية«	ويقترب	من	نظام	 »دكتاتورية	
العرقي	»ملجتمع	األسياد«.	ورغم	أّن	الفلسطينيني	يف	إسرائيل	يتمتَّعون	رسمّيًا	
التي	 السلطة	 يجّنبهم	من	قسوة	وممارسات	 لم	 ذلك	 أّن	 إاّل	 املواطنني،	 مبكانة	
ال	تأخذ	مصاحلهم	باحلسبان	بل	وتقوم	بعمل	سياسي	موّجة	ضدهم	من	غير	
والتشريعات	 اخلطوات	 فكل	 عنهم.	 رغًما	 األمر	 فيكون	 قياداتهم	 مع	 التشاور	
والسياسات	التي	متس	باألقلّية	الفلسطينية	اعتمدت	على	أكثرية	أصوات	اليهود	
وبشكل	أوتوماتيكي	مع	العلم	املسبق	بأّن	هذه	اإلجراءات	متس	مصالح	املواطنني	

الفلسطينيني.

يف	 الفلسطينية	 األقلية	 مع	 القهري	 التعامل	 مظاهر	 من	 ه	 التوجُّ هذا	 ساهم	
اّلتي	 ِقبَل	مؤسسات	رسمية.	ولم	تقتصر	املضايقات	واالضطهاد	 إسرائيل	من	
ت	باملواطنني	العاديني	فقط	بل	طالت	املمثِّلني	العرب	الرسميني	يف	الكنيست	 مسَّ
مثل	نزع	احلصانة	والتقدمي	للمحاكمة،	فرض	عقوبة	السجن	الفعلي	أو	فرض	
التهجير	 وحتى	 الكنيست،	 جلسات	 حضور	 من	 املنع	 أو	 احلركة	 حّرّية	 تقييد	

واملالحقة	خارج	البالد.	

صعوبات	ومعيقات	عمل	األحزاب	العربية	يف	البرملان	اإلسرائيلي	لم	تقتصر	على	
تقليص	مساحة	النشاط	البرملاني	الصرف	وحتديد	طبيعة	اقتراحات	القوانني	
مبنع	 الصهيونية	 األحزاب	 بعض	 من	 واضحة	 مطالبة	 فهناك	 بها.	 املسموح	
مشاركة	أعضاء	الكنيست	العرب	يف	التصويت	على	مشاريع	قوانني	»مصيرية	
للشعب	اليهودي«	أو	تلك	التي	تؤثر	على	مستقبل	دولة	إسرائيل،	نحو:	االنسحاب	
من	أراضي	وترسيم	احلدود	أو	اتفاقيات	مع	الطرف	الفلسطيني.	وقام	بعض	
أعضاء	الكنيست	من	األحزاب	الصهيونية	يف	بعض	احلاالت	بالطعن	يف	شرعية	
قرارات	وقوانني	مت	اتخاذها	يف	الكنيست	بفضل	أصوات	أعضاء	كنيست	عرب.	
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اإلسرائيلية	 املؤسسة	 ِقبَل	 من	 والعنصرية	 التمييز	 ممارسة	 إلى	 باإلضافة	
احلاكمة،	فإّن	األقلية	العربية	يف	دولة	إسرائيل	تتعّرض	إلى	أمناط	من	العنصرية	
اليومية	»الشعبية«	الصادرة	عن	السكان	اليهود	يف	الدولة	)أنظر:	تقارير	مركز	
املعادية	 املواقف	 العنصرية(.	ولالستدالل	على	هذه	 »مساواة«	ومركز	مكافحة	
للعرب،	ميكن	العودة	إلى	ما	نشر	من	استطالعات	للرأي	العام	التي	جرت	يف	
إسرائيل	خالل	السنوات	األخيرة.	إّن	عملية	إبراز	املواقف	العدائية	للمواطنني	
العرب	يف	الدولة	تفاقمت	وازدادت	بوضوح،	وأصبحت	تخرج	إلى	حّيز	التنفيذ	
شرائح	 متثِّل	 أّنها	 بدعوى	 عليها	 التستر	 محاولة	 دون	 أو	 خجل	 أو	 ريبة	 دون	
	استطالعات	الرأي	العاّم	تفشي	هذه	 قليلة	وهامشية	يف	املجتمع	اليهودي،	وتبنيِّ

الظاهرة	بني	معظم	الشرائح	االجتماعية	اليهودية	يف	الدولة.	

وللختام،	يبدي	اليهود	رضاهم	من	الدولة	اإلثنية،	حيث	يرغبون	باحلفاظ	عليها	
بل	وتعزيزها،	وهم	يعطون	بذلك	تأييًدا	وشرعية	من	جانب	اجلمهور	اليهودي	
يف	 الفلسطينيني	 املواطنني	 ُتاه	 وانعكاساته	 وتلياته	 اإلثنوقراطي	 للنظام	
إسرائيل	اّلذين	يعيشون	إجمااًل	وضًعا	مأزوما	نتيجة	للسياسة	املتبعة	ُتاههم.	
هات	عنصرية	 وتدّل	املعطيات	على	أّن	املجتمع	اإلسرائيلي	ما	يزال	ملتزما	بتوجُّ
منح	 تؤيد	 ال	 والتي	 الدولة،	 يف	 الفلسطينية	 األقلية	 مبكانة	 يتعلق	 ما	 كل	 يف	

الفلسطينيني	يف	إسرائيل	شراكة	كاملة	يف	املوارد	املادية	والرمزية.	

ا	أن	هناك	استعدادا	لدى	اليهود	للتجاوب	مع	العرب	يف	إسرائيل	 من	احملتمل	جّدً
يف	 محددة	 ألوضاع	 وبإجراء	حتسينات	 الفردية	 باملساواة	 املتعلقة	 املسائل	 يف	
مجاالت	حياتية	مختلفة،	غير	أّن	اليهود	يف	املقابل	ما	زالوا	يعارضون	ويتشّبثون	
مبواقفهم	يف	املسائل	املتعلّقة	باملساواة	اجلماعية	للعرب،	وكذلك	بالنسبة	ملسألة	
طابع	وأهداف	الدولة	كدولة	يهودية-صهيونية	بانعكاساتها	اخلطيرة	على	مكانة	
املواطن	العربي	يف	إسرائيل	مبا	فيها	األكادميية	اإلسرائيلية	املؤممة	التي	نشأت	

ومتاسست	كأداة	طيِّعة	خلدمة	املشروع	الصهيوني.	

مدخل	ثان؛	النظام	ضد	املواطنني:	السياسات	اإلسرائيلية	ُتاه	الفلسطينيني	يف	إسرائيل
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الفصل األّول

استراتيجّيات طالب يهود في إعادة إبراز تفّوقهم 
القومّي داخل جدران األكاديمّية
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الفصل األّول

استراتيجّيات طالب يهود في إعادة إبراز تفّوقهم 
القومّي داخل جدران األكاديمّية)1(

موجز
تعامل	 حول	 إسرائيل	 يف	 العرب	 للمحاضرين	 أصوات	 ثالثة	 أسِمعت	 عموما،	
مشاركي	 من	 	11% )حوالي	 محاضرين	 سّتة	 هناك	 معهم:	 اليهود	 الطالب	
البحث(	اّدعوا	أّن	الطالب	اليهودّي	يتعامل	معهم	بشكل	مشابه	لبقّيه	الطالب:	
»مبدئّيا،	أنا	شخصّيا	ال	أتعامل	إطالقا	بأّي	فرق	بني	الطالب،	وإزاء	ذلك	أشعر	
أّن	تعاملهم	معي	متشابه.	ال	أشعر	أّن	تعامل	الطالب	اليهودّي	معي	يختلف	يف	
)حوالي	 محاضرين	 سبعة	 هناك	 بينما	 آخر«.	 طالب	 أّي	 تعامل	 عن	 مضمونه	
الطالب	 ِقبَل	 من	 ما	 نوعا	 مختلفة	 معاملة	 يتلّقْون	 أّنهم	 إلى	 أشاروا	 	)13%
العربّية:	 قومّيتهم	 إلى	 راجع	 ذلك	 أّن	 الدليل	على	 ولكّنهم	ال	ميلكون	 اليهودّي،	
ما	 بس	 اخلاصة،	 املعاملة	 من	 نوع	 فيه	 انه	 شعرت	 نعم،	 السطور،	 بني	 »فيما	
بأعرف	أو	استصعب	اقول	انها	نابعه	من	مني	)َمن(	انا	كإنسان	مع	خلفية	معّينة	
أو	ايش	)ماذا(	بدر	مني	كمحاضر	بني	)سواء(	كنت	عربي	او	يهودي.	ما	عندي	
املتمثِّلة	يف	ثالثة	وأربعني	 الغالبّية	الساحقة	 أّما	 »املعطيات«	ألقّرر«.	 	data الـ	
تتذّمر	 فهي	 الفصل،	 هذا	 يف	 عليها	 سنرّكز	 والتي	 	،)76% )حوالي	 محاضًرا	
من	معاملة	غير	الئقة	أكادميّيا	من	ِقبَل	شريحة	من	الطالب	اليهود	إاّل	لكونهم	

1.		بداية،	ننّوه	اضطرارا	بتقليص	عدد	االقتباسات	)data(	إلى	احلد	األدنى	لتغطية	أكبر	قدر	ممكن	من	األمناط	
)codes(	واألنساق	املفهومّية	)concepts(	والشرائح	الفئوّية	)categories(.	مّت	تغيير	بعض	اللهجات	
التي	ال	متّيز	بني	املذّكر	واملؤّنث	عند	استعمال	لفظة	»هن«	للداللة	على	املذّكر،	أو	عند	إحالل	حرف	)ز(	
مكان	)ذ(	أو	)ج(	بدال	من	)ك(	أو	)أ(	بدال	من	)ق(	إلخ.	كما	ومّت	ترجمة	االقتباسات	باللغة	العبرّية	إلى	

العربّية	الفصحى.	وأحيانا	تّنبنا	ترجمة	مفردات	عبرّية	ألهمّية	داللتها	يف	سياق	النّص.
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»عرب«	مبا	يشمل	هذا	املصطلح	من	»دالالت«	بالّنسبة	لليهود:	»فيه	قسم	من	
الطالب	اليهود	بدهم	)يريدون(	يؤرجوا	)يستعرضوا(	حالهم	انهم	احسن	مني	
كعربي.	هذا	الشيء	صعب	عليهم	كوني	محاضر.	من	ناحية	قومّية	انا	اقل	منهم	
بس	من	ناحيه	وظيفه	انا	أعلى	منهم.	عشان	هيك	هم	يحاولوا	يّقزموا	دوري	
معناه	 والعربي	 العربي،	 هيه	 الي	 فيها	 أكون	 الزم	 الي	 للخانة	 يرجعوني	 عشان	
اقل	منهم.	هم	يستصعبوا	انه	يكون	العربي	اعلى	منهم	بالـ	היררכיה	»التدريج	
الهرمي«،	»مشكلة	الطالب	اليهودي	معي	اني	كمحاضر	عربي	عندي	כוח	»قّوة«	
«	وكل	الي	بدك	 والي	סמכות	»صالحّية«	عليه.	مضبوط	وضعي	על הפנים	»متدنٍّ
إّياه	لكن	انا	بأظل	)ابقى(	استاذ.	هو	بحاجه	لي.	عشان	هيك	)لذا(	هذا	الطالب	
يتعب	ليغير	هذا	الواقع	املّر	ويرجعني	ملكاني	الـ	חלשלש	»الواهن«	الي	فيه	بكون	
ما	هو	بحاجه	الي«،	»اليهودي	ما	بيّطلع	)ال	ينظر(	بإيجابية	للمحاضر	العربي	
الي	يتحّكم	باملادة	)العلمية(	وشخصيته	قويه،	ألنها	تتعارض	مع	مصاحله.	هو	
)لكي(	 أقل	عشان	 أو	 باتاه	شخصيه	متوسطة	 يفضل	وممكن	يشتغل	بجدية	

يتعامل	معها	كيف	هو	يحب	أو	كيف	بده	»كيفما	يشاء««.	

أجمَع	احملاضرون	العرب	يف	األكادميّية	اإلسرائيلّية	على	أّن	عالقتهم	مع	بعض	
الطالب	اليهود،	أولئك	اّلذين	يزداد	عددهم	بشكل	طردّي	خاّصة	يف	السنوات	
سّرا	 إلى	صراع	 بل	حتّولت	 توّترا	 وأكثر	 انسجاما	 أقّل	 أصبحت	 قد	 األخيرة،	
وعالنيًة.	ويشار	إلى	أّن	زمرة	من	الطالب	اليهود	اشتّد	عودها	يف	األعوام	األخيرة،	
 )ownership(	»»امللكية	استعادة	بغية	العربّي	احملاضر	وتصارع	تنازع	أصبحت
احلصرّية	للحّيز	األكادميّي	اإلسرائيلّي	بتجلّياته.	هؤالء	الطالب	اليهود	يستغلّون	
مّت	 أكادميّي	صهيونّي	 حرم	 داخل	 األقلّية	 أبناء	 كأحد	 العربي	 احملاضر	 مكانة	

تأميمه	إلعادة	إنتاج	تفّوقهم	القومّي	أيضا	بني	جدران	األكادميّية.	

لتحقيق	 كأفراد	 يهود	 ِقبَل	طالب	 من	 مستخدمة	 استراتيجّيات	 ثالث	 أهّم	 إّن	
مأربهم	هي:	تهميش	احملاضر	العربّي	من	خالل	االستئناف	على	سلطته،	مزاولة	
الشرطية	املعرفّية	من	خالل	إيقاع	التشكيك	يف	مهنّيته،	ووصمه	بالغريب	واآلخر	
)de familiarization(.	وعلى	شكل	مجموعاتّي،	ميارس	الطالب	اليهود	ثالث	
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استراتيجّيات:	عمل	التكّتل	بتنسيق	مسبق،	محاولة	االستحواذ	على	احلّيز	العام	
واالستقواء	بالهيئات	الطالبّية	ضده.	وقد	يجّند	طالب	يهود	محاضرين	آخرين	
-عادة	هم	من	يهود-	لتمثيل	مصاحلهم	أمام	احملاضر	العربّي،	ورمّبا	يستنجدون	
باإلدارة	مبختلف	مرّكباتها	ضّده	مستغلني	يف	ذلك	اإلشكالّيات	املتعلّقة	بهوّيته.	

أمام	 كفرد	 اليهودّي	 الطالب	 سلوكّيات	 مستويات:	 أربعة	 النتائج	خالل	 تُعرض	
محاضرين	 تنيد	 اليهود،	 الطالب	 ملجموعة	 استراتيجّيات	 العربّي،	 احملاضر	
يهود	آخرين	ملصلحتهم	واالستنجاد	باإلدارة	مبرّكباتها	ضّده.	ننّوه	بأّن	األمناط	
واألنساق	املقترحة	هي	متداخلة	ومتشابكة،	وال	ميكن	الفصل	بينها	متاما،	مبعنى	
أّنها	قد	تنسجم	مع	أكثر	من	عالَم	فئوّي	واحد	مقترح،	كما	هو	حال	الواقع	املرّكب	

الذي	يعيشه	أشخاص	هذا	البحث.	

سلوكّيات	الطالب	اليهودّي	كفرد	أمام	احملاضر	العربّي:	استئناف	على	سلطته،	
تشكيك	مبهنّيته	وتقزميه	عند	وصفه	بــ	»آخر«

احملاضر	 مكانة	 وتهميش	 ضعضعة	 محاولني	 يسَعون	 كأفراد،	 اليهود	 الطالب	
التشكيك	يف	مهنّيتة	وتقزميه	عند	 العربّي	من	خالل	االستئناف	على	سلطته،	

وصفه	بــ	»آخر«.	

استئناف طالب يهود على سلطة محاضرهم العربّي
تتجلّى	محاوالت	طالب	يهود	يف	االستئناف	على	سلطة	احملاضر	العربّي	خالل	
سلوكّيات	طالبّية	قد	تكون	يف	جزء	منها	عامة،	إاّل	أّنها	تتمّيز	يف	حّدتها	وتكريرها،	
واألهّم	هو	قناعة	املشاركني	يف	البحث	أّن	هذه	السلوكّيات	تندرج	يف	هذا	اإلطار.	

أّنه	يف	 أذكر	 عربّيا.	 كوني	 الصف	 معي	يف	 »هناك	صدامات	حصلت	 عموما:	
السنة	األولى	دخلت	إلى	القاعة	وقلت	للطالب	اليهود	إّني	أنا	صاحب	السلطة،	
أنا	الذي	سيقّرر	مجريات	األمور.	لقد	تغافلت	عن	عقلية	الطالب	اليهودّي	اّلذي	
أنهى	اخلدمة	يف	اجليش	قبل	سنتني-	ثالث	وما	زال	مشموال	يف	عداد	جنود	
االحتياط،	مبعنى	أّنه	مستمر	حتى	اآلن	يف	توجيه	األوامر	للعرب	عند	احلاجز	
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ويف	كّل	مكان.	فهو	يعطي	أوامره	للعربّي:	وقف	السيارة،	انزل	من	السيارة،	افتح	
للتفتيش،	اشلح	أواعيك	 باب	السيارة	اخللفي،	هات	الهوية،	فوت	على	اليمني	
»اخلع	مالبسك«	للفحص.	وفجأة	يصطدم	بأن	عنده	محاضر	عربّي	يقول	له:	
انا	راح	»سوف«	أقرر	سلوكياتك	داخل	قاعة	احملاضرات.	هذا	يف	حّد	ذاته	قد	
يكون	لبعض	اليهود	صدمة	وكأّنه	يتساءل	ماذا	يحصل	هنا؟	فيه	انقالب	مبسألة	
الصالحيات	والسلطة	داخل	الصف.	أذكر	أني	حصلت	على	تقييم	منخفض	جًدا	

من	الطالب	الي	كان	معظمهم	يهود«.	

:	ننّوه	بأّن	هناك	شرعنة	 الوصول متأّخرا إلى احملاضرات غير الصباحّية كتحدٍّ
للتأخر	يف	احملاضرة	األولى	الصباحّية	ألسباب	موضوعية:	»أنا	أدخل	للصف	من	
جانب	الكافتيريا.	فيه	مجموعة	طالب	يهود	يشوفوني	وأنا	طالع	على	احملاضرة.	
ممكن	يلوحوا	لي	بإيدهم	انه	شوفنا	»انظرنا«.	هؤالء	يتأّخرون	بشكّل	مستمّر.	
كل	واحد	بدخل	الصف	على	راحته.	مّرة	قررت	عدم	ادخال	طالبة	منهم.	الوقحة	
صرخت	علي:	مني	انت	حتى	متنعني	ادخل	الصف؟	مش	من	حقك.	راح	تشوف.	
فعال،	كانت	أكثر	توّجهات	اإلدارة	ألّي	للتوّسط	لصالح	طالب	يهود	تأّخروا	بدون	

مبّرر،	وكان	هذا	للتحّدي«.	

الدخول واخلروج أثناء احلّصة كنوع من االستخفاف:	»قسم	من	الطالب	اليهود،	
وبدون	طلب	استئذان	مؤّدب،	طالعني	نازلني	»خارجني	داخلني«	واحد	وراء	الثاني.	
املهم	يطلعوا	بسرعه	وخلسه	حتى	من	غير	التفات	الي،	بس	يرجعوا	على	مهلهم	
بابتسامه	ونظره	مباشره	نحوي.	يعني	شو	ممكن	تعمل	النا؟	مش	بس	هيك،	بدهم	
اياني	ارجع	»أكّرر«	على	املادة	الي	خسروها.	على	رأي	طالب:	واجبك	تشرح	لي.	

مش	ببالش	»ليس	بال	مقابل«.	بأدفع	قسط	تعليم	عالي	»ُمكلف««.	

اإلجبارية	 احملاضرات	 »يف	 إلزامّية احلضور:	 املساقات  االنتباه خاّصة يف  عدم 
وبالذات	ملا	أطرح	مواضيع	حّساسة،	بتالقي	طالب	يهود	وجوهم	سود،	وِمشغلني	
حالهم	بالسمارت	فون	او	الالب	توب،	املهم	انهم	ما	يسمعوا	شو	انا	بأحكي.	فيه	
طالبه	قالت	لي	بصراحه:	بأعرف	انه	عندك	صالحيه	تلزميني	آجي	»أداوم«	على	
محاضرتك،	بس	برضه	انا	متأكدة	انه	ما	عندك	حق	توجعيني	يف	هاي	املعلومات	
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اجلارحة.	انا	ما	باعاني	من	عقدة	املازوشية.	عشان	هيك	مش	معنيه	اسمع	او	
اشارك.	من	فضلك،	اتركيني	بحالي«،	»فيه	طالبة	راحت	للعميد	تشكي	له	عن	
انه	كيف	انا	أتّرأ	يف	الصف	واطلب	منها	انها	توقف	تلعب	يف	السمارت	فون«.	

احملاضر  لقاء  من  كتهّرب  أكادميّيا  به  املسموح  ضمن  الغياب  حّق  استنفاذ 
العربّي:	»فيه	طالب	يهود	أعلمهم	ثالث	سنني	متواصلة.	أعرفهم	باالسم.	كل	
فصل	دراسي	يستفسروا	قديش	»كم«	باقي	له	يتغيب؟	هل	التغيب	بسبب	كذا	مع	
»مصادقة«	حتسب	له؟	النكتة	انهم	ما	يسألوا	كم	مّره	غبت	امنا	قديش	بأقدر	
يف	 حقه	 استغل	 منهم	 طالب	 كل	 انه	 أنتبه	 دراسي	 فصل	 كل	 نهاية	 يف	 اغيب.	
التغيب.	عادة	نحكي	عن	غيابات	غير	»باإلضافة	إلى«	التأخر	او	التملُّص	قبل	
نهاية	احملاضرة.	رسالتهم	الي	انهم	ما	بدهم	يطلوا	»ينظروا«	على	هذه	اخللقة	
»الوجه«	وشو	ممكن	تساوي	إلنا؟	على	رأي	املثل	العربي:	أعلى	ما	يف	خيلك	..	

اركبه«.	

د لالستفزاز:	»مش	قضية	طالبه	جوعانة	وبدها	 قرمشة مأكوالت الّتسالي املتعمَّ
تأكل.	صحتني.	ال.	محاضرتي	بعد	استراحة	الغذاء	وفيه	3-4	طالبات	يهوديات	
مببه	 تسالي:	 بعض	 على	 يوزعوا	 ودائما	 األمامّي«	 الّصّف	 »يف	 قدام	 قاعدات	
بينهم	وصوت	قرمشة	جماعّية	مزعج.	 التوزيع	 إلخ.	طبعا	مع	طقوس	 وبيسلي	
قائدتهن	حتاول	تستغفلني	انه	هاي	وجبتها	األولى	من	الصبح.	وكأني	جاي	من	

املريخ	ومش	عارف	انها	موالح	»تسالي«	بعد	الوجبة	الرئيسية	والتحلية«.	

ر إلى عدم السيطرة:	»صار	ضجه	يف	الصف	 إحداث اإلزعاج يف الصف كمؤشِّ
عند	مجموعه	الـ	חרדיות	»يهودّيات	متشّددات«،	وتركت	الصف	زعل.	انا	كنت	
حاكي	معهن	عدة	مّرات	وصارت	القصة	بالنسبة	الي	نوع	من	التحّدي.	فهمت	
كان	 الصف	 من	 ص.	خروجي	 التخصُّ داخل	 اخلاصة	 يستغلني	وضعيتهن	 انهن	

فضيحه	الهن	يف	الكلية	كلها،	ألني	معروف	بالصبر«.	

عدم االلتزام بالواجبات األكادميّية العتبارات كيدّية )machinate act(	يف 
نهاية	 وظيفة.	مش	 عملت	 ما	 إنها	 كلها	 الدراما.	 »إليش	 عاّمة:	 منها	 ُمجملها،	
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الوضع.	 تفهموا	 )يهود(	 احملاضرين	 كل	 حلالك.	 عندك	 اتعلم	 ما	 انا	 العالم.	
السنوّي،	 كالتجنيد	 أمنية	 اعتبارات  تفعيل  ميكن	 خلص«.	 »َعّديها«.	 مشيها	
بالذات	من	قبل	الطالب	الذكور:	»الطالب	يجي	عندي	ساعة	االستقبال	ويطلب	
تأجيل	الوظيفة	ألنه	رايح	على	الـ	מילואים	»تعبئة	االحتياط	يف	اجليش«.	ممكن	
االمتحان	يكون	بعد	تسريحه	بفتره	كافيه،	بس	حسب	راي	الطالب	بيكون	منفعل،	
متوتر	ومش	مركز«،	أو	تفعيل اعتبارات دينّية	مثل	مناسبة	دينّية	غير	رسمّية:	
»كل	فصل	هناك	طالبه	بدها	تؤجل	املهمة	ألنه	فيه	عيد	مش	رسمي	او	مناسبه	
دينيه	بس	هي	حتافظ	عليها	مثل	צום גדליה, הושענא רבה, צום עשרה בשבת. 
عادة	باقول:	ok«،	»طالب	متدّين	يقول	لي	انه	االسبوع	عنده	ناقص	يوم	وهو	
اعتبارات  استخدام  أيًضا	 اعفاءات«.	ممكن	 له	 يطلع	 ولهيك	 لقدسيته	 السبت	
يف	 إسرائيل	 جنود	 مقتل	 ذكرى	 أو	 والبطولة	 الكارثة	 ذكرى	 إحياء	 مثل	 قومّية	
األزمة	 عن	 تشرح	 طالبه	 كل	 إعفاءات.	 طلب	 حملة	 أواجه	 سنه	 »كل	 احلروب:	
النفسية	الي	بتمر	فيها.	الغريب	انهم	نادرا	ما	يتوجهوا	بهيك	طلبات	لزميالتي	
فوا	 اليهوديات.	بس	الي	انا	العربّية.	ممكن	بدهم	يضربوا	عصفورين	بحجر.	يخفِّ
عن	حالهم	واألهم	يفحصوا	رد	فعلي	لطلب	االعفاء	لهيك	سبب	قومي«.	وقد	
تستخدم	أيضا	اعتبارات نسوّية	ذات	طابع	أنثوّي-غربّي	ُتاه	محاضرين	ذكور:	
وأخرى	 الشهرية،	 العادة	 انتظام	 من	عدم	 تشكو	 الها	قصه.	طالبه	 »كل	طالبه	
والرضاعة.	 النفاس	 فتره	 من	 تشكو	 زميلتها	 واحلمل،	 الهورمونات	 من	 تشكو	
ص	إنه	كوني	عربي	فأنا	شويه	 طالبه	يهودية	صارحتني	انه	فيه	سمعه	بالتخصُّ
النقطة	 هاي	 يستغلني	 طالبات	 فيه	 يعني	 النساء.	 شؤون	 يف	 وخجول	 حساس	
وانا	 تتخيلني	 لصاحلهن.	عيب	عليهن!	فش	عندهن	خجل!	شيء	مخزي!	هل	

اناقش	طالبه	عن	حقيقه	عادتها	الشهرية؟.	إخس	»بؤسا«!«.	

عّدة	 بتوجيه	 العربّية	 اللغة  احملاضر  استخدام  على  بالذات  علنّية  انتقادات 
اتهامات	منها	التشكيك بالنزاهة:	محاضر	عربّي	قام	بترجمة	أسئلة	االمتحان	
النهائّي	لطالب	عرب	شفهيا،	فتوّجهت	إليه	طالبة	يهودّية	بعد	صدور	العالمات	
مّدعية:	»بصراحه،	يبدو	لنا	األمر	غريبا	عدم	رسوب	أي	طالب	عربي	)ترجمه	
من	العبرية(«.	هذا	يعني	أّن	احملاضر	العربّي	قد	ساعد	الطالب	العرب	وأخفى	
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ذلك	بآلّية	استخدام	اللغة.	استخدام	لغة	أجنبّية	غير	عبرّية	أثار	عند	الطالبة	
اليهودّية	الشكوك	خاّصة	وأّن	اللغة	العربّية	متّثل	لدى	اليهود	اإلسرائيلّيني	»لغة	
عدو«،	واستخدامها	غالبا	ما	يرتبط	مبحاولة	العربّي	إقصاء	اليهودّي	الذي	ال	
يتقنها.	وهنا	اّدعاء	الطالبة	اليهودّية	معناه	حتّول	العربّي	من	محاضر	للجميع	
إلى	حليف	ألبناء	قومّيته.	من	املهّم	التنويه	بأّن	إحدى	منطلقات	الطالبة	اليهودّية	
هي	وجوب	رسوب	بعض	الطالب	العرب	يف	االمتحان	وحاجتهم	إلى	التضليل	-	
مثل	تغشيش	احملاضر	العربي-		كي	ينجحوا.	الطالبة	اليهودّية	رفضت	أن	يعطى	
الطالب	العربّي	حّق	تفسير	بعض	أسئلة	االمتحان	بلغته	األم	العربّية	وهو	حكر	
على	الطالب	اليهود	اّلذين	يدرسون	بلغتهم	األم	العبرّية.	عليه،	هذا	التشكيك	يف	
نزاهة	احملاضر	هو	استئناف	على	مهنّيته	-	وجوب	الشرح	فقط	باللغة	العبرّية-	
واملطالبة	بإعادة	موازين	القوى	إلى	نصابها	الصحيح	ملصلحتها	كطالبة	يهودّية.	
هناك	أيضا	انتقاد	على	استخدام	اللغة	العربّية	من	خالل	االّدعاء بالتقصير:	
»ترجمتك	إلى	اللغة	العربّية	تأتي	على	حساب	مادة	مهّمة	علّي	تعلّمها	لالمتحان«،	
أو	تخوين مبّطن	للمحاضر:	»من	حّقي	أن	أعرف	معنى	كل	كلمة	تقال	للطالب	
العرب	يف	الصف.	بدي	»أريد«	ترجمة	كاملة	وفورّية«،	أو	االّتهام باالستفزاز:	
االستفزاز؟	 ليش	هذا	 منهم.	 أّنني	 أعترف	 للعربّية.	 بعضنا	 كراهّية	 تعلم	 »أنت	
اشرح	باإلجنليزي«.	وميكن	أن	يكون	أيضا	االّدعاء كجزء من عملّية تسييس:	
بلدات	 بأسماء	 تلفظت	 اني	 علي	 انتفضوا	 يهود	 طالب	 جغرافية،	 »مبحاضره	
عربية	مثل	الناصرة	ويافا	بالعربي.	أحد	الطالب	قال	علنا	انه	مش	مسموح	لي	
أسّيس	اللغة	وبأني	ملزم	باستخدام	التسميه	الرسمية	من	ِقبَل	دولة	إسرائيل«،	
واالعتراض على حترير مخالفات:	»طالبه	ما	كانت	حتضر	املساق.	بعثت	لها	
مكتوب	انه	حسب	سياسة	القسم	الزم	انقص	لها	25	عالمه.	كانت	حّجتها	اني	
איננה מסוגלת לסבול את השפה  بالعربي	وهذا	يضايقها	جدا.	 مّرات	 بأحكي	

הערבית	»ليس	بإمكانها	حتّمل	معاناة	سماع	العربّية««.	

طريقة  منها	 نواٍح،	 عدة	 يف	 متمّثلة	 للمساق	 احملاضر  إدارة  على  االعتراض 
يهوديات	 طالبات	 بديهيه.	 هي	 دائرة	 ضمن	 الورشات	 يف	 »اجللوس	 اجللوس:	
اعترضن.	فيه	طالبه	شاركتني	انها	بتفكر	انه	الدائرة	تالئم	ثقافتي	البدوية«،	أو	
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تقسيم الطالب إلى مجموعات فئوية:	»كيف	تسمحي	حلالك	تلزميني	اشتغل	
مع	عرب.	هذا	عنف	قومي.	انا	أقّرر	مع	مني	بدي	أجنز	املهمة.	بدك	تساعدي	
العربيات	على	حسابي؟«	أو	رفض التطبيقات )التدريب امليدانّي( يف مؤّسسات 
عربّية:	»بصراحه	بديش	»أرفض«	اشتغل	مع	عرب.	انا	يف	كلّية	يهودية	وبدي	
»أريد«	اتدرب	بس	»فقط«	عند	يهود«،	عدم االلتزام بالواجبات من خالل عدم 
شرعنتها واملطالبة بإلغائها:	»بس	عندك	الزم	اقدم	ثالث	وظائف.	فيه	عندي	
وظائف	 عندي	 مناسب.	 مش	 »الوقت	 تأجيلها:	 أو	 بحياتي«،	 أخرى	 التزامات	
حملاضرين	آخرين	)يهود(	يعلموني	»קורסי ליבה« »مساقات	جوهرّية«،	أو	تبديلها:	
»فش	حدا	غيرك	يعمل	امتحانات.	هذا	ما	يناسبني.	بدي	وظائف	فيها	إبداع	
مش	تلقني	زي	الببغاء«.	وميكن	االعتراض	أن	يكون	على	إدارة	احملاضر	العربّي	
»متديد	 הארכה	 »أعطيت	 أعلى:	 يهودّية  سلطات  بتعليمات  بتقييده  للمساق	
عن	 للسكرتيرة	 قال	 يهودي	 طالب	 ظروف.	 عنده	 لطالب	 وظيفه	 تسليم	 فترة«	
قراري.	يف	نفس	اليوم	بعث	رئيس	القسم	رسالة	الكترونيه	للكل	ان	نستأذن	منه	
قبل	اتخاذ	مثل	هاي	القرارات«،	وأخيرا	رفض ُحكم احملاضر:	»املعيدة	ابلغتني	
انه	فيه	غش.	طلبت	اكون	يف	جلنة	التأديب.	هناك	تطاول	الطالب	الغّشاش	علي:	
»ليش	انت	جاي	اصال؟	مش	انت	الي	فحصت	الوظيفة.	مش	راح	اقبل	حكمك.	

بدي	املعيدة	-	يهودية	-	هي	الي	تشارك	باللجنة".	

تشكيك طالب يهود في مهنّية محاضرهم العربّي
يتعّرض	احملاضر	العربّي	إلى	حملة	تشكيك	يف	مهنّيته	اّلتي	هي	عماد	وجوده	يف	
األكادميّية.	يتجلّى	التشكيك	يف	املهنّية	عبر	عّدة	تقنيات	ميكن	اعتبارها	متعلّقة	

بكونه	ينتمي	إلى	أقلية	قومّيه-دينّية-ثقافّية	مثل:	

اإلمياء ضّده بالتمييز اخلفّي:	»يف	موعد	)ب(	لالمتحان	النهائي	ملساق	»أدب	
عالمة	 على	 الطالب	 هذا	 وقد	حصل	 	- اليهود	 الطالب	 أحد	 حديث«،	 عربّي	
كلمات	 لي	 قال	 اآلن؟	 تشعر	 كيف	 إليه	وسألته	 تقّدمت	 )أ(-	 متدّنية	يف	موعد	
أّنني	مهما	فعلت	فلن	أستطيع	أن	أحصل	على	عالمة	جيدة	 أزعجتني:	أشعر	
لديك.	شعرت	وقتها	أّنها	مقولة	عنصرّية	وظاملة	وبالذات	ألّنني	وعدته	مسبقا	

الفصل	األّول؛	استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية
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بأّنني	سأعطيه	أعلى	العالمتني«.	

االنتقاد العلنّي املوحي بالتمييز:	حاول	محاضر	عربّي	دعم	مجموعة	طالب	
بــ»األقلية«	-التي	يعاني	منها	 يهود	يف	تخّصص	»علم	السلوك«	بسبب	الّشعور	
باستمرار،	 اليهم	 يتوّجه	 كان	 عليه،	 عددهم.	 لقلّة	 نظرا	 محاضرته	 يف	 دوما-	
هذا	 فّسر	 اليهود	 الطالب	 أحد	 ولكن	 إلخ.	 املادة	 فهمهم	 من	 ويتأّكد	 يسألهم	
ل«	وانتقده	أمام	جميع	الطالب	بأّنه	»يستقصدهم«	و»ميّيزهم	 االهتمام	بـ«التطفُّ
بالسوء«	كونه	»دائم	املراقبة	لتحركاتهم	داخل	الصف«.	مثال	آخر:	»ثالثة	طالب	
مارسوا	الغّش	يف	وظيفة	جماعّية،	وأّول	اّدعاء	لهم	ضدي	كان:	»هو	يعاقبنا	ألّننا	
جنود«.	استدعاني	رئيس	القسم	ليستفسر	عن	األمر.	كانت	رّدة	فعله	أّنه	أضاف	
لهم	بند	اتهام	האשמת שווא	»الفرية«	إلى	بند	الغش	القائم،	مبا	سيقّدم	لـ»جلنة	

الّطاعة«.	

الضمان	 جهاز	 تطّور	 حول	 محاضرة	 يف	 أكادميّية:	  - علمّية  مقولة  تسييس 
االنتداب	 عهد	 يف	 االجتماعّي	 الضمان	 أّن	 عربّي	 محاضر	 ذكر	 االجتماعّي،	
املشروع	 وأهداف	 مصالح	 مع	 ونوعّيا	 كمّيا	 يتناسب	 فلسطني	 على	 البريطاني	
قائال:	 متطّرف	 ميينّي	 يهودّي	 طالب	 إليه	 توّجه	 عندها	 آنذاك.	 االستعمارّي	
عن	 -كناية	 والسامرة	 يهودا	 يف	 استثمرت	 إسرائيل	 دولة	 أّن	 منك	 أسمع	 »هل	
اليهودّي	 الطالب	 احتاللها؟«	 عمر	 لتمّدد	 اجتماعّية	 خدمات	 الغربّية-	 الضّفة	
وضع	الكلمات	يف	فم	احملاضر	العربّي،	فقد	فّسر	هذه	املقولة	سياسّيا	وحّدد	
هذا	 العربّي.	جناحه	يف	 احملاضر	 مواقف	 هي	 ما	 رأيه،	 اجلميع،	حسب	 أمام	
التخمني	قد	يؤّدي	إلى	وصم	احملاضر	العربّي	بالعدّو،	أو	عدم	أهلّيته	لتدريسه	
ليس	 اليهود.	 الطالب	 أمام	 األكادميّية	 التشكيك	يف	مصداقيته	 األقّل	 على	 أو	
السر«.	 »صاحب	 املهنّي	 هو	 َمن	 حول	 وإمّنا	 العلمّية،	 احلقيقة	 حول	 اخلالف	
يعتمد	حصرّيا	 الذي	 األكادميّي	 على	احلقل	 باحلفاظ	 معنّي	 العربّي	 احملاضر	
على	مجهود	مضٍن	من	املطالعة	والبحث.	على	النقيض،	يطالب	الطالب	اليهودّي	
متعارف	 هو	 ما	 السياسّي	ضمن	 احلقل	 على	 واالعتماد	 اللعبة	 قواعد	 بتغيير	
عليه	إسرائيلّيا،	وأّي	تهديد	لهذه	املنطلقات	املقبولة	على	األغلبية	اليهودّية	فهي	
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اليهود	 لزمالئه	 الطالب	 للعامة.	رسالة	 املهم	فضحها	 ومن	 تعتبر	غير	شرعية	
أراضي	 حتتّل	 إسرائيل	 دولة	 أّن	 يّدعي	 العربّي	 احملاضر	 هذا	 واضحة:	 كانت	
االجتماعي«.	 كــ»الضمان	 األساسّية	 احتياجاتهم	 من	 وحترمهم	 الفلسطينّيني	
محاولة	أخرى	كانت	يف	مساق	يختص	بـ»العامل	االجتماعّي	يف	املجتمع	العربّي«	
املجتمع	 معاناة	 من	 التخفيف	 يف	 االجتماعّي	 األخصائّي	 َدْور	 يناقش	 اّلذي	
او	 بعينها	 قيادات	 انه	 على	 النقاش	 يأخذوا	 يساريتني	 طالبتني	 »فيه	 العربّي:	
أحزاب	سياسية	هي	َمن	تقف	خلف	هذا	الظلم.	هذا	تسييس	ضّيق	حلقيقة	أّن	
اليوم	تستخدم	مبنهجّية	سياسات	 1948	وحتى	 الدولة	جميعها	من	 مؤّسسات	
ثنائية،	نسميها	جمهورّية	أو	فئوّية،	إلقصاء	العرب	من	جميع	اخلدمات	احلياتّية.	
هذه	محاولة	متخابثة	لتحجيم	قضية	ظلم	املجتمع	العربّي	يف	إسرائيل	وحصرها	

يف	أشخاص	وأحزاب«.	

استئناف على معطيات علمّية وكأّنها غير دقيقة	خاّصة	بكّل	ما	يتعلّق	بالصراع	
والعرب	 عاّمة	 مواطنيها	 ُتاه	 إسرائيل	 دولة	 وسياسات	 العربّي-اإلسرائيلّي،	
خاّصة،	وكّل	ما	يخّص	احلركة	الصهيونّية:	»انا	بعلِّم	قانون	دولي	جنائي	لطالب	
إسرائيليني	يهود.	اتذكر	انه	ملا	قلت	ان	املستوطنات	غير	قانونية	حسب	القانون	
الدولي	وممكن	اعتبارها	جرمية	حرب،	طالب	يهودي	وقف	وصرخ	علي:	»مش	
صحيح	حكيك«.	وحلاله	طلع	من	الصف،	»كنت	بأحكي	عن	احملكمة	اجلنائية	
الدولية	ملا	تي	تفحص	قضية	اجلندي	الي	طخ	»أطلق	النار	على«	الفلسطيني	
اجلريح	يف	اخلليل	وقتله	-	اليئور	ازاريا-	وإال	طالب	يهودي	يهاجمني	بصوت	
َل«	مخرب	ملقى	على	األرض	ممكن	يفجر	نفسه	بأّي	 عالي:	»قصدك	נטרל	»عطَّ
حلظة«،	»يف	طالبه	تستنى	على	النقرة	»تترّصد	لكالمي«.	اقول:	»ممنوع	استهداف	
املدنيني«	تقاطعني:	»اما	هم	)الفلسطينيون(	مسموح	لهم	يطلقوا	صواريخ	علينا	
ويحتموا	باألطفال	ويخبوا	»يخفون«	السالح	باملساجد؟«،	»مّرات	كثيره	يصلحوا	
يف	 وبالذات	 اليهودية	 بالهجرات	 خاصة	 أقولها	 معينه	 سنوات	 او	 معينه	 نسب	
القهرّي«	 »الوسواس	 אובססיה	 الـ	 هذه	 عندهن	 األصوليات.	 اليهوديات	 صف	
لتعقُّب	املعلومات	وتصحيحي.	وصلت	لدرجه	انه	أوريهم	»أريهم«	املصدر.	»هاي	
املقال	روحوا	وافحصوا«،	»مقولة	عدم	السماح	للفلسطينّيني	الدخول	إلى	العمل	

الفصل	األّول؛	استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية
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يف	السوق	اإلسرائيلي	فاقمت	تأّزم	الوضع	االقتصادّي	بعد	االنتفاضة	الثانية	ولع	
»أثار«	اكثر	من	طالب.	يناقشوا	انه	املقولة	غير	صحيحه	وهي	مثبته	باألبحاث«،	
إسرائيل	 العنصري	يف	 التمييز	 بأحكي	عن	 ملا	 اجتماعي.	 نفس	 علم	 بعلِّم	 »انا	
انت	 لي:	 قالت	 تستأنف	على	هذا	احلكي.	طالبه	 فيه	طالب	 االقليات،	 اتاه	
تبالغ«،	»ملا	علَِّمت	الطالب	عن	مجزرة	كفر	قاسم،	طالب	اللي	قسم	منهم	جنود،	
قالوا	لي:	انه	الي	صار	كان	مخالفه	للتعليمات.	مش	اكثر«،	»حكيت	انه	هناك	
تناقض	بني	دميقراطية	الدولة	ووجود	احتالل.	طالب	متديِّن	قال:	احنا	يف	أرض	
الــ-50  انه	يف	سنوات	 »كنت	أحكي	 اسرائيل	وهذا	مش	احتالل	بل	خالص«،	
وحاولوا	 صدقوا	 ما	 هم	 صناعيه.	 مدارس	 يف	 كانوا	 الشرقيني	 اليهود	 معظم	
البينات	مثال	على	عالقه	الشرطة	 يفندوا	هذه	احلقيقة«،	»ملا	منحكي	بقانون	
انه	ممكن	 أثيوبي،	هون	أحس	 ان	كان	عربي	وان	كان	 املواطن	املستضعف	 مع	
تأخذ	ردود	فعل	الي	شويه	مش	أكادميية	ونقاش	شويه	ساخن.	مش	يهاجموا	
إمنا	يعبروا	عن	حساسيتهم	لدقه	املعلومات«،	»ملا	كنت	احكي	انه	فيه	400	الف	
مستوطن،	هاي	حقائق	تقولها	الدوائر	احلكومية،	أو	مثال	%40	من	االراضي	
الي	قامت	عليها	املستوطنات	هي	أراضي	خاّصه	صودرت	من	اصحابها	العرب،	
الطالب	ما	يقبلوا	هذه	االرقام	وكأنك	بتقول	الشغلة	من	راسك.	وال	مره	راحوا	

وفحصوا	دقه	املعلومات«.	

انتقاد أطروحات أكادميّية وكأّنها غير موضوعّية	سواء	بعرض	أفالم:	»يف	مساق	
اليهود	 »my father my lord«	عن	 اسمه	 فيلم	 بأعرض	 اآلخر.	 قبول	 عن	
االصوليني.	دائما	االعتراض	انه	ال	ميّثلهم.	ماشي.	اعطيني	بديل.	الفكرة	اّلتي	
من	وراء	مشاهدة	الفيلم	هي	تقبُّل	اآلخر	empathy	مهما	ظهر	بأّنه	مختلف	يف	
تصّرفاته	وأفكاره«.	وقد	يكون	االعتراض	على	املقاالت:	»يف	مساق	عن	العنف	
يف	إسرائيل	الطالب	اليهود	يعترضوا	على	مقاالت	محمد	حاج	يحيى	وهو	اهم	
باحث	يف	املوضوع.	داميا	يسالوا:	ليش	هذا	الباحث؟«.	وهناك	أيضا	اعتراض	
على	احلقائق:	»كنت	أعلّم	عن	السياسات	التربوية	املختلفة	الي	تنتهجها	وزارة	
أحد	 كان	صراخ	 الشرقيني.	 اليهود	 وبالذات	 يهودية	 املعارف	اتاه	مجموعات	
الطالب:	انت	حترض	بني	اليهود«،	»فيه	طالبه	يهودية	رّدت	بشكل	قاسي	حول	
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اخلرائط	الي	عرضتها	عن	استكشاف	فلسطني.	قالت	لي:	»هذا	كالم	فاضي«،	
ويبدو	انها	ناشطه	يف	مؤسسات	محليه	متطرفة.	ادعت	انه	كل	اخلرائط	اللي	
توري	وجود	شعب	فلسطيني	يف	املنطقة	مزيفه	ومن	اختراعات	العرب	انفسهم«،	
»ملا	كنت	أحكي	مثال	عن	وضع	السلطات	احمللية	العربية	او	وضع	البلدات	العربية	
العرب	 ليش	وضع	 السؤال	 يكّرروا	 دائما	 العرب	يف	مؤسسات	حكومية	 او	عن	
مش	منيح:	ألنه	يف	متييز	ضدهن	او	ألنه	فش	جبي	ضرائب	مضبوطة	او	عشان	
 language and nationality	مساق	»فيه	انفسهم؟«،	العرب	عند	املشاكل
هناك	اجماع	على	مشروع	إحياء	اللغة	االيرلندية	القدمية	-	موضوع	كثير	بعيد	
عنا	-	فش	أي	معارضه.	ملا	بأحكي	عن	هيمنه	اللغة	اإلجنليزية	يف	أميركا	على	
الرغم	من	عدم	كونها	اللغة	الرسمية	كمان	عادي،	بس	ملا	اصل	اسرائيل	واحكي	
تبدا	احلساسيات	كأني	جاي	اعمل	حتريض	 العربية	 واللغة	 العبرية	 اللغة	 عن	
ويشككوا	مبوضوعيتي	ومهنيتي«.	وقد	يكون	االستئناف	على	املسّميات:	حكيت	
يت	فلسطني	وانه	صك	االنتداب	كتب	عليه	 مّرة	انه	قبل	الــ	48،	هذه	البالد	سمِّ
حسب	 ألنه	 الطالب	 احد	 من	 غاضبه	 فعل	 ردود	 فيه	 كان	 فورا	 	.Palestine
الرواية	الصهيونية	تسمى	»أرض	إسرائيل	حتت	حكم	االسالم،	أرض	إسرائيل	
حتت	حكم	الرومان	وأرض	إسرائيل	حتت	حكم	البيزنطة«.	وثّمة	أيضا	االستئناف	
حتى	على	مواقف عاّمة:	»ملّا	باقول	انه	املجموعات	املستضعفة	بحاجه	لتعزيز	
وتقويه،	الطالب	بلمح	انك	حتكي	عن	هذه	االقليات	ألنك	انت	منهم«،	»الطالب	
أبلغوا	مساعدي	اليهودي:	احنا	نستصعب	انه	نتعلم	عند	هذا	احملاضر	العربي	
ألنه	يف	كل	محاضره	يقدم	الئحة	اتهام	ضد	الدولة	بانها	اخطأت	بكذا	وكذا«،	
»ملا	أحلل	قضية	العنف	اتاه	النساء	وأستخدم	احدى	النظريات	اللي	حتكي	انه	
اجلانب	السياسي	يغذي	العنف	اتاه	االقليات	والنساء	العربيات	يف	اسرائيل.	

االعتراض	بيكون:	»شو	خص	السياسة؟	العنف	نابع	من	ثقافتكم«.	

أمثله	عن	 استعمل	 كنت	عم	 واحده	 »مّره	 سة:	 املدرَّ املاّدة  التساؤل حول جدوى 
اذا	 يعني	 بهذا؟«	 »شو	خصهن	 سألوا:	 اللي	 طالبتني	 فيه	 كان	 عرب،	 معاجلني	
انا	بأجيب	امثله	عن	معاجلني	عرب	وكأنه	ما	يخص	الطالب	اليهودي	ألنه	مش	
الـנורמטיבי	»املعيارّي«،	»حصل	معي	يف	حيفا	انه	طالبه	يف	اللقب	الثاني	كنت	

الفصل	األّول؛	استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية
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اعلمها	)مهارات	االّتصال	مع	املرضى	النفسّيني(	استغربت	ليش	الزم	اعلم	هذه	
املهارات،	وراحت	تتشكى	لرئيس	القسم	انه	هذا	املوضوع	مفهوم	ضمنا	وان	هذه	
إلي	 توّجهت	 الثقافّية،	 التعّددّية	 مساق	 »يف	 يهودي«	 كل	 عند	 موجوده	 املهارات	

طالبة	يهودية	بسؤال:	شو	خصنا	باملوضوع؟	احنا	دولة	يهودية!«

م باملاّدة العلمّية:	»هناك	أسئلة	حول	املاّدة	اللي	انا	اعتبرها	 اختبار مدى التحكُّ
بس	 اه،	 معينه:	 معلومة	 على	 طالب	 لك	 يقول	 ممكن	 احلاجز.	 مرور	 امتحان	
احملاضر	الفالن	قال	كذا	وكذا.	انت	متأكد	من	الي	انت	حتكيه؟«،	»أذكر	انه	كان	
مصطلح	علّمناه	مربوط	باجلانب	الفسيولوجي	حول	كيف	إنه	السرطونني	يؤثِّر	
على	االكتئاب.	انا	شرحته	بشكل	اللي	ما	بدي	اتعمق	فيه.	كان	سؤال	اذا	ممكن	
اتوسع	بالشرح.	حسيت	انه	السؤال	يفحص	قدرتي	على	اإلجابة«،	»فيه	مساق	
بتاريخهم.	 تتعلق	 شخصيات	 او	 احداث	 يذكروا	 يختاروا	 اليهود	 علمية.	 كتابة	
يحاولوا	يستغفلوني	مبعلومات	خطأ	على	اعتبار	اني	ما	بأعرف	كوني	عربيه.	
انا	بأصلحهم.	اكثر	قضيه	يطرحوها	وأصححهم	فيها	هي	اشكاليات	املجتمع	

اإلسرائيلي	اليهودي:	تركيبته،	صراع	القوى	إلخ.«.	

االستهزاء والتحّدي بكل ما يخّص إتقان احملاضر للغات أجنبّية خاّصة	اللغة	
من	 واخلفّي	 العلنّي	 االستهزاء	 يكون	 قد	 وكتابًة.	 شفاهًة	 واإلجنليزّية،	 العبرّية	
انهم	اعلى.	يجوا	 اليهود	يكون	عندهم	شعور	 اللغتني:	»الطالب	 اللكنة	يف	كلتا	
»يأتون«	متشّككني	ومع	أفكار	مسبقه.	لهيك،	لو	كان	عند	احملاضر	العربي	نقص	
معني	مثال	يف	تلّفظه	بالعبري	فهم	يكبروا	املوضوع	بعكس	تعاملهم	مع	احملاضر	
الروسي	الي	ما	بعرف	يرّكب	كلمتني«،	»طالب	يهود	وكأنهم	يستنوا	»يترّبصون«	
يسمعوا	كلمة	غير	شكل	»لفظ	غير	دقيق«	بالعبري.	حتس	هذه	الضحكة	الصغيرة	
او	اشي	يف	لغة	اجلسم	انه	هاها	مسكناك	يا	عربي.	ما	شافوك	كمحاضر	اللي	
يحق	له	اخلطأ«،	»فيه	طالبه	سألتني	اذا	ممكن	انها	تصلح	لي	العارضات«،	»أي	
اليهود	 بتالقي	 أجنبّية«	 »كلمات	 לועזית	 بالعبري	خاصه	 كلمه	 لفظ	 صعوبة	يف	
 )Yiddish(	باليديشية	او	توراتيه	عبري	يستخدم	متدين	يهودي	»فيه	مهيصني«،

عشان	ما	افهم	شو	عم	يقول«.	
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يف  الكالمّية  املالحظات  بواسطة  وتهّجم  املديح  أو  بالّثناء  القيام  عدم 
استطالعات التقييم اخلاّصة باحملاضرين:	معظم	احملاضرين	أشاروا	إلى	أّن	
الطالب	اليهود	ميتنعون،	رمبا	ليس	عن	قصد،	عن	تقدمي	الشكر	والقيام	بالثناء	
واملديح.	يف	املقابل،	يواجه	احملاضر	العربّي	تقييمات	جارحة	وغير	موضوعّية	
ل	حرجا	حقيقّيا	على	تثبيته،	أو	قد	 تزعجه	وترحه،	ويف	األساس	هذه	قد	تشكِّ
تؤّدي	إلى	استدعائه	من	ِقبَل	اإلدارة	وإحلاقه	بدورات	لتعزيز	قدراته	التدريسّية:	
»قصصك	حول	مجتمعك	العربي	التي	كنت	تلزمنا	بسماعها	خالل	محاضراتك	
كونك	 على	 الوقت	 طوال	 »تباكيت	 قوميه«،	 بشعارات	 »تفّوهت	 بتاتا«،	 تهمنا	 ال	
عربي	مظلوم	داخل	اسرائيل«،	»اخجل	من	نفسك.	حتدثت	بالعربية	اللي	احنا	
ما	نفهمها	ألنه	قصدك	تساعد	الطالب	العرب	اكثر«،	»انت	تتعمد	انك	تسيئ	

للدولة	وتوري	انه	احنا	اليهود	سيئني«،	»عنصري«.	

اّدعاءات بالتقصير يف أداء الواجب:	بعض	احملاضرين	صّرحوا	أّنهم	يواجهون	
اّدعاءات	لطالب	يهود	بتقصيرهم	بأمور	عرضّية	وليست	ذات	قيمة،	إذ	يكفي	
الطالب	أن	يبوح	بها	للمحاضر	العربّي	بشكل	وّدّي	ال	رسمّي.	مثل	هذه	االنتقادات	
كانت	حول:	»تغيب	احملاضر	بسبب	أعياده«،	»التشكيك	يف	تركيزه	بسبب	صوم	
 disk on »نسيان	 القسم«،	 مكاملة	سكرتيرة	 على	 واحدة	 ملّرة	 »الرّد	 رمضان«،	
key	اّلذي	يحتوي	على	شرائح	العرض«،	»نسيان	الرّد	على	سؤال	طالب«،	»عدم	
ملّرة	 احلمل	 فترة	 أثناء	 »خروج	 الطالب«،	 أحد	 عرض	 للحظات	خالل	 االنتباه	

واحدة	إلى	احلّمام	وقت	عرض	لفيلم«.	

إذاعة شائعات لها عالقة بعروبته:	املقصود	التفّوه	بكلمة	أو	جملة	قالها	احملاضر	
باخلطأ	أو	عن	حسن	نّية	من	قبيل	الدعابة	حول	اليهود	أو	الصهيونّية	أو	دولة	
إسرائيل،	لتنقلب	إلى	شعار	)logo(	يتناقله	الطالب	عبر	السنوات:	»كنت	أعلّم	
تاريخ	أوروبا	احلديث.	الطالب	اليهود	يربطوا	حالهم	يف	كل	حدث	بالعالم.	يف	
الـ	 Jewish centrism	كناية	عن	 مّرة	بدعابة	قلت	اني	راح	انشر	مقال	عن	
Euro centrism	ومن	يومها	والطالب	يتناقلونها	بينهم«.	وقد	تكون	الشائعة	
حول	مواقف	احملاضر	ُتاه	عروبته،	فمثال:	»موقفي	انه	انا	مع	الزواج	املبكر	

الفصل	األّول؛	استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية
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اذا	كان	البديل	لعالقات	جنسية	وحاالت	َحمل	خارج	إطار	األسرة	كما	يجري	
عند	اليهود.	من	يومها	وانا	مناصر	زواج	القاصرات«،	»قلت	بصراحه	اني	افضل	
تعّدد	الزوجات	على	اخليانة	أو	مقارنة	ان	تكون	لك	»زوجه	معروفة	يف	اجلمهور«	
القانون	 يف	 مقبول	 هو	 كما	 اخلفية«	 يف	 »خليلة	 تكون	 أن	 أو	 ثابته«	 و»صديقه	
اليهودي.	عشان	هيك	سمعتي	انه	انا	مع	تعدد	الزوجات«،	»شو	املشكلة	انه	اشكر	

الرب	على	اني	من	ديانة	معيَّنة؟	صرت	متطرِّف!«.	

االستئناف على العالمات	ليس	كحق	شرعّي	يف	التقّدم	باملراجعة	واالعتراض،	وإمّنا	
الهدف	الّتشكيك	يف	موضوعّية	ونزاهة	احملاضر	العربّي.	لعّل	نسبة	االستئنافات	
العالية	على	العالمة	لدى	احملاضرين	العرب	مقارنة	مع	زمالئهم	اليهود	يعّزز	من	
تفسيرهم	أّن	الطالب	اليهود	يبعثون	برسالة	مفادها:	»كيف	تسمح	حلالك	تعطينا	

هاي	العالمة.	انا	اشك	انك	كنت	نزيه	وشفاف	معي.	بدي	افحصك«.	

تقزيم طالب يهود لمحاضرهم العربّي من خالل وصفه بـ»اآلخر«
يصم	طالب	يهود	محاضرهم	العربّي	بـ	»اآلخر«،	وذلك	باستخدام	استراتيجّيتني	
»ملا	 أبناء جلدته:	 أّنه مختلف عن  التقدير على  هالة من  األولى،	 متناقضتنَي:	
الزم	 املسلم	 حسبهم،	 ساّرة.	 مفاجأة	 بتكون	 املّرات	 معظم	 مسلم،	 انا	 انه	 باقول	
يكون	ذكوري،	مربي	حلية،	فيه	شيء	قاسي	يف	وجهه.	لألسف،	انا	ال	انسجم	مع	
هذا	الـ	stereotype«	الرأي	املسبق«،	»انا	موجودة	على	أربع	ألغام:	اللغم	االول	
كوني	عربيه،	اثنني	كوني	امرأة،	ثالث	كوني	مسلمه،	واربعه	كوني	متدينة	تلبس	
احلجاب.	ماشي.	ملا	يتعاملوا	معاي	الطالب	اليهود	فهم	يتعاملوا	بانبهار	النهم	مش	
محررين	من	هذه	االربع	الغام.	الطالب	اليهودي	جاي	مع	رأي	مسبق	عن	املرأة	
العربية	املتدينة	املسلمة،	وانا	جئت	وحطمت	له	هذا	الراي.	فهو	ما	اجا	من	منطلق	
نظيف	ونقي،	جاي	يتعامل	معي	بصفحه	بيضاء	اني	زي	أي	واحده	ثانيه،	ويقيمني	
נטו	»ِصرفا«	حسب	معايير	أكادميية.	أّما	هو	مش	متحرر	من	هذه	النظرة	الدونية	
للمسلمة	احملجبة،	وطوال	الوقت	هو	يقيسني	حسب	هذا	الرأي	املسبق.	انا	اعتبر	

هذا	التقدير	إهانة	للمرأة	املسلمة	املتدينة	وكأني	انا	االستثناء«.	

العربي،	 اختالف	احملاضر	 تؤكِّد	 تقنيات	 عّدة	 تعتمد	على	 الثانية	 االستراتيجّية	
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منها:	مقوالت توحي بأّنه »آخر«	من	ناحية	قومّية:	»كثير	من	املّرات	كانوا	الطالب	
يقولو	لي،	بشكل	عفوي،	عندنا	يف	اسرائيل	كذا،	كيف	عندكم؟	مبعنى	هو	يرى	
طالبه	 فيه	 احمللي،	 احلكم	 عن	 »مبساق	 مواطنة:	 أو	 األخرى«،	 اجلهة	 من	 بي	
يهودية	كانت	تشّدد	على	ممّثليكم	وممّثلينا«،	أو	طبقّية:	»طالب	عندي	يشتغل	يف	
التلفزيون.	دعاني	ملقابله	يف	برنامجه.	هناك	قال	لي	بالضبط،	من	غير	خجل،	
ملا	انِت	دخلِت	على	قاعة	احملاضرات	فكرنا	انك	جاي	تنظفي.	ما	تزعلي،	كل	
عامالت	التنظيف	يف	اجلامعة	البسات	زّيك«،	أو	إنسانية:	»«كنت	أعلمهم	انه	ما	
يف	عندنا	احتكار	لأللم.	يهودية	قامت	وقالت	لي	خبط	لزق	»مباشرة	وصراحة«:	

ليش	شو	انت	بتعريف	اصال	عن	األلم؟«.	

العربّي يف قضايا خالفّية قد يكون هدفها ربطه  آراء احملاضر  التقّصي حول 
شغله	 أي	 عن	 »يسالوني	 مباشر:	 بشكل  الدولة  على  االعتداءات  أو  باملصائب 
سلبّيه	تصير	يف	املجتمع	العربي	مثل	القتل	أو	العنف.	يحاولوا	يفهموا	مني	شو	
رايي.	طالبه	سألتني	مباشرًة:	شو	موقفي	من	الي	يعملوا	عمليات	انتحاريه؟«،	
»بتذكر	حادثه	حرق	أحراش	الكرمل	وكانت	أصابع	االتهام	موجهه	ألوالد	دروز.	
يف	الفرصة	توجه	لي	طالب	يهودي	وما	كنت	تطرقت	للموضوع	بتاتا:	سمعت	عن	
احلريقة؟	اوالد	دروز	وّلعوها.	تفاجأت	ليش	توّجه	لي	بهذا	السؤال؟	شوا	الرسالة	

املبّطنة؟	اكيد	نوع	من	االتهام!«.	

التقّصي بشكل غير مباشر من خالل الطالب العرب:	»طالبه	من	بلدي	حكت	
عالقاتي	 السياسي،	 توجهي	 ديانتي،	 عن	 سألوها	 يهوديات	 طالبتني	 عن	 لي	
االجتماعية	والعائلية«،	أو	بواسطة اإلنترنت:	»شاركت	الطالب	عن	مكان	شغلي	
العربية.	 القدس	 انت	كنت	حتاضري	يف	جامعة	 لي:	بس	 قالت	 الثاني.	طالبه	
سألتها	باستغراب:	شو	عرفك؟	جوابها:	كل	شيء	موجود	يف	اإلنترنت«،	»كان	
عندي	مّرة	طالبه	طلعت	من	الدرس	وقالت:	فحصت	سيرته	الذاتية	وانا	بأعرف	

انه	كان	مستشار	ياسر	عرفات.	انتم	مش	سامعني	آراؤه؟«.	

انه	 صارحني	 يهودي	 »طالب	 السوداء:	 القائمة  إلى  االختيارية  املساقات  ضّم 
االختيارية	 املساقات	 بقّية	 كون	 االقتصاد	 مجال	 يف	 املساق	 هذا	 على	 اجبروه	
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مغلقه.	على	رايه	انه	مش	داميا	معني	يسمع	عن	قديش	»مدى	كون«	إسرائيل	دولة	
سيِّئة.	ممكن	الطالب	العرب	يحبوا	هذا	احلكي.	مش	هو	بالّذات«.	ميكن	أيضا	
التلميح	بحق	الطالب	اليهودّي	يف	امتيازات	خاّصة	بالعالمات	ملجّرد	أّنه	اختار	
املساق	االختيارّي	اّلذي	يدّرسه	احملاضر	العربّي:	»انت	بتعرف	قديش	األوضاع	
السياسية	مرّكبه.	مع	هيك،	اخترت	هذا	املساق.	قلت	ألصحابي	انه	أعلى	عالمه	
يف	مسار	اللقب	راح	تكون	يف	مساقك.	بتأمل	ما	تخذلني.	حابب	الطالب	اليهود	
يتشجعوا	ويسجلوا	ملساقك	يف	املستقبل«،	أو	إعالن	عن	مساق	اختيارّي	على	أّنه	
ضمن	قوائم	سوداء	بالّنسبة	جلماعات	يهودّية	متطّرفة:	»بأظهر	يف	املونيتور	تبع	
جماعة	אם תרצו	»إم	ترسوا«	وكأن	املساق	معادي	إلسرائيل.	اه	ضموني	للقائمة	

السوداء.	الظاهر	انه	الطالب	شكوا	عني«.	

تصريحات تهجمّيه حول الوطنّية املتخّيلة:	»بينما	كنت	أحاضر	وإذا	بنا	نسمع	
يف	 طالبة	 اإلسرائيلّية.	 األراضي	 داخل	 صاروخ	 سقوط	 إثر	 إنذار	 صافرات	
األربعينات،	كانت	تاركة	بنتها	يف	البيت	حتّضر	وظائفها،	صارت	تصرخ:	بنتي	
الصواريخ	علينا«،	 يوقفوا	ضرب	 لي:	قول	ألخوتك	يف	حماس	 وتوجهت	 بنتي.	
القومّية	)عربّي(:	»طالب	قال	لي:	من	غير	زعل،	هل	ممكن	ان	تقنعني	بأنك	
لك؟«،	 اليهود	 دعم	 لوال	 املرتبة	 هاي	 الى	 بالوصول	 تنجح	 ممكن	 كنت	 كعربي	
أحداث	 كانت	 سنوات	 عّدة	 قبل	 »أذكر	 مسيحّي-درزّي(:	 )مسلم-	 والطائفية	
البقيعه)2(.	طالبه	يهودية	قالت	لي:	انتم	الدروز	مخّربني	وممنوع	يأخذوكم	على	
اجليش.	انتم	الزم	يطردوكم	من	الدولة	كلها؟«،	»انا	مسيحّي	مع	صليب	ألسباب	
خاّصة.	يف	طالبتني	يهوديتني	دائما	يعاتبانني	على	عدم	أخالقّية	منع	الطالق	
عندنا«،	»طالبه	يهودية	حكت	لي	انوا	احنا	نحاول	مساعدة	البدو	بس	هذول	كل	
هها	لي	انه	احنا	مشفقني	 واحد	بده	»يريد«	فيال	وسّيارة	ومخّصصات.	كان	توجُّ
عليكم	)البدو(	وقاعدين	نضبط	لكم	حياتكم.	يعني	زي	لورنس	العرب	الي	جاي	

عشان	يساعدنا	على	التحّضر«.	

2.		حدث	صدام	دامي	بني	أهالي	البقيعة	الدروز	وقوات	الشرطة	إثر	محاولتها	اعتقال	شباب	دروز	قاموا	بحرق	
إحدى	هوائّيات	الهواتف	احملمولة	لتسببها	بانتشار	وباء	السرطان	يف	البلدة.
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االستخفاف خالل ساعات االستقبال بإبالغ نّية احلضور يف وقت قصير جدا:	
على	 معي.	 يلتقي	 بده	 الصبح	 بكره	 انه	 إمييل	 الليل	 نص	 يف	 لي	 بعث	 »طالب	
الرغم	من	االتفاق	يف	السيلبوس	»خّطة	املساق«	حول	حتديد	لقاءات	ساعات	
االستقبال«،	أو	من غير موعد:	»فيه	اكثر	من	طالب	يدخل	على	املكتب	من	غير	
أي	موعد	سابق	ويسألوا	اذا	بقدر	اقعد	معه	ألنه	عاوزني	»يحتاج	إلّي«	ضروري«.	
استغالل  طلبات خاّصة مثل  يف	 االستقبال	 بساعات	 االستخفاف	 يتمّثل	 وقد	
احملاضر يف مساقات أخرى:	يف	هذه	اجلزئية	واجهتنا	بلبلة	لتصّورنا	فيما	إذا	
كانت	هذه	السلوكّيات	قد	تنّم	عن	ثقة	أو	عن	حتليل	احملاضرين	العرب	أنفسهم	
بأّنها	عبارة	عن	محاوالت	استغالل.	بطبيعة	احلال،	تبّنينا	موقف	مشاركي	البحث:	
»الطالب	يتشاوروا	معي	حول	مساقات	ثانيه،	اذا	عندهم	صعوبة.	السؤال	اللي	
يطرح	نفسه	هو:	ليش	الطالب	اليهود	يتوجهوا	بالذات	للدكتورة	-ذكرت	اسمها-	
م	حملاضرين	آخرين:	هل	ألنها	أعرف	 بطلب	التوجيه	واملساعدة	يف	وظائف	ستقدَّ
انا	 إنه	 ممكن	 آخر:	 تساؤل	 أطرح	 وتساعد؟	 تخدم	 وظيفتها	 عربيه	 كونها	 او	
بتصرفاتي	حّفزتهم	لطلب	املساعدة	مني	ألني	عربيه؟«،	»هذه	السنه	كان	الشيء	
كثير	جارح.	كل	سنة	أواجه	نفس	املشكلة	انه	كوني	بأعلم	عن	العنف	األسري،	
فكل	واحد	بالكلية	بده	يتطرق	للموضوع	بتوجه	لي.	الشيء	مزعج	خاصه	من	
احملاضرين	اآلخرين	الي	يوجهوا	بقصد	وعن	عمد	الطالب	اللي.	يا	ريت	بس	يف	
ساعه	االستقبال	امنا	التوجه	باإلمييل.	هذا	العام	كان	عندي	تربه	ما	بأقدر	
أوصفها	اال	انها	استغالل	شنيع	وصلت	الذروة	مع	طالبه	تعمل	وظيفة	سمنار	
»حلقة	دراسّية«	عن	العنف.	يف	البداية	فكرت	انها	استشارة.	االمور	تطورت	الى	
مواد	نظريه،	واستمارة	بالعربي،	والتواصل	مع	باحثني	يف	املوضوع	ويف	النهاية	
الوقاحة	وصلت	 لي.	 تتوجه	 اسبوع	الزم	 كل	 انا.	 السمنار	من	مسؤوليتي	 صار	
فيها	تطلب	مني	ترجمة	استمارة	للغة	العربية.	هذا	قمه	االستغالل.	هذه	وقاحه.	
يتمّثل	االستخفاف	خالل	 يهودي	هيك؟«.	وقد	 تتوجه	حملاضر	 تتجرأ	 هل	هي	
ساعات	االستقبال	يف	طلبات خاّصة مثل االستشارة املهنّية املجانّية:	»كمعالج	
امور	شخصيه.	 انهم	يحكوا	معي	عن	 اتفاجأ	 نفسي	يحكوا	لي	عن	مشاكلهم.	
بتعرف	املثل	الي	ببالش	»مّجانا«	كثِّر	منه«،	»فيه	طالبه	تشاركني	يف	مشاكلها	
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انا	متخّصصه	يف	القضايا	األسرية.	هاي	الطالبة	تخترع	قصص	 الشخصية.	
عن	املنتفعني	يف	مكان	تدريبها	امليداني	-التطبيقات	العملية-	عشان	حتكي	عن	
تاربها	الشخصية	وتأخذ	استشاره«،	»طالبه	طلبت	مساعده	شخصيه،	ونعم	
قبلت	اني	اشوفها.	بفكر	انه	هذا	كان	غلط.	ممكن	اني	كنت	لهذه	الدرجة	بدي	

اوري	حالي	اني	انا	منيحه	واني	ما	عندي	متييز«.	

ر للمحاضر العربّي يف لقاءات عابرة غير رسمية: »أكثر	شيء	أصادفه	انه	 التنكُّ
الطالب	املتدّينني	-	الوطنّيني	يتجاهلونني	وكأنهم	ما	يعرفوني،	مع	انهم	كانوا	
ליבה  مساق	 اهم	 ل«	 تدخُّ »أساليب	 התערבות	 שיטות  مساق	 يف	 حلظات	 قبل	

»جوهرّي«	إللي	يتطلب	انفتاح	ومشاركه«.	

احلماية الزائدة و»كأّني ال حول لي وال قّوة«:	»عندي	طالبات	over		باالبتسامات	
واللطف.	كل	مّرة	بأحكي	مع	طالب	يهودي	ينضموا.	دائما	يخبروني	شو	بصير	
خارج	الصف	عشان	أحذر.	فيه	طالبه	طول	الوقت	تدافع	عني	حتى	يف	نقاشات	
علمّية	وكأّني	ال	حول	لي	وال	قّوة.	هي	السوبرمان	اللي	حتميني	من	األشرار«.	

التعليم	 ف	 توقَّ أّنه	 »أذكر	 والبطولة:	 الكارثة	 مثل	 املناسبات	 السلوك يف  مراقبة 
بسبب	مناسبه.	انا	ظليت	»بقيت«	يف	الصف،	ما	اطلعت	للذكرى.	الفكرة	كانت	
انه	ملا	بيجوا	الطالب	ابدأ	أعلِّم.	اجت	طالبه	وسألتني:	شو	انت	بتعلمي؟	قلت	
داميا	 »طالب	 بأعمل«،	 شو	 تفحص	 مرات	 عده	 رجعت	 بالصف.	 انا	 ال.	 لها:	
يشكروني	على	وقويف	وقت	سماع	الصافرة	يف	ذكرى	الكارثة.	يعني	دير	بالك	

»انتبه«.	شايفينك	»نراك«.	انت	مراقب«.	

التجاهل يف حفالت التخريج:	معظم	احملاضرين	العرب	ميتنعون	عن	احلضور	
املشاركة،	 عليهم	 التي	حتتم	 املناصب	 ذوي	 إاّل	 التخريج	 واملشاركة	يف	حفالت	
انه	الطالب	يعّرف	عيلته	على	 بسبب	تاهل	الطالب	لهم:	»فش	اصعب	منها	
محاضرين	يهود	وكأني	البس	طاقيه	االخفاء«،	»شو	معناها	انه	الطالبة	اليهودية	
تطلب	تتصور	مع	محاضره	علمتها	كورس	واحد.	وأنا	اللي	علمتها	ثالث	سنوات؟«،	
»فيه	متخرجات	عملن	حالهن	مش	عارفات	مني	انا.	ال	ابتسامة	وال	سالم«.	
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عدم املعايدة:	»نادرا	انه	طالب	يهود	يعايدوني	من	خالل	إمييل	أو	يف	الصف	
قبل	او	بعد	العيد«.	

يتفّوه	 يهودّي	 طالب	 أّن	 املقصود	 العرب:	 الطالب  ضد  سلوكّيات  أو  مقوالت 
بكلمات	مشحونة	بالعنصرّية	ضد	الطالب	العرب	أثناء	احملاضرة،	وهذا	ميكن	
إلى مجموعة  ينتسب  بأّنه	 بتذكير	احملاضر	 الصفّي	 النقاش	 يوحي	خالل	 أن	
عندكم	 »فش	 دموي«	 »تاريخكم	 حضاريا«	 متخلفون	 العرب	 »انتم	 متخّلفة:	
مفكرين«	»تفجروا	حالكم	عشان	العذارى	يف	اجلّنة«،	أو	أّن	احملاضر	هو	شخص 
تابع:	»انتم	تطورمت	بسبب	إسرائيل«	»اجنازاتكم	بسبب	اليهود«	»شوفوا	وين	كنتم	

وين	صرمت«.	

الطالب اليهود كمجموعة أمام احملاضر العربّي: تكّتل وتنسيق مسبق، محاولة 
االستحواذ على احلّيز العام واالستقواء بالهيئات الطالبية

ِقبَل	 من	 املستخدمة	 تلك	 عن	 ونوعّيا	 كمّيا	 اجلماعّية	 االستراتيجّيات	 تختلف	
واملنهجّية.	 النمطّية	 إلى	 إشارتها	 حيث	 من	 استخداما	 أقّل	 وهي	 األفراد،	
واحملاضر	العربّي	قد	يقول	بشخصنة	االستراتيجّيات	الفردّية	كونها	متفّرقة	بني	
الصفوف	املختلفة،	يف	حني	أّنها	عندما	تنبع	من	مجموعة،	فتكون	قد	حتّولت	
إلزام	احملاضر	 إلى	 رّدة	فعل	وتكون	واعية	وممنهجة	تسعى	 إلى	مبادرة	وليس	
بسلوك	معنّي	غالبا	هو	ال	يرغب	فيه	أو	ال	يوافق	عليه.	هناك	ثالث	استراتيجّيات	

جماعّية	رئيسّية:

التكّتل والتنسيق املسبق:	أجمع	معظم	احملاضرين	العرب	على	أّن	هناك	أوقاتا	
لبعضهم	 مجّندون	 هم	 اليهود	 الطالب	 بأّن	 احلّصة	 أثناء	 فيها	 شعروا	 معّينة	
البعض.	فكلّهم	تقريبا	يتكلّمون	بصوت	واحد.	تساؤالت	أحد	احملاضرين	كانت:	
»كيف	توصلتم	الى	هذه	املرحلة	من	االتفاق؟	مش	معقول	انه	كل	اليهود	يحكوا	
املوضوع	وصار	فيه	 انه	كان	حكي	مسبق	على	هذا	 بأفهم	 انا	 الصوت.	 بنفس	
نوع	من	البرمجة.	انا	مؤمن	انه	هذا	شيء	مش	عادي	داخل	مجموعة.	الطبيعي	
هو	اختالف	املصالح	بني	الطالب.	فيه	مني	يفّضل	االمتحان	بس	غيرهم	يحبوا	
بينما	أخريات	ال.	 املشاركة	 بعالمة	على	 الطالبات	يطالنب	 الوظيفة،	قسم	من	

الفصل	األّول؛	استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    114    |

انه	مش	 بفكر	 لهيك	 ما،	 نوعا	 يكون	هجومي	 الواحد	 والصوت	 التوجه	 احيانا	
داميا	الطلب	هو	املهم	عندهم	امنا	خنوعي	لطلباتهم«.	

االستحواذ على احلّيز العام داخل الصف:	بعض	من	الطالب	اليهود	يحاولون	
السيطرة	على	احلّيز	الصفّي	من	حيث	األمور	التقنية	كإغالق	النوافذ	والستائر	
أو	تشغيل	التكييف	والتدفئة،	اختيار	مكان	وطريقة	اجللوس	مالزمني	ألغراضهم	
االستحواذ	 محاولة	 ولعّل	 غيرهم.	 تخّص	 ثانية	 واحتياجات	 مطالب	 مهّمشني	
الدينّية	يف	 بالشعائر	 اّدعاء	االلتزام	 العام	داخل	الصف	من	خالل	 على	احلّيز	
أعياد	خاّصة،	تكشف	بوضوح	عن	هذه	االستراتيجّية:	»مّرة	طلبوا	مني	اضاءه	
يهودي	 بصديق	 اتصلت	 اعيادهم.	 احد	 مبناسبه	 احملاضرة	 خالل	 الشمعدان	
اخللوي«	 الهاتف	 الصوت	يف	 »مكبِّر	 רמקול	 الـ	 من	خالل	 معه	 وحكيت	 متدين	
على	مسمعهم	وفهمت	منه	انه	ساعة	اإلشعال	تكون	بعد	احملاضرة.	يعني	بدهم	

يسيطروا	على	الصف	وطز	علينا	العرب«.	

الطالب  جلنة  مثل:	 تشكيالتها	 مبختلف  الطالبّية  بالهيئات  االستقواء 
وثيقة	 أّن	 الثقافية	 التعددية	 مساق	 خالل	 »ادعيت	 األكادميّية:	 املؤّسسة  يف 
االستقالل	ال	تستوعب	قوس	قزح	املجموعات	داخل	املجتمع	االسرائيلي.	ممّثل	
جلنة	الطالب	يف	الكلّية	جاء	ليسألني	عن	مقوالتي.	طالب	الصف	قّدموا	شكوى	
ضدي.	شرحت	له	احليثيات.	بعدها	توّجه	لنائبه	العميد	حول	نفس	املوضوع«.	
وقد	يكون	االستقواء	خالل	جمعّيات طالبّية ذات توّجه سياسّي معّي:	»كان	فيه	
طالب	متربِّصني	وحتى	حاولوا	انه	يعملوا	نوع	من	الكمني	بانهم	يسّجلوني	خالل	
احملاضرات.	يف	هناك	جماعة	يهودية	يكونوا	البسني	صور	هرتسل	على	البلوزة،	
هذول	 ترسوا«.	 »إم	 תרצו	 אם  طالبية...	 حركه	 »هؤالء«؟	 هذول	 اسمهم	 شو	
»هؤالء«	اجوا	بادعاء	الي	انه	انا	قارنت	بني	ألم	ابوي	كإنسان	الي	عاش	النكبة	
وبني	ألم	ابائهم	واجدادهم	يف	الكارثة.	واجوا	من	محل	انه	كيف	انت	تتجرئي	
وتقولي	شيء	من	هذا	النوع.	واثاروا	القضية	على	الفيسبوك	يف	مجموعاتهم،	
كانت	فرصه	الهم	انهم	يشتكوا	علي	لإلدارة،	حاولوا	يجبروني	اني	اعتذر	بس	
فشلوا«،	»طالبه	عربّية	كانت	الزم	تعمل	»عرض«	عن	موضوع	متفق	عليه.	هي	



|    115    |

اضافت	من	عندها	اشياء	ما	الها	أي	عالقه	مبوضوعنا.	انا	كنت	متفاجئة	بس	
ما	حكيت.	يف	االسبوع	الي	بعده	كان	عندي	عيد.	بعد	اسبوعني	فهمت	انه	املساق	

موا	شكوى«.	 الي	بأعلمة	موجود	على	مونيتور	אם תרצו.	طالب	يهود	قدَّ
محاضرهم  أمام  مصالحهم  لتمثيل  آخرين  لمحاضرين  يهود  طالب  تجنيد 

العربّي

واجلماعّي.	 الفردّي	 التوّجه	 فشل	 بعد	 االستراتيجّية	 هذه	 تستخَدم	 ما	 غالبا	
املقصود	أن	يتوّجه	طالب	يهود	إلى	محاضر	له	صلة	ممّيزة	باحملاضر	العربّي،	
هذه	 تكون	 ورمّبا	 احملاضَرين.	 كال	 عند	 تعلّمهم	 فتره	 خالل	 الطالب	 يدركها	
أقّل	االستراتيجّيات	استخداما؛	لعدم	شرعيتها	عند	معظم	احملاضرين	ضمن	
احلرّية	األكادميّية	ولتجنُّب	خوض	أّية	تارب	قد	تكون	ذات	صبغة	صدامّية.	يف	
العادة،	يتوّجه	الزميل	اليهودّي	إلى	احملاضر	العربّي	بشكل	التفايّف ناصحا:	»انا	
تعاطفت	مع	الضغط	اللي	الطالب	موجودين	فيه	بسنه	ثالثه	وألغيت	لهم	إحدى	
الوظائف.	كانوا	سعداء.	متنوا	لو	كل	احملاضرين	يساعدوهم	ويخففوا	عنهم«،	
انهم	 لي	 اليوم	حكوا	 الطالبات.	 مع	 »فيه	محاضرات	جدا	شديدات	 ومحذرا:	
وقد	 لها	حد«.	 »يوضع«	 ينحط	 القسم	ضدها	عشان	 لرئيسة	 يتوجهوا	 ناويات	
العربّي:	 على مسمع احملاضر  اآلخرين	 الزمالء	 إلى	 اليهودّي	 يتوّجه	احملاضر	
»فيه	هناك	محاضرات	ما	يفّهمن	الطالب	املادة.	بدنا	ندير	بالنا.	رئيس	الكلية	
على	 رد	 يأخذ	 الطالب	 »حق	 أو	 جديد«	 تخصصنا	 ألنه	 مشاكل	 يعملنا	 ممكن	
من	 محاضر	 انك	 الطالب	 مشكلة	 مش	 معقول.	 وقت	 وخالل	 يبعثه	 امييل	 كل	
اخلارج)3(«.	ممنوع	الطالب	ينتظر	حتى	يوم	قبل	احملاضرة	عشان	يأخذ	رد«.	وقد	
يكون	التوّجه مباشرا بالتهديد املبّطن:	»انتبه	انه	فيه	مجموعه	من	طالب	سنه	
اولى	متطرفني.	نغمة	حديثهم	بتخّوف.	حاول	تراعيهم	عشان	تتجنب	شرهم«	
أو	»أنا	مركزة	املساق	ويتوجهوا	لزميلتي	اليهودية	تشرح	لهم	املادة	خاصه	بفتره	
أسلوب	 أو	 اللغة	 بسبب	 مني	 يفهموا	 ما	 ممكن	 انهم	 لي	 تلمح	 هي	 االمتحان.	

التعليم.	هذا	تهديد!	سؤالي	هو:	وكيف	بقية	الطالب	يفهموا	مني؟«.	
بالتزامات	 بل	 بالتزامات	بحثية،	 املؤسسة	 تثبيت،	ال	تطالبه	 يعمل	بدون	 اّلذي	 Adjunct lecturer	وهو	   .3

تعليمية	فقط.

الفصل	األّول؛	استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية
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استنجاد الطالب اليهود باإلدارة على مرّكباتها ضد المحاضر العربّي 

آخر	االستراتيجّيات	التي	يستخدمها	الطالب	اليهودّي	كفرد	أو	ضمن	مجموعة،	
هي	االستنجاد	باإلدارة	-غالبا	يهودّية-	بتعّدد	مرّكباتها	من	مرّكز	مساق،	مرّكز	
العربّي.	ميزة	هذا	 سنة،	مرّكز	برنامج،	رئيس	قسم	وغير	ذلك	ضد	احملاضر	
التوّجه	هي	اإلعالن	عن	النزاع	أو	اخلالف	وعدم	التسّتر	عليه،	االعتراف	بقّوة	
احملاضر	وسلطته	ومحاولة	إلزامه	بعمل	ما	هو	غير	مقتنع	به،	املجازفة	لعدم	
يعتقد	 لها	عواقبها	عليهم.	عموما،	 يكون	 قد	 اّلتي	 اإلدارة	 فعل	 رد	 تيّقنهم	من	
احملاضر	العربّي	أّن	توّجه	الطالب	لإلدارة	هي	أكثر	االستراتيجّيات	تعلّقا	بهوّيته	

العربّية،	مثل:

م  م بطلبات خاّصة قد تخالف نظم املؤّسسة األكادميّية	مثل	رفض التعلُّ التقدُّ
عند احملاضر العربي:	»فيه	طالب	يهود	كان	عندهم	رفض	تام	يتعلموا	عندي	
كمحاضرة	عربّيه.	طلبوا	من	رئيسة	القسم	انها	تبّدلني	مبحاضرة	يهودية	ألنه	
املساق	فيه	انفتاح	كثير،	وانكشاف	ومشاركة	بخصوص	الذات.	هم	حكوا	ضدي	
كعربّية	بشكل	واضح«،	»كان	فيه	توّجه	لرئيس	القسم	ليش	احنا	بتعلمنا	محاضرة	
عربيه	وباقي	املجموعات	بتعلمهم	محاضرات	يهوديات؟	كيف	راح	هي	تفهم	مثال	
פונה	»منتفع«	باجليش	أو	أي	قضيه	إلها	طابع	يهودي؟	هم	بيعرفوا	اني	درزية	

وزوجي	ضابط	باجليش«.	

م بطلبات خاّصة قد تخالف طاَبع املؤّسسة األكادميّية	مثل	االمتناع عن  التقدُّ
إجناز مهاّم سوية مع طالب عرب:	»مّرة	طلبت	من	الطالب	يوزعوا	حالهم	يف	
مجموعات	عشان	يشتغلوا	على	قضيه	اجتماعيه	معيَّنه.	ما	عجبهم	ليش	اوزع	
اليهود	مع	العرب	كمجموعات	وعملوا	ضّجه.	شكوا	عند	رئيسة	القسم	اني	أنا	
علم	 هي	 الثقافّية	 التعّددّية	 عرب.	 مع	 كمجموعات	 يشتغلوا	 وألزمهم	 أجبرهم	

رئيسي	يف	اسم	املؤّسسة	بالذات«.	

م بشكاوى تخّص هوّية احملاضر العربّية كالتحريض على رموز الدولة:	 التقدُّ
كان	صعب	 اآلخر	 تقبُّل	 كان	شاق،	 التربية	 الثقافّية	يف	 التعّددّية	 »تعليم	مساق	
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على	اليهود.	طلبوا	استبدالي	كمحاضر.	طالبه	نّظمت	حملة	توقيعات	ضدي.	
الطالب	 انه	 وصارحتها	 التربية	 كلية	 عميد	 لنائبة	 توّجهت	 لها.	 وّقعوا	 فعال	
ويستأنف	على	 )اليهود(	 بتعليمهم	ألنه	بحكي	ضدنا	 استمراري	 يرغبوا	يف	 ما	
جنود	 انه	 حكت	 اللي	 يهودية	 ضيفه	 محاضرة	 »استدعيت	 االستقالل«،	 وثيقة	
عليها.	 ضجه	 قامت	 كذا.	 وكذا	 جندّيات	 ومنهن	 نساء	 اغتصبوا	 إسرائيلّيني	
قلت	للطالب	ليش	تستغربوا؟	ممكن	تصير	هذه	الشغالت!	طلعوا	من	احلصه	
الشكوى  تكون  وقد  يهودي«.	 يغيرني	مبحاضر	 للرئيس	عشان	 وقدموا	شكوى	
باألحرى التمييز ضد اليهود:	احملاضرون	العرب	أجمعوا	على	أّنهم	ال	ميّيزون	
يعانون	 باعتبارهم	 حافزّية	 وجود	 عدم	 األّول،	 مركزّيني:	 لسببني	 الطالب	 بني	
القّوة	 أّنهم	ال	ميلكون	 األهّم	 وهو	 الثاني،	 الظلم.	 ويالت	هذا	 أنفسهم	من	 هم	
بة	ضدهم.	مع	ذلك،	تّرأ	بعض	الطالب	 القّوة	منصَّ للتمييز؛	ألّن	كل	موازين	
اليهود	للقيام	بهذا	االّتهام:	»اتذكر	إنه	كان	يف	امتحان	نصف	فصلي	وهو	عادة	
مّدته	طويلة	حوالي	ثالث	ساعات.	انا	بحّدد	عدد	أسئلة	اللي	كل	طالب	يقدر	
يسألها.	أعمل	جولة	أسئلة	يف	الساعة	األولى	وجولة	ثانيه	يف	الساعة	الثانية	
وخلص.	كانت	يف	طالبه	اللي	استغلّت	كل	الوقت	املخّصص	لها	يف	اجلولة	األولى	
 sorry	لها	قلت	وانا	األخيرة-	الساعة	-يف	تسالني	لعندي	جاءت	وكمان	والثانية
الكل.	انزعجت	وشعرت	باإلهانة،	وراحت	 انا	جاوبت	على	اسئلتك	مثلك	مثل	
ثاني	يوم	لرئيس	القسم	وقّدمت	شكوى.	أنا	شعرت	باملفاجأة	انه	طالب	يشكي	
يتقّدم طالب  ورمّبا	 الطالب«.	 كل	 مع	 متساوي	 بشكل	 تعاملت	 محاضره	 على	
يهود بشكوى على انتقاد املجتمع اإلسرائيلّي:	»حكيت	انتقاد	على	زيارة	قبور	
األولياء	»קברי צדיקים«	عند	اليهود.	فيه	طالب	شكوا	لرئيس	القسم	انه	كيف	
عدم  على  شكاوى  أيضا	 هناك	 اليهودية«.	 عقيدتنا	 أسس	 أحد	 وتنتقد	 تتجرأ	
املوضوعّية يف طرح املواد العلمّية:	»يف	السنه	املاضية	توجهوا	الى	رئيسة	)اسم	
اآلراء	األخرى.	االدعاء	 واني	ما	بسمع	 اكثر	يساريه	 انا	 اني	 باّدعاء	 املؤّسسة(	
اني	 اتعمد	 يعني	 يسارّيني.	 يهود	 باحثني	 مقاالت	 بستعمل	 كثير	 انا	 انه	 تبعهن	
اعمل	bias	»حتيُّز«.	حتى	ملا	اوريهم	فيلم	תקומה	»القيامة«	الي	عملته	املؤّسسة	
الصهيونّية،	برضه	قالوا	انه	هاي	فيها	bias.	عشان	هيك	توّجهوا	لرئيسة	الكلّية	

الفصل	األّول؛	استراتيجّيات	طالب	يهود	يف	إعادة	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	جدران	األكادميّية
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اني	أستعمل	חוקרים חתרניים	)باحثني	مخربني(	ضد	الدولة«،	»طالب	توّجهوا	
لرئيسة	القسم	اجلديدة	انه	ليش	نتعلم	عن	األقلية	العربية	وما	نتعلم	كفاية	عن	
األقلية	 عن	 كامله	 لسنة	 مساق	 يتعلموا	 الزم	 املدنيات	 برنامج	 يف	 الصهيونية.	
العربية	يف	إسرائيل.	انا	كنت	ثماني	سنوات	رئيسة	قسم	املدنيات،	االدعاء	انه	
وكأني	انا	اجبرت	الطالب	انه	يكون	هذا	مساق	إجباري.	احلقيقة	انه	اللي	أّسس	
برنامج	املدنيات	كانت	)اسم	رئيسة	القسم	السابقة(	وهي	اللي	أخذت	مصادقة	
مجلس	التعليم	العالي	على	البرنامج	وعلى	املساقات.	خالل	النقاش	اجلماعي	
مع	رئيسه	القسم	احلالية	قال	لي	طالب:	انا	مستغرب	انه	يف	دولة	اليهود	كانت	
رئيسة	قسم	املدنيات	عربّيه«.	وقد	يكون	اّدعاءات على عدم دّقة املعلومات:	»كنت	
أدّرس	عن	تفتيش	العرب	يف	املطارات	وقلت	انه	هذا	أمر	عنصري.	على	فكره	
هذا	مش	رايي	الشخصي،	هذا	مكتوب	يف	مقّرر	التعليم،	وطبعا	طالبه	قّدمت	
شكوى.	رئيس	القسم	اّتصل	بأحد	املسؤولني	للتحقيق	باملوضوع.	شرحت	له	انه	
استخدام مصادر  من  اليهودّي  الطالب  يشمئز  وقد	 املقّرر«.	 يف	 موجود	 هذا	
عربّية:	»اذكر	انه	كان	مساق	حول	كتابة	البحث	العلمي	يف	علم	االجتماع	وذكرت	
هناك	أهمّية	مقّدمة	ابن	خلدون.	توّجه	طالب	او	بعض	الطالب	لرئيس	القسم	

ليشكو	عني	اني	ذكرت	اسم	كتاب	بالعربي«.	

امتيازات تخالف اتفاقّية العمل املدّونة يف خّطة املساق:	»فيه	نوع	منّظم	من	ِقبَل	
طالب	عرب	ويهود	يحكوا	معاي	وانا	بأكون	لّينة	ما	دام	القرار	داخلي	وبأقدر	
عليه.	النوع	الثاني	من	وراء	الظهر،	طالب	معّينني،	يهود،	يتوجهوا	لرئيس	القسم،	
كانت	 لو	 املساق«.	 »خّطة	 السيلبوس	 مع	 تتعارض	 طلبات	 مع	 يتجاوزوني	 يعني	
طلبات	هاي	املجموعة	منطقّية	كان	توّجهوا	لي	مباشرة.	بس	اختاروا	يلتّفوا	علّي	

ويلزموني	من	خالل	رئيس	القسم«.	
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الفصل الثاني

نماذج تعاطي المحاضر العربّي مع جهود طالب 
يهود يحرصون على إبراز تفّوقهم القومّي داخل 

جدران األكاديمّية اإلسرائيلية
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الفصل الثاني

نماذج تعاطي المحاضر العربّي مع جهود طالب 
يهود يحرصون على إبراز تفّوقهم القومّي داخل 

جدران األكاديمّية اإلسرائيلية

موجز
متفاوتة،	 بدرجات	 مناذج	 ثالثة	 إسرائيل	 يف	 العربي	 احملاضر	 استخدم	 لقد	
تنطوي	حتتها	كل	االستراتيجّيات	للتعاطي	مع	زمرة	من	الطالب	اليهود	تسلك	
طرقا	متعّددة	لسلبه	وتريده	من	قّوته	املتمثلّة	يف	سلطته	األكادميّية	الشرعّية.	
ح	 التي	تصرِّ االستراتيجيات	الثالث،	حسب	مدى	استخدامها،	هي:	»البنيوية«	
عالنية	باختالل	موازين	القوى	لصالح	هؤالء	الطالب	اليهود.	لهذا،	هي	تستأنف	
»عمى	 هي	 الثانية	 متفاوتة.	 مبستويات	 هيكلته	 إلعادة	 وتعمل	 تتحّداه	 عليه،	
اليهودّية	 للخلفّية	 ظاهرها،	 يف	 األقل	 على	 اهتمام،	 أّي	 تعير	 ال	 التي	 األلوان«	
لهؤالء	الطالب؛	وتتعامل	معهم	باعتيادية	تامة،	رمبا	لقناعات	مستخدميها	بأنها	
أفضل	وسيلة	للبقاء.	أّما	االستراتيجية	الثالثة	فهي	»التعددية	الثقافية«	الواعية	
ملا	تتمّيز	به	تلك	الزمرة	من	الطالب	اليهود،	وترتكز	على	عمل	املهادنة	واملواءمة	

للحفاظ	على	الوضع	القائم.	

فيما	يلي	نتناول	ردود	أفعال	احملاضر	العربي	حول	أهّم	سلوكيات	الطالب	اليهود	
سلوكيات	 على	 األفعال	 ردود	 تتّبع	 سيتّم	 بداية،	 األول.	 الفصل	 وردت	يف	 التي	
الطالب	كفرد:	محاولة	تهميش	احملاضر	العربي	من	خالل	القيام	باالستئناف	ضّد	
ما	يصدر	عنه	بسلطته،	ممارسة	األفعال	الشرطية	-ومنها	املعرفّية-	للتشكيك	
يف	مهنّيته،	وكذلك	وصمه	بالغريب	واآلخر.		ثم	سيتّم	التطّرق	إلى	ردود	األفعال	
إلى	سلوكّيات	الطالب	كمجموعة:	تكّتل	مع	تنسيق	مسبق،	محاولة	االستحواذ	
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على	احلّيز	العاّم	املرَفق	بنزعات	عنصرّية،	واالستعانة	بالهيئات	الطالبّية	ضّده.	
اليهودّية	من	 اّتكاء	طالب	يهود	على	اإلدارة	 ونختم	بعرض	ردود	األفعال	تاه	

خالل	تفعيل	إشكالّيات	تتعلّق	بهوّيته	العربّية.	

استراتيجيات المحاضر العربي لمواجهة محاوالت تهميشه واالستئناف على 
سلطته األكاديمية

يحاول	الطالب	اليهودي	تهميش	احملاضر	العربي	واالستئناف	على	سلطته	ضمن	
	، عّدة	سلوكيات،	منها:	الوصول	متأّخرا	إلى	احملاضرات	غير	الصباحّية	كتحدٍّ
الدخول	واخلروج	أثناء	احلّصة	كنوع	من	االستخفاف،	عدم	االنتباه	إلى	املساقات	
االستفزاز.	تاه	 د	 لتعمُّ الّتسالي	 مأكوالت	 قرمشة	 احلضور،	 إلزامّية	 وخاّصًة	
هذه	السلوكيات،	يستخدم	احملاضر	العربي	استراتيجّيتني	متناغمتني،	األولى:	
كقوله:	 تهميشه،	 الطالب كمجموعة قبيل شروعهم يف سلوكيات  ردع  محاولة 
»من	البداية	انا	حطيت	»وضعت«	لهم	حدود:	ممنوع	الدخول	للمحاضرة	بعدي،	
للحّمام	وبدون	 الثلث	األخير	من	وقت	احملاضرة	وبس	 به	يف	 اخلروج	مسموح	
نصف	 له	 ويحسب	 الصف	 على	 برجع	 ما	 الطالب	 هيك	 غير	 فون.	 سمارت	
ة«.	الثانية	واملكّملة	لالستراتيجية	األولى:	التغاضي التاّم  تغيُّب،	وفش	أكل	باملرَّ
اعتماد	بعض	 للنظر	هو	 امللفت	 عن الطلَبة الذين مارسوا سلوكّيات تهميشه.	
هؤالء	 دفع	 توّقعهم	 منها	 يُستنبَط	 كالسيكية،	 ومقوالت	 مأثورات	 احملاضرين	
ه	 الطلبة	الثمن	مستقبال،	كقوله:	»دجاجة	حفرت	على	راسها	عفرت«،	وهو	موجَّ
ل	مبفرده	النتائج	املترّتبة	على	سلوكه	غير	األكادميي	 للطالب	الفرد	الذي	سيتحمَّ
ولعرقلته	السيرورة	التعليمّية،	أو	مقوله:	»الشاطر	اللي	يضحك	يف	اآلخر«،	ُتاه	
مجموعة	طالب	بعينها	التي	ستشعر	بالندم	جّراء	سلوكياتها،	مقارنة	مع	سعادة	
وخيمة	 نتائج	 العربي	 احملاضر	 يُضمر	 وامللتزمة.	 املنضبطة	 الطالب	 مجموعة	

لهؤالء	الطالب	كأفراد	وكمجموعة.	

مختلفني	 مبستويني	 ه،	 التوجُّ بنفس	 استراتيجيتني	 العربي	 احملاضر	 يستخدم	
ُتاه	اإلزعاج	املفتَعل	أثناء	احملاضرة،	األولى:	االنسحاب بنّية اإلحراج،	كقوله:	
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الصف	 تركت	 االصوليات.	 اليهوديات	 عند	 الصف	 مزعجه	يف	 »صارت	ضجه	
واطلعت	»خرجت«	قبل	نهاية	الدرس.	كانت	فضيحتهن	بجالجل	ألني	معروف	
»مثيرات	 	troublemakers انهن	 عنهن	 يحكوا	 البال.	صاروا	 وطول	 بالصبر	
ه،	مش	شكوى،	 توجُّ »كان	 كقوله:	 العمل،	 اجلزاء من جنس  الثانية:	 للشغب«.	
انا	طردتهم	 انه	 ادعوا	 الالزم.	طالبتني	 اكثر	من	 انا	شديد	 انه	 القسم	 لرئيس	
أعطيتهن	 مالحظة،	 أعطيتهن	 صغار.	 صبايا	 مش	 انهم	 بأعرف	 الصف.	 من	
مالحظتني	وملا	الحظت	انهن	ما	ردوا	»لم	تُذعنا«	اخرجتهن	من	الصف.	مستعد	

اطردهن	كمان	مّرة	اذا	رجعوا	على	نفس	االستفزاز«.	

اليهودي	 الطالب	 التزام	 ُتاه	عدم	 الهدف	 بنفس	 استراتيجيني	 كما	ويستخدم	
التشّبث بالقواني كأداة ردع،	 بالواجبات	األكادميية	العتبارات	كيدّية،	األولى:	
بأحكي	 انا	 انه	 ادعوا	 املساق.	 ييجوا	على	 الي	ما	كنوش	 »فيه	طالبتني	 كقوله:	
حسب	 انه	 مكتوب	 لهن	 بعثت	 يزعجهن.	 الشيء	 وهذا	 العربية	 باللغة	 امرار	
ص(	رايح	»سوف«	انقص	لهن	25	عالمة	ألنه	هذا	مش	 السياسة	تبعنا	)التخصُّ
عذر	كايف	للتغيُّب«.	الثانية:	محاسبة نهائية مؤملة،	كقوله:	»حسيت	انه	الطالب	
يحضروا	 منهن	 اطلب	 اني	 السلطة	 هذه	 متقبلني	 مش	 يهود،	 بحكي	 املتدينني،	
د	كبير	عن	 وظائف	او	يلتزموا	بشغالت	معيَّنه	تابعه	للدرس.	كنت	هناك	احس	مترُّ
ة	اجلاي	بجيب	لك	الورقة.	على	ايش	انت	عامله	كل	هاي	القصة!«.	 طريق:	»املرَّ
كانوا	يفحصوني	كيف	بدي	ارد	عليهم.	آخر	السنه	نزلت	لهم	عالمات	على	كل	
رتهم	انه	يف	السيلبوس	»خّطة	 الواجبات	الي	كان	فيها	تقصير.	كانت	صدمه.	ذكَّ

املساق«	مكتوب	عالمه	كل	وظيفه.	خسارتهم«.	

اللغة  استخدام احملاضر  على  االنتقادات  لقطع   )paradox( املفارقة  التزام 
للطالب	 مصطلح	 او	 كلمه	 أترجم	 اني	 ينتقدوني	 كانوا	 »مّرات	 مثل:	 العربية،	
العرب.	ليش	»ملاذا«	مش	بالعبري؟	وكأني	أسب	حدا.	كنت	يف	هذا	الدرس	דווקא 
»بالّذات«	أزيد	من	احلكي	بالعربي.	خليهم	يحرموا	يفتحوا	نيعهم	»ينبسون	ببنت	

شفة«	كمان	مّره«.	

»يف	 مثل:	 للمساق،	 العربي  احملاضر  إلدارة  املعارض  الطالب  مللعب  الكرة  رّد 
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د	الثقافات«	أوزع	اربع	مقاالت	على	طالب	عشان	 مساق	»العنف	األسري	متعدِّ
باب:	 من	 مقالهم	 على	 يعترضوا	 املتدينني	 الطالب	 دائما	 بالصف.	 يعرضوهم	
ليش	اخترت	بالذات	هذا	املقال؟	وكل	مّرة	كان	هذا	املوضوع	מעורר סערה	»يثير	
موجة	نقاش«.	داميا	أسالهم:	وليش	حسب	رايكم	دكتوره	)تذكر	اسمها(	اختارت	
هذه	املقاالت	بالذات؟	الحظ	اني	اركز	على	اللقب	مبعنى	انا	بأعرف	اكثر	منكم	
وكمان	على	اسمي	العربي	النهم	يرتعبوا	من	صدام	عربي	-	يهودي.	بالضبط	
زي	»مثله«	لعبة	الصغار	)قول	انت...(	ملا	يوجهوا	لك	سؤال	وما	بدك	ترد	عليه«.	

يستخدم احملاضر العربي عشر استراتيجيات ذات أهداف متقاربة ُتاه جهود 
بالترتيب	 نعرضها	 سلطته؛	 على  واالستئناف  تاوزه  متعّمدين  يهود  طالب 
ابتداء	من	العمل	على	الذات	ثّم	محاولة	التخفيف	من	حّدة	املعارضة	ثّم	آخرا	

التعاطي	املباشر	مع	الطالب	املتطرِّف.	

	...« مثل:	 املوجود!«،	 »هذا	 من	خالل	 املّر	 الواقع	 قبول	 االستراتيجية األولى:	
على	 يصارع	 والي	 »هنا«	 هون	 البدوي	 املجتمع	 يعيشها	 الي	 الظروف	 بسبب	
حقوقه،	كيانه	واالعتراف	فيه	ويف	اراضيه،	ملّا	اطرح	أي	موضوع	يف	الصف	اشعر	
انه	الطالب	ميثلوا	فقط	اجلانب	اليهودي.	فيه	طالب	ميولهم	هي	اكثر	ميينيه،	
البدو.	وين	هم	 اراء	واضحه	عن	 وطالب	اجوا	»قدموا«	من	اجلنوب	وعندهم	
يشوفوا	»يقابلون«	البنات	والشباب	البدو؟	يف	محالت	بيع	األلبسة	او	باملطاعم	
إلخ.	فيه	سلم	اجتماعي	واضح	جدا	بالنسبة	لهم.	انا	كمحاضره	بدويه	اعمل	
ضمن	هذا	الواقع	املرير.	لكن	هذا	املوجود!«.	وحتت	نفس	مبدأ	قبول	الواقع،	
»انا	 لهم	عربية	ونقطة:	 بالنسبة	 انا	 ياتها-	 األمور	مبسمَّ البعض	تسمية	 اختار	
اليوم	فاهمه	انه	الديناميكية	مع	اليهودي	مرتبطة	بكوني	عربيه.	نقطه	البداية	
عربيه	 اني	 فاهمه	 انا	 عربيه.	 اني	 واملسؤولني	 والزمالء	 الطالب	 مع	 والنهاية	
لت	علي	كثير	حياتي	املهنية.	شو	 قبالهم.	فش	مشكله	عندي	مع	هويتي.	هذه	سهَّ

ع	من	حالي	وشو	اتوقع	منهم«.	 »ماذا«	اتوقَّ

الثانية:	تبّني	التفسير	املريح،	مثل:	»انا	بدي	افترض	انه	يجوز	الطالب	يف	لقاء	
أول،	يف	درس	أول	ممكن	يفكر	انه	يقدر	يتفوق	علي،	ويطلع	علي	باستعالء	عشان	
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هو	رجل	وانا	امرأه	او	عشان	هو	يهودي	وانا	مسلمه.	املنطق	هذا	ألول	ساعه.	
بفكر	انه	بقية	السنه	الي	يقرر	كيف	تظل	»تستمر«	العالقة	بيننا	هو	اذا	عندي	
بدي	 كنت	 او	هيك	 بخمن	 أمتلكها«.	هيك	 »ال	 ما	عنديش	 او	 أكادميية	 قدرات	

اشوف	األمور«.	

تاوزه	 محاوالت	 من	 التقليل	 ملتٍو	 وبشكل	 العربي	 احملاضر	 محاولة	 الثالثة:	
واالعتراض	عليه	بواسطه	تسويق	القدرات	األكادميية،	مثل:	»انا	كنت	اطلع	يف	
االعالم،	انشر،	يطالعوا	لي	االشياء	الي	اكتبها	يف	مساقات	محاضرين	آخرين.	
ملا	كنت	أصدر	 املؤمتر.	 ارجع	احكي	عن	هذا	 احيانا	كنت	اطلع	مؤمترات	وملا	
كتاب،	كانت	الكلّية	تعمل	يوم	دراسي	وتدعو	الزمالء	والطالب.	كل	هاي	»هذه«	

االشياء	بتخليهم	يشوفوا	العطاء	وقدراتي	األكادميية«.	

بطالب	 االستعانة	 خالل	 من	 التجاوز	 محاوالت	 ملنع	 الفاعلة	 املبادرة	 الرابعة:	
ب	لي	معلومات	 عرب،	مثل:	»بكل	مساق	فيه	طالب	عربي	يلعب	َدْور	احلامي.	يسرِّ
شو	صار	يف	الصف	من	وراء	ظهري.	انا	ما	أوكله،	هو	يتبرع	وانا	اشجعه	بطريقه	
غير	مباشرة.	يا	لطيف	قديش	»كم«	ساعدوني.	منعوا	مشاكل	كثيره	كانت	ممكن	
 stand	داميا	انا	بفضلهم	بصراحه،	متطرفني.	يهود	عنصريه	بسبب	تواجهني

by	»متأهب«.	

الخامسة:	محاسبة	الذات،	فهي	خطوتي	األولى	إن	حدث	صدام،	مثل:	»اذكر	
انه	يف	السنه	االولى	دخلت	الى	قاعة	احملاضرات	وقلت	للطالب	اني	انا	صاحب	
الذي	 اليهودي	 ر	مجريات	االمور.	تناسيت	عقلية	الطالب	 السلطة	الذي	سيقرِّ
أنهى	اجليش	قبل	سنتني-	ثالث	وما	زال	ضمن	جنود	االحتياط.	هو	مستمر	يف	
السيارة،	هات	 انزل	من	 للعرب	على	احلاجز	بل	يف	كل	مكان:	 االوامر	 اعطاء	
اواعيك	»اخلع	مالبسك«	للفحص.	 التفتيش،	اشلح	 الهوية،	فوت	»ادخل«	على	
يف	 والسلطة	 الصالحيات	 االنقالب	مبسألة	 هذا	 اليهود	 لبعض	 كانت	صدمة	
الصف.	اذكر	انه	التقييم	كان	حوالي	4	من	20.	وقتها	»آنذاك«	فهمت	انه	سلوكي	

كان	لقلّة	خبرتي	بالتعامل	مع	اليهود«.	
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العالجي	 التفسير	 مثل	 حيادية	 لدوافع	 اليهود	 الطالب	 عزو	متّرد	 السادسة:	
التربوية.	 االستشارة	 يف	 األكادميية	 قبل	 »عملت	 مثل:	 	،)medicalization(
كثير	كنت	يف	محل	الي	انا	بعمل	مرافعه	عن	الطالبات:	بسمع	اراءهن،	بأعرف	
مشاكلهن،	بساعدهن	قبال	بقية	املعلمني.	ما	كنت	بدي	اخذ	محل	»اآلخر«	يف	
ودوري	 ضائقه،	 يف	 هن	 انه	 مضغوطني،	 انهن	 اشوف	 كنت	 كمحاضره.	 دوري	
اكثر	انه	انا	اشوف	كيف	بأقدر	اساعدهن	يفهموا	اسباب	سلوكياتهن	اتاهي	

كمحاضره«.	

السابعة:	تعاطي	فّعال	مع	أفراد	بعينهم	ينتقدون	احملاضر	لعروبته	مبساعدة	
دائما	 عنصريه	 طالبه	 »فيه	 مثل:	 املعضلة،	 	)individualization( فردنة	
توّجه	انتقادات.	ما	فيه	شيء	يعجبها.	قررت	اركز	عليها	كإنسانه	عندها	مشكله	
ص	يالئمك	اكثر.	كلنا	بالصف	ندفع	 فرديه.	قلت	لها:	ننصحك	تختاري	تخصُّ
ص،	وعشان	هيك	طوال	الوقت	عندك	 ثمن	كونك	مش	راضيه	عن	هذا	التخصُّ

استهزاء	وانتقادات	جارحه	للجميع«.	

توّجهك-	 لتوضيح	 بتشخيصه،	شكرا	 بدءا	 التعاطي	مع	رأس	احلربة	 الثامنة:	
ف	معك،	مثل:	»أذكر	انه	يف	بداية	مساق	كنت	اتعرف	على	 اآلن	أعرف	كيف	أتصرَّ
مجموعه	صغيره	يتراوح	عددها	بني	15-20	طالب.	فيه	واحد	يهودي	أصولي	
»أضع«	لك	 اجي	عشان	احط	 وقررت	 »االسم«	 العربي	 لي:	قرأت	اسمك	 قال	
حدود	واعلمك	كيف	الزم	حتكي	كعربي	يف	دولة	اليهود.	فهمت	منه	انه	مستوطن	
أراضيهم(.	 العرب	من	 تنادي	بطرد	 فة	 من	مؤيدي	حركه	كاخ	)مجموعه	متطرِّ
ل	علي	كثير.	انا	راح	اعرف	بالضبط	كيف	أتعامل	معه	بالصف«.	 ممتاز.	سهَّ

الطالب	املتطّرف	كعبرة	لسائر	الطالب،	مثل:	 املباشر	مع	 التعاطي	 التاسعة:	
او	يجادلني	بشكل	 اقوالي	 الي	يراقب	 املتطرِّف	 لليمني	 »بكل	مساق	فيه	ممثِّل	
عقيم	واألهّم	يستفزني	بالصف	عشان	يحرِّض	بقية	الطالب	اليهود.	عادة،	هذا	
الطالب	يكون	مثال	حي	لكل	من	تسوِّل	له	نفسه	تقليده.	استخدم	معه	سياسه	
zero tolerance	»ال	تسامح«	حسب	قوانني	)اسم	املؤسسة	التي	يعمل	بها(«.	
العاشرة:	االستسالم	فال	حول	لي	وال	قوة،	مثل:	»اذكر	قبل	عدة	سنوات	كانت	
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الدروز	مخربني	وممنوع	 انتم	 البقيعه	طالبه	يهودية	وقفت	وقالت	لي:	 أحداث	
يأخذوكم	على	اجليش.	الزم	يطردوكم	من	الدولة	كلها.	حقيقه،	انا	ما	عرفت	
كيف	عرفت	اني	درزي.	انا	سكتت	وقلت	لها	اني	مش	راح	احكي	معها	حلد	ما	
له	لرئاسة	اجلامعة	اني	اميزها	 »إلى	أن«	تتأسف.	بعدها،	هي	كتبت	شكوى	مطوَّ
.	هذه	 للسوء	وانا	عنصري	وضد	دولة	إسرائيل.	اجلامعة	ارسلت	محاضر	محققِّ
اخلطوة	فاجأتني	بس	ما	قدرت	اعمل	شيء.	فعال	دخل	على	الصف	من	غيري	
ومن	غير	الطالبة	وحكى	مع	الطالب	الي	كانوا	يهود.	ملا	خرج	اعتذر	مني	وقال	

لي:	الطالب	شهدوا	انها	هي	املستفزة«.	
معرفّية  ومنها  شرطّية  ممارسات  إزاء  العربي  المحاضر  استراتيجيات 

للتشكيك في مهنّيته 

احملاباة	بالّرغم	من	االنزعاج	الداخلي	إزاء	اإلمياء	للمحاضر	العربي	بالتمييز	
اخلفي،	مثل:	»يف	موعد	)ب(	لالمتحان	النهائي،	طالب	يهودي	طبعا	حصل	على	
عالمه	متدنية	يف	موعد	)أ(،	قال	لي	كلمات	أزعجتني:	أشعر	أنَّني	مهما	فعلت	
لن	أستطيع	ان	احصل	على	عالمه	جيده	عندك.	شعرت	وقتها	انه	فيه	نوع	من	
العنصرية.	هذا	االتهام	ازعجني	جدا.	على	الرغم	من	ذلك،	حاولت	ان	اساعد	
هذا	الطالب	قدر	املستطاع،	وحينما	حصل	يف	موعد	)ب(	على	عالمه	اقل	من	

تلك	التي	حصل	عليها	يف	موعد	)أ(	تعمدت	ان	اعطيه	العالمة	األعلى«.	

تسييس	 يهود	 طالب	 محاوالت	 ُتاه	 العربي	 احملاضر	 استراتيجيات	 تنّوعت	
مقوالت	أكادميية،	امتدت	من	محاولة	احملاضر	تّنبها	بأخذ	التدابير	الالزمة	

حتى	املواجهة	املباشرة.	

أّوال:	االعتماد	على	التخطيط	املسبق	لتجّنب	مطّبات	التسييس،	مثل:	»مبعظم	
املواضيع	اخلالفية.	بس	يف	مساق	عن	 او	 للسياسة	 أي	تطرق	 مساقاتي	فش	
ّنة	والشيعة.	يف	 الدين	والتديُّن	يف	مّرات	اتطرق	ألشياء	يف	املنطقة	مثال	عن	السُّ
الدروس	نفسها	بأحاول	ما	افوت	»أدخل«	الها	)السياسة(،	ألنه	ممكن	تخلص	
بجو	متوتِّر	بالصف.	الطالب	اليهود	عندهم	حساسيه	لكل	شيء	سياسي	وألنه	

املساقات	مشتركه	للعرب	واليهود	ممكن	تخلق	جو	مشحون«.	

الفصل	الثاني؛	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	األكادميّية	اإلسرائيلية
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لــ»مواضيع	 للتطّرق	 ة	 ماسَّ كانت	هناك	ضرورة	 إذا	 وذلك	 توّخي	احلذر،	 ثانيا:	
حّساسة«،	مثل:	»انا	سنه	وراء	سنه	أكتشف	كيف	احكي	عن	املواضيع	احلّساسة.	
كيف	امشي	بني	اخلطوط	وكأني	ماشيه	على	جمل	وبنفس	الوقت	انا	ما	بهاب	
موضوع	 هائلة.	 طاقات	 مني	 يستهلك	 صعب.	 كثير	 كثير	 احلقيقة.	 لهم	 اقول	
ثاني	يقول	لك:	شو	بدي	بوجع	 احلقوق	يتطرق	ملواضيع	حّساسة	جدا.	واحد	

الرأس	املخيف!	انا	تعلمت	احكي	بس	اجمط	واحتمل	تعقيبات	الطالب«.	

كمان	 »انا	 مثل:	 اللعبة،	 قوانني	 حول	 للطالب	 املسبق	 احملاضر	 ثالثا:	حتضير	
حواري	 )برنامج	 بوليتيك	 	- بوب	 مش	 قانون	 ندرس	 احنا	 انه	 الطالب	 بأفهم	
املساق	 اول	 د	 أشدِّ دائما	 انا	 واجلعجعة(.	 العالي	 الّصوت	 على	 يعتمد	 سياسي	
انه	بدنا	نصغي	واحد	للثاني	وبدنا	نتحمل	واحد	الثاني	وكوننا	باألكادميية	بدنا	
نتداول	ونتناقش.	مهم	نسمع	الراي	الثاني	ومش	بالضرورة	نقبل	الراي	الثاني	
ومش	رايحني	نغير	آراء	البعض.	انا	راح	احكي	لكم	قانون	مش	بأحكيكم	سياسيه.	

يجوز	صعب	عليكم	تتقبلوها	بس	هاي	وظيفتي	ألني	جاي	اعلمكم	قانون«.	

»انا	 مثل:	 حّساسة،	 أكادميية	 معلومات	 لتقدمي	 الطالب	 مع	 الثقة	 بناء	 رابعا:	
بأعلِّم	»قانون	دولي	جنائي«	لطالب	إسرائيلّيني	يهود.	بتعرف	شو	يعني	إّنك	تعلِّم	
عن	جرائم	حرب	وعن	احتالل؟	اصعب	شيء	ممكن	تعليمه	لطالب	اسرائيليني!	
حتكي	عن	جندي	عمل	هيك	وجندي	عمل	كذا.	عشان	حتكي	عن	املوضوع	انت	
الزم	تكسب	ثقتهم،	بدك	يحترموك،	فاهم؟	الزم	تعمل	اكم	خطوه	عشان	تقدر	
حتكي	لهم	هاي	املعلومات.	املهم	ما	تتنازل	وحتكيها	لهم	بشكل	مناسب	ليتقبلوها	

منك«.	

خامسا:	امتصاص	الغضب،	مثل:	»كنت	أقول	إنه	املستوطنات	غير	قانونيه	حسب	
القانون	الدولي	أو	حتى	هي	عبارة	عن	جرمية	حرب،	طالب	يهودي	وجهه	احمّر	
وقف	وقال	لي:	مش	صحيح	حكيك.	انا	هون	عشان	ادافع	عن	دوله	اسرائيل.	
قلت	له:	أهال	وسهال،	هذا	املطلوب،	ليش	أل.	احنا	منحكي	قانون	مش	سياسه.	

بعدين	حلاله	طلع	من	الصف.	الظاهر	انه	ما	قدر	يتحمل	احلكي«.	
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سادسا:	إبطال	ما	هو	سياسّي	مبا	هو	أكادميّي،	مثل:	»يف	واحده	تستنى	على	
النقرة	»تترّصد	كّل	كلمة«	باقول:	»ممنوع	استهداف	املدنيني«	وتقاطعني:	»أما	
ويخبوا	 باألطفال	 ويحتموا	 صواريخ	 يطلقوا	 لهم	 مسموح	 )الفلسطينيون(	 هم	
»يخفوا«	السالح	باملساجد؟«	انا	أجاوبها	بهدوء	وثقه:	طبعا	ال.	كل	الي	ذكرتيه	
مش	مسموح	بس	מה זה קשור؟!	»ما	عالقة	ذلك	مبوضوعنا؟!«.	أنا	دائما	أصّد	
اليوم	 هذا	مبوضوعنا؟!«.	 »ما	عالقه	 זה קשור!	 מה  بالسؤال:	 الطالب	 هذول	
صرت	اعرف	على	استفزازات	مني	ارّد،	عن	مني	اسكت	وإميتى	»متى«	ارّد	وامتى	

اسكت.	االهّم	ما	اجنّر	وراء	تعليقات	سياسية.	التزم	بالقانون«.	

يستخدم احملاضر العربي عشر استراتيجيات للرّد على استئناف طالب يهود 
على معطيات علمّية على أّنها غير دقيقة؛	وهذا	الرّد	ميتّد	من	محاولة	منع	هذا	
السلوك،	مرورا	مبحاسبه	الذات	فاملواجهة،	وأخيرا	االستعانة	بقوى	خارجية.	

األولى:	إغالق	الطريق	أمام	انتقادات	متوّقعة،	مثل:	»هلل	احلمد	انني	ال	أدرِّس	
العلمي	 البحث	 اليهودي	يف	إسرائيل	امنا	مناهج	 او	 العربي	 شيء	عن	املجتمع	
والهجرة	يف	اوروبا	وهذه	املواضيع	ال	يعتبر	اليهود	انفسهم	authority	»ذوي	

سلطة«	يف	هذه	املعرفة	ليعارضوا	ما	أقوله«.	

لتكوينة	 إرهاصات	 هناك	 انه	 »بأعرف	 مثل:	 األمور،	 مجريات	 عقلنة	 الثانية:	
ثانيه،	هذا	هو	 اليهود.	من	جهة	 الطالب	 فيها	على	 احنا	عايشني	 الي	 الدولة	
االمور.	ممكن	 تقبُّل	 وعدم	 واالستئناف	 النقد	 اجلامعي:	 الطالب	 من	 املطلوب	
هه	الي	شخصيا	لــ	)اسمه(	العربي؟	خلّينا	نتذكر	دائما	انه	 انتقاداته	ليست	موجَّ

االعتراض	والنقد	هو	جزء	من	الدميقراطية	األكادميية«.	

الواقع	الظالم،	مثل:	»...	كل	واحد	 الثالثة:	املواظبة	على	اعتماد	مرآة	تعكس	
يتحدى	روايتهم	عن	دوله	اسرائيل	هم	يواجهوه	بنفس	الطريقة	سواء	كان	يهودي	
او	عربي.	انا	تربتي	معهم	انهم	ما	يتقّبلوا	ابدا	أّي	انتقاد	عن	دميقراطيتهم.	
اقول	لك	بصراحه،	انا	بأعرف	هاي	الشغلة	وانا	ما	بأفوت	عليها	»أتطّرق	إليها«	
ألنه	مش	هذا	املهم.	انا	يهمني	اكثر	اني	اوضح	لهم	الصورة	وين	فيه	متييز	ووين	

الفصل	الثاني؛	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	األكادميّية	اإلسرائيلية
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فيه	عنصريه.	الهدف	تبعي،	انه	اصور	لهم	احلقيقة	بشكل	شامل،	وكل	واحد	
وضميره	كيف	بده	يحلِّل	االشياء«.	

كان	 قاسم	 كفر	 يف	 القتل	 انه	 علمت	 »ملا	 مثل:	 باليقني،	 الشّك	 قطع	 الرابعة:	
مجزرة،	الطالب	وقسم	منهم	جنود	احتياط،	قالوا	لي:	مش	مضبوط	الي	انت	
للقانون.	اضطررت	أجيب	الكتاب	 بتقوله	والي	صار	هناك	كان	مخالفه	تقنية	

املعتمد	من	اجلامعة	املفتوحة	حول	املوضوع«.	

العلمية،	مثل:	 الخامسة:	حتميل	الطالب	كامل	مسؤولية	البحث	عن	احلقيقة	
»مّرات	كثيره	وخاصه	مبجموعه	اليهوديات	املتدينات	كثير	كان	عندهن	هذه	الـ	
لدرجه	 وصلت	 الصف.	 داخل	 اقوالي	 تصحيح	 يف	 قهري«	 »وسواس	 אובססיה	
انه	اوريهم	اسم	املصدر.	هاي	اسم	املقال	الي	اعتمدت	عليه،	روحوا	وافحصوا	

وبلغوني.	راح	اسالكم	يف	الدرس	اجلاي	»التالي«	شو	لقيتم«.	

السادسة:	املواجهة،	مثل:	»كنت	بأحكي	عن	اجلندي	الي	طخ	»اطلق	الّنار	على«	
الفلسطيني	اجلريح	يف	اخلليل	وقتله	-اليئور	ازاريا-	وإال	طالب	يهودي	يهاجمني	
ل«	مخرب	ملقى	على	االرض	كان	ممكن	يفجر	 بصوت	عالي:	»قصدك	נטרל	»عطَّ
نفسه	باي	حلظه؟.	رّديت	عليه:	»انت	بتفكر	انه	مخرب	منتحر.	آخرين	أل.	كل	
ما	 املوضوع	 تفحص	 بتجي	 ملا	 الدولية	 اجلنائية	 وقناعاته.	بس	احملكمة	 واحد	
بتشوف	االمور	من	منظارك	انت	ألنه	عندها	الرؤيا	الي	تختلف	عنك	وعندها	

املواثيق	الدولية	الي	تلزمها«.	

السابعة:	التحّدي	العلمي	من	خالل	إبراز	اجلانب	األكادميي	وتعطيل	اجلانب	
السياسي،	مثل:	»ملا	كنت	أعلِّم	عن	ظلم	الشرقيني	يف	إسرائيل	يف	اطار	السياسات	
التربوية	املتنوعة	التي	تنتهجها	وزارة	املعارف	اتاه	املجموعات	اليهودية	املختلفة	
سمعت	صراخ	أحد	الطالب:	مش	مضبوط	كالمك.	انت	محرِّض!	ملاذا	حترِّض	
بني	اليهود؟	طلبت	منه	حتضير	presentation	»عرض«	يدحض	فيها	مزاعمي	
-على	حد	قوله	-	مع	بونوس	»زيادة«	لعالمته	النهائية.	بس	هذا	الطالب	عاد	
بخفي	حنني،	وفهم	انه	محاوله	التسييس	وطعنه	يف	دقة	املعلومات	الي	ذكرتها	
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فشلت	ألنها	تتعارض	مع	احلقائق	العلمية	املتداولة«.	

الثامنة:	نتائج	عكسّية	فورّية	كوسيلة	لتقومي	السلوك،	مثل:	»كّنا	يف	زيارة	متحف	
كفر	قاسم.	قسم	من	الطالب	رفض	يدخل	وقسم	ثاني	قالوا	انه	الي	صار	لم	
يكن	مجزرة	امنا	مخالفة	اجلنود	للتعليمات	مش	اكثر.	اذا	هيك	بتحكوا	معناه	كل	
واحد	منكم	راح	يدفع	ثمن	وجبته	كامله	يف	مطعم	بكفر	قاسم	من	غير	التخفيض	
اخلاص	لزّوار	النصب	التذكاري.	سمعت	من	طالبه	انها	كانت	متوقعه	ادعوهم	
للبيت	عندي	واطعمهم	ببالش.	فشرت	عينهم	»خسئوا«:	خليهم	يتحملوا	عواقب	

انكارهم	املجزرة؟«.	

التاسعة:	االعتراف	باخلطأ،	مثل:	»مّرة	استعملت	اقتباس	من	هآرتس	)اسم	
أهّم	جريدة	نخبوية	يف	إسرائيل(	انه	ساكن	القدس	العربية	الشرقية	اذا	غاب	عن	
القدس	فتره	تسعة	)9(	اشهر	يخسر	اإلقامة.	يف	واحده	كانت	تشتغل	يف	وزارة	
الداخلية	قالت	لي	غلط.	فحصت	املوضوع	ولقيت	انه	معها	حق.	بلّغت	الطالب	

اعتذاري	عن	الغلطة«.	

ِقبَل	طالب	يهود،	مثل:	»فيه	طالبه	يهودية	ردت	بشكل	 التعزيز	من	 العاشرة:	
قاسي	نوعا	ما	حول	اخلرائط	الي	عرضتها	عن	استكشاف	فلسطني.	قالت	لي:	
يسمعوا	هيك	حكي.	 متعودين	 الي	مش	 الطالب	 من	 كانت	 فاضي.	 كالم	 هذا	
تشير	 الي	 اخلرائط	 كل	 انه	 ادعت	 فة.	 متطرِّ مؤّسسات	 ناشطه	يف	 انها	 يبدوا	
لوجود	شعب	فلسطيني	باملنطقة	مزيفه	وكلها	كذب	بكذب.	طالب	يهود	توجهوا	
لإلدارة	وحكوا	بشكل	واضح	انه	هاي	الطالبة	تصرفت	بشكل	غير	الئق	أخالقيا	
اليهود	 اللي	 »احلملة«	 	campaign الــ	 الطرح.	 النظر	عن	اخلالف	يف	 بغض	

موها	عمل	ضغط	على	الكلية	وألغت	لها	املساق«.	 نظَّ

ركَن احملاضر العربي إلى ثماني استراتيجيات للرّد على انتقادات طالب يهود 
ألطروحاته األكادميية، وكأنها بالّنسبة لهم غير موضوعّية: 

ة	فعل	الطالب	اليهودي	املستقبلية،	مثل:	»شعرت	بالذات	يف	 األولى:	شرعنة	ردَّ
مساق	»مجتمع	يف	صراع«	اللي	بأحكي	فيه	عن	البدو	يف	النقب	اني	ممكن	اكون	
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غير	موضوعيه.	انا	حكيت	احيانا	كثيره	كابنة	النقب،	كــ)اسمها(	الي	تسكن	يف	
قريه	غير	معترف	بها،	وما	فيها	خدمات.	ملا	آجي	أحكي	عن	الصراع،	انا	بأحكي	
من	زاويه	جدا	خاصه	وزاويه	جدا	عاطفيه	ألني	ما	زلت	اعاني	من	هذا	الواقع	

حلد	اليوم«.	

الثانية:	اّتخاذ	خطوات	وقائية	غير	معهودة،	مثل:	»انا	من	اول	درس	باقول	اني	
فرانكفورت	 فريري	ومجموعه	 باولو	 األساس	على	 اعتمد	يف	 مش	موضوعي.	
املجتمعية	 العلوم	 يف	 باملوضوعية	 أكفر	 انا	 التربية.	 يف	 النقدية	 واملنهجية	
واإلنسانية.	ملا	طالب	يهودي	يقول	لي	اني	مش	موضوعي،	أوافق	معه	واذكره	انه	
يف	الدرس	االول	اني	اعلنت	عدم	موضوعيتي.	فيه	إشكال	عند	الطالب	بهذا	
اجلانب.	أتخيَّل	لو	اني	ادعيت	املوضوعية	كان	راح	يكون	عندي	مشكلة	كبيره	مع	

الطالب«.

الثالثة:	إبداء	االستسالم	أو	املقاومة	مبقتضى	الّظرف،	مثل:	»يف	السنه	األخيرة	
كثير	مشحونة.	 األجواء	 وكانت	 صات	 التخصُّ متعدد	 هرتسليا	 مركز	 علَّمت	يف	
املالحظة	األساسية	عند	الطالب	كانت:	انت	ما	بتعلِّم	عن	املجتمع	العربي	امنا	
كذا	 يف	 واخطأت	 اخطأت	 تقول	 جاي	 وكأنك	 الدولة.	 اتهام	ضد	 الئحة	 تقدم	
وكذا.	آخر	املطاف	قالوا	ملساعدي	اليهودي	انه:	احنا	نستصعب	ان	نتعلَّم	عند	
محاضر	عربي،	قيل	للمساعد	بشكل	واضح	انه	انا	مش	موضوعي.	فورا	قّررت	
ما	اكمل	اعلم	هناك.	على	النقيض،	قبل	سنوات	يف	عيمك	يزراعيل	حصل	انه	
هي	يف	االستشراق	او	موقفي	 فيه	محاضرين	اثنني	الي	ما	كانوا	راضيني	عن	توجُّ
من	املستشرقني،	ولهيك	جّندوا	الطالب	ضدي.	هم	مع	خلفيه	أمنيه.	طلبوا	من	
بة	لقوميتي	العربية.	هناك	قاومت	وقارعت	 الطالب	يقولوا	انه	معلوماتي	متعصِّ

كل	االتهامات	وما	تنازلت	لهم	باملّرة«.	

الرابعة:	سرد	روايتني	غير	متوازيتني،	مثل:	»اليوم	انا	صرت	حريصة	اكثر	عشان	
إسرائيل«	 العربية	يف	 »األقلية	 بأعلِّم	مساق	 انا	 »انحياز«.	 	bias لي	 يقولوا	 ما	
وباقول	لهن	بصراحه	احنا	مش	عّمالنا	نتخانق	»لسنا	نتخاَصم«،	مش	عّمالنا	
يف	 اليهود	 الطالب	 يعلموا	 ايش	 بأقول	 انا	 »سرَدين«.	 נרטיבים	 שני  بني	 نقارن	
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املدارس	حسب	السرد	الصهيوني	وايش	يعلموا	يف	مدارس	العرب	حسب	الرواية	
الصهيونية،	ولكن	اضيف	ايش	مقبول	او	ايش	يؤمنوا	فيه	اغلبيه	الطالب	العرب،	

وبأحكي	عن	الرواية	الفلسطينية	وبالذات	حسب	املؤرخني	اجلدد«.	

تاريخ	 عن	 حصة	 يف	 اعلِّم	 »كنت	 مثل:	 بالتوازي،	 الروايتني	 سرد	 الخامسة،	
يَيت	»فلسطني«	وانه	صك	االنتداب	 فلسطني	وحكيت	انه	قبل	48	هذه	البالد	ُسمِّ
كتب	عليه	Palestine.	فورا	كان	فيه	ردود	فعل	غاضبه	من	احد	الطالب	ألنه	
اسرائيل	حتت	حكم	اإلسالم،	وحتت	 »أرض	 الصهيونية	تسمى	 الرواية	 حسب	
هذا	 انه	 مؤمن	 انا	 عربي،	 كمحاضر	 البيزنطة«.	 حكم	 وحتت	 الرومان	 حكم	
املفروض	 تُسّمى	هكذا	ومش	من	 التاريخ	ال	 كتب	 البالد	يف	 ن	ألّن	 تنظير	مهجَّ
انه	استخدامي	لكلمة	فلسطني	يفهم	انه	هذا	موقف	سياسي	او	أيديولوجي	امنا	

حقيقه	تاريخيه.	لهيك	صرت	اقول	فلسطني/	أرض	اسرائيل«.	

رد	الفلسطيني،	مثل:	»دعتني	زميلة	اسمها	 السادسة:	انتهاز	الفرص	إلسماع	السَّ
بتعلِّم	مساق	عن	املجتمع	االسرائيلي	عشان	احكي	عن	العرب	يف	البالد.	 ليئا	
شرحت	طبعا	عن	الالجئني،	عن	االحتالل	وكل	هذه	االمور	وشو	»ما«	عالقتها	
له	وواجبه	 الفلسطيني	يف	دولة	 البالد.	حكيت	عن	حق	 املوجودين	يف	 بالعرب	
يف	املقاومة.	هناك	طالبه	قالت	لي:	انا	اخوي	قتل	בפיגוע	»عمليه	استشهادية«	
وممنوع	حتكي	هذا	احلكي.	انا	قلت	لها	من	غير	تردد:	ابن	عم	ابوي	مات	يوم	
األرض.	الفقدان	مش	بس	عند	طرف	واحد.	حكيت	عن	الالجئني،	وقلت	انه	
ناس	قراب	إللي	او	انا	باعرفهن	الجئني	يف	دول	عربية	بعدهن	حاطني	مفتاح	
دارهن	بصدرهن.	يف	طالبه	نطت	»سارعت«	حتكي	عبري	مفكك	بتقول	»ما	الك	
حق	حتكي	عن	حق	العودة.	انا	عملت	עלייה	»هاجرت«	من	روسيا.	دولتنا	صغيره	
وما	تستوعب.	بصراحه	استغليت	فرصه	إّني	ضيف	عند	محاضرة	يهودية	عشان	

اسمعهم	روايتنا	بتفاصيلها«.	

مثل:	 اخلندق،	 نفس	 يف	 شة	 املهمَّ املجموعات	 كّل	 للتمويه،	 التعميم	 السابعة:	
»أحاول	دائما	أعطي	صورة	واضحه.	اذا	حكيت	مثال	عن	وضع	العرب	بأحكي	
كمان	عن	وضع	اليهود	الشرقّيني	وعن	وضع	مجموعات	ثانيه	مثل	األثيوبيني	او	
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الروس	ألني	بأحّس	انهم	ممكن	يسمعوا	اكثر	ويتقّبلوا	اكثر	ملا	يحسوا	املوضوع	
كأنه	طرح	موضوعي«.	

الثامنة:	»أنا	احَلَكم	ومعي	البطاقة	احلمراء«،	مثل:	»ملّا	انت	من	اول	درس	حتط	
انه	اخللفية	 بأفكر	 انه	شخصيتك	حازمة	 »تضع«	اخلطوط	احلمراء	ويشوفوا	
انهم	بيجوا	مع	 ثانويه	بهذا	احملل.	فش	عندي	شك	 الدينية	تصير	 او	 القومية	
آراء	مسبقه،	بس	ملا	انت	بتكون	حازم	وبتأرجي	»تعرض«	أبحاث	أكادميية	يصير	
صعب	انهم	يتعاملوا	معك	على	مستوى	غير	مهني.	واضح	انه	فيه	عنصريه	وانه	
الثالثني	طالب	 انه	 اقول	 بالكرسي.	 »يتمعمعون«	 يتلووا	 يكونوا	 منهم	 كثير	 فيه	
كانوا	موافقني	معي	على	كل	كلمة.	ال.	باملّرة	ال.	بس	انه	واحد	إسترجى	»ترأ«	
يحكي	شيء	غير	مناسب،	كمان	ال.	فيه	حدود	حمراء	عندي	ال	يتعدوها.	مش	
عارفه	هو	خوف	او	احترام.	ما	يفرق	عندي.	املهم	انه	معلوماتي	أكادميية«.	

ارتأى احملاضر العربي لزوم ثالث استراتيجّيات متقاربة يف أهدافها للرّد على 
تساؤالت طالب يهود حول جدوى املاّدة التي دّرسها. 

األولى:	فْهم	النّص	داخل	سياقه	احلقيقي،	مثل:	»يف	بداية	كورس	)اسم	املساق(	
فيه	طالب	اعترض	ليش	احنا	الزم	نتعلَّمه؟	حسب	رايه،	هذا	املساق	مش	مهم	
إّنه	 فيها	 شعرت	 الي	 املّرات	 من	 واحده	 هاي	 النزاعات.	 وفّض	 إدارة	 لبرنامج	
االنتقاد	مش	بريء.	بعدها	الطالب	هذا	حكى	انه	هو	ساكن	يف	احدى	املستوطنات	
فة.	فهمت	انه	مش	املساق	مستهدف	امنا	انا	)اسمها(	العربية،	وتاهلت	 املتطرِّ

متاما	هذا	النقد«.	

الثانية:	االحتماء	بسلطات	عليا،	مثل:	»طالب	سنه	ثانيه	عندهم	انتقادات	عنيفة	
ل«	كوننا	نشدد	على	 على	املادة	الي	اعلمها.	مثال	انا	بأعلِّم	»قياس	نتائج	التدخُّ
نتعلم	 إليش	 انتقادات:	 الوقت	 وطوال	 	.evidence-based intervention
ن	عليه؟	وإليش	الزم	تدخليه	يف	 هاي	املادة؟	وإليش	حصتني؟	وإليش	الزم	نتمرَّ
الوظيفة	النهائية؟	جوابي	بسيط:	روحوا	اشكو	ملركزة	املساق.	ما	خصني.	هذا	

قرارها«.	



|    135    |

الثالثة:	تنيد	طالب	يهود	مهّمشني،	مثل:	»كان	هناك	تساؤل	حول	جدوى	املادة	
يهودية	 طالبه	 الي	 هت	 توجَّ الثقافية.	 التعددية	 مساق	 يف	 وخاصه	 اعلمها	 الي	
أشكنازية	)من	أصول	غربيه(	بسؤال:	شو	خصنا	باملوضوع؟	احنا	دولة	يهودية!	
استغليت	الفرصة	وطلبت	من	طالب	من	أصول	أثيوبية،	روسية،	مغربية	وفارسية	
يجاوبوها.	هم	حكوا	لها	قديش	»كم«	مهم	التوقف	عن	اخراسهم	ومتكينهم	من	
عرض	وجهات	نظرهم.	قالوا	لها	بصراحه	انهم	زهقوا	سيطرتها	كأشكنازية	على	
كل	نواحي	احلياة	العامة	يف	إسرائيل	وحابني	يحكوا	قصصهم	ووجهات	نظرهم«.	

جلأ احملاضر العربي إلى استراتيجيتي للرّد على طالب يهود يلّوحون باختبار 
ة.  معرفته وإملامه باملادة العلميَّ

األولى:	التأني	يف	اإلجابة،	مثل:	»انا	عادة	حذر	من	الوقوع	باخلطأ	ألنه	عواقبه	
وخيمه.	جوابي	دائما:	ال	يوجد	عندي	رّد.	سأعاود	اإلجابة	يف	األسبوع	القادم.	

بفحص	املوضوع	بعمق	وبعدها	بس	اجاوبهم.	اللي	عند	اهله	على	مهله«.	

الثانية:	املشاركة	الصادقة	فيما	ميّر	على	احملاضر	العربي،	مثل:	»أذكر	انه	كان	
على	 يؤثر	 السرطونني	 انه	 كيف	 حول	 الفسيولوجي	 باجلانب	 مرتبط	 مصطلح	
ق	فيه.	كان	سؤال	اذا	ممكن	اتوسع	 االكتئاب.	انا	شرحته	بشكل	اللي	ما	بدي	اتعمَّ
بالشرح.	حسيت	انه	السؤال	يفحص	قدرتي	على	اإلجابة.	جاوبته.	وكأن	الطالب	
ة	فعلي	كانت	نوع	من	الضغط.	حسيت	حالي	 ب	عثراتي«.	ردَّ אורב לי בפינה	»يتعقَّ
مضغوط	بس	واحده	من	االشياء	الي	تعلمتها	كانت	انه	اشاركهم	اني	انضغطت	

من	السؤال،	وهذا	يساعدني«.	

يعتمد احملاضر العربي على استراتيجيتي للتعاطي مع استهزاء طالب يهود 
بكل ما يخّص إتقانه للغات أجنبّية وأهّمها العبرّية. 

ة،	مثل:	»دائما	يف	 األولى:	مشاركة	الطالب	يف	حيثيات	التقصير	من	منطلق	قوَّ
اللفظّية	السليمة	 بلكنتها	 أتكلَّم	عبري	 أّنني	لن	 انا	اطرح	قضية	 أّول	محاضره	
لثالثة	أسباب:	ألّن	لغتي	االم	هي	العربية،	بالسنوات	املاضية	علّمت	يف	جامعه	
بريطانية	باللغة	اإلجنليزية،	ولغتي	العبرية	مهما	كانت	جيدة	جدا	لن	تصل	إلى	
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سالسة	لغة	األم«.	على	النقيض،	يستخدم	محاضر	عربي	آخر	استراتيجية	ما	
باللغة	 لكنتي	 »استهزاء	من	 اركبه،	مثل:	 أعلى	ما	بخيلك	 هو	حاصل	وموجود:	
العبرية	موجودة،	بالذات	إّنه	عندي	لكنة	واضحه	ألني	بحكي	عبري	حسب	اللكنة	
العربية.	اه.	شعرت	انه	كان	فيه	انبساط	عند	الطالب	اليهود،	وان	كان	ال	يجوز	
التعميم.	فيه	نوع	من	االستخفاف	باحملاضر	العربي	اذا	كانت	عنده	لكنة	واضحة	
خصوصا	فيما	يتعلق	باحلرفني	ב ו-פ	)ب	و-	ف(.	لهيك،	عن	قصد	انا	أشّدد	

على	احلكي	بالعبري	بلكنة	عربية،	واعلى	ما	بخيلك	اركبه«.	

غير	 بشكل	 للمحاضر	 تقييمه	 إثر	 تهميشه	 بغية	 املتطّرف	 للطالب	 احملاباة	
موضوعي،	مثل:	»علّمت	هاي	السنه	طالب	يدوِّر	على	خلق	أزمات.	الكل	بعرف	
فه.	انا	خبير	يف	العالقات	العربية	اليهودية.	غالبا	ما	اتاهل	 عنصريته	وتطرُّ
كل	مالحظاته	وأحاول	اكون	لطيف	معه	على	النطاق	االجتماعي.	ما	ترك	صفه	
سيئة	اال	والصقها	بي	وكلها	الها	عالقه	بكوني	عربي.	هو	حابب	يوّري	زمالءه	
شته	وما	ساعدته	يكون	يف	 العربي.	همَّ للمحاضر	 يعمل	 بيقدر	 اليهود	شو	هو	
املركز.	منعته	متاما	إّنه	يستفزني.	اتعامل	معه	يف	النكت	وباحلسنى.	مسكني!«

االستهزاء املباشر من االّدعاء بالتقصير يف أداء الواجب،	مثل:	»يف	كورس	عن	
العنف	يف	اسرائيل	الطالب	اليهود	يعترضوا	على	مقاالت	محمد	حاج	يحيى	وهو	
أهّم	باحث	يف	املوضوع.	داميا	يسالوا:	ليش	هذا	الباحث؟« طالب	متديِّن	توّجه	
لي	بقّمة	الوقاحة:	»انصحك	انك	تشتغلي	بشكل	اكثر	יסודי	»جدّية«	وتستخدمي	
مراجع	 قائمة	 لك	 افصل	 تنصحني	 انك	 بأفهم	 أخرى«.	سالته:	 قائمة	مصادر	

חרדית	»يهودية	أصولية«	اللي	تالءمك.	الطالب	كيَّفوا	على	اجلواب«.	

األخذ بالَقْول »اجلزاء من جنس العمل« حيال االستئناف على العالمات كنوع 
من التشكيك بالنزاهة،	مثل:	»طالب	حتى	مع	عالمات	80	وطالع	»أكثر«	بدهم	
يفحصوا	 بدهم	 اخطائهم،	بس	ممكن	 يفهموا	شو	 فعال	حابني	 يراجعوا.	ممكن	
انت	 كيف	 رساله:	 لي	 يوصلوا	 بدهم	 واألرجح	 العالمات	 ونزاهة	 موضوعيه	
تسمحي	حلالك	تعطينا	هاي	العالمة؟	آخر	فترة	ارفض	أّي	استئناف	غير	رسمي.	
واالستئناف	معناه	زيادة	او	نقصان	العالمة،	وفعال	صرت	اتّرأ	وأنقِّص	عالمات«.	
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استراتيجيات المحاضر العربي في مواجهة وْصِمه بالغريب واآلخر

من	أجل	تخفيف	حّدة	االختالف	عن	الطالب	اليهودي،	يستخدم	احملاضر	العربي	
استراتيجّيتني:	األولى:	االنسجام مع ثقافة الطالب اليهود،	مثل:	»غالبا	هذا	
َ«	لي	محاضر	عربي؟	انا	أحسن	 الطالب	بيفكر	انه	انا	يهودي،	كيف	حتط	»تعنيَّ
منه!	انتبهت	من	البداية	انه	القضية	مش	بس	متكّني	من	العبري	واملاّدة	العلمية	
وامنا	مهم	كمان	معرفه	ثقافتهم.	مهم	احكي	معهم	بأشياء	من	عاملهم	هم.	هيك	
بيكون	أهون	عليهم	يتقبلوني«.	الثانية:	التعامل بالّلطف واحِلكمة،	مثل:	»خلّينا	
اكثر	 تكون	 مجبور	 انت	 مقبول	 تكون	 عشان	 عربي	 كمحاضر	 نكون	صريحني.	
لطفا.	لو	يجي	محاضر	يهودي	محلك	هو	مش	ملزم	يكون	لطيف،	ويقدر	يكون	
هو	نفسه	»كما	هو«	مع	الطالب.	انا	ال.	ما	عندي	هذا	الــ	privilege	»امتياز««.	

من  آخر  العربي  احملاضر  بأنَّ  توحي  وسلوكيات  مقوالت  لتجاوز  ذاتية  رقابة 
ناحية دينية،	مثل:	»احنا	املسيحية	نعمل	compromise	»تسوية«،	ألنه	يجي	
عيد	امليالد	وبعده	يجي	عيد	راس	السنه	كونهم	مربوطني	مع	بعض.	بعبع	االعياد	
احنا	عاملني	له	هيئة	داخليه.	انا	ملا	اطلب	اخذ	day off	»عطلة«	يف	عيد	امليالد	
مش	راح	اطلب	day off	على	راس	السنه.	انا	اختار	يا	هذا	يا	هذا.	من	غير	ما	
يقولوا	لنا	صراحة،	اقصد	الطالب	واإلدارة،	احنا	الي	عملنا	رقابه	ذاتيه.	باآلخر	
انا	بدي	اشتغل.	انا	مش	مثّبته	وممكن	باي	حلظه	يقولوا	لي	by–by	»وداعا««.	

للتعاطي	مع	مقوالت	 العربي	ثالث	استراتيجّيات	متناقضة	 يستخدم	احملاضر	
توحي	بأّنه	آخر	من	ناحية	قومية.	األولى:	حتجيم الطالب بشكل ُملَتٍو،	مثل:	
»كنت	اعلِّم	وفجأة	سمعنا	صّفارات	إنذار	على	اثر	سقوط	صاروخ	داخل	األراضي	
ر	وظائفها	 اإلسرائيلّية.	طالبه	باألربعينيات،	كانت	تاركه	ابنتها	يف	البيت	حتضِّ
يف	 إلخوتك	 قول	 بعصبيه:	 لي	 هت	 توجَّ بنتي.	 بنتي	 تصرخ:	 صارت	 الدراسية،	
هيك	 علينا.	 الصواريخ	 إطالق	 يوقفوا	 اإلسالمية(	 املقاومة	 )حركة	 حماس	
قالت	لي.	تاهلت	مالحظتها	واستدعيت	األمن	حتى	يساعدوها.	اعتقد	اني	
ر	يتعاطف	معك	 حّجمتها	يف	مكانها	الصحيح	انك	طالبه	وانا	احملاضر	الي	قرَّ
ويطلب	لك	مساعدة«.	الثانية:	مضاعفة الِعقاب،	مثل:	»اذكر	يف	جامعة	حيفا	
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انه	طالب	غشوا	يف	الوظيفة،	أّول	اّدعاء	لهم	كان:	هو	يعاقبنا	ألننا	جنود	وهو	
عربي.	استدعاني	رئيس	القسم	ليتأكد	من	انهم	غشوا.	بعد	ما	تأكد	من	صحة	
أمام	 الغش	 بند	 كاذبة«	على	 »افتراءات	 بند	 انه	يضيف	 عليه	 كالمي،	ضغطت	
»جلنة	الّطاعة«	اللي	عّينها	ملعاقبتهم«.	الثالثة:	َجَلد الذات،	مثل:	»انا	اشتغل	مع	
محاضرين	عرب	منافقني	للطالب	اليهودي	بشكل	ال	يطاق.	بشكل	مقرف	جدا.	
يعني	ممكن	يهني	طالب	عربي،	يهني	فكره	عربيه،	على	امل	انه	ימצא חן	»يحظى	
محاضر	 فيه	 انه	 الطالب	 من	 سمعت	 انا	 اليهودي.	 الطالب	 بعينني	 إعجاب«	
ك	دائما	يف	الرواية	الفلسطينية	بادعاء	انها	فاضيه	»واهية«	بينما	 عربي	يشكِّ
السرد	اليهودي	هو	היסטוריה	»تاريخ«.	مصطلحاته	مش	بس	عابره	أسرله	امنا	
العربي	وعلى	 الطالب	 ولو	على	حساب	 اليهودي	 الطالب	 يتملّق	 متصهينة.	هو	
حساب	عروبته	وكرامته.	انا	بأعرف	انه	هذا	الشخص	من	الــ	חנפנים ולקקנים 

»متملِّقني	ومتخابثني	منتفعني«	بطريقه	مقرفه«.	

مثل:	 ثقافية،	 ناحية  من   - آخر  بأنه  توحي  ملقوالت  املسبقة  اآلراء  مواجهة 
»شعرت	انه	فيه	رغبه	جامحه	عند	طالب	يهود،	سنه	ثالثه،	التأكيد	على	ان	األدب	
العربي	عموما	ينحصر	يف	املقامات،	الغزل،	اخلمريات،	األطالل،	وصف	الناقه	
ص	عمل	أدبائنا	العرب،	وكأّن	هذا	ما	يشغل	 والصحراء	واحملبوبة	وكأنه	هذا	ملخَّ
ن	 بال	األمة	العربية.	آمنت	أّن	االبتعاد	عن	األيديولوجيا	والفكر	والسياسة	املتضمَّ
يف	أدبنا	العربي	مقصود	وله	هدف	ما.	لهيك	اخترت	ابدأ	املساق	مع	محمود	
ر	بغيرك«	لبعدها	اإلنساني	وكونها	تابعة	للمرحلة	 درويش.	اخترت	قصيدة	»فكِّ
الثالثة	يف	تطوُّر	شعر	محمود	درويش	والتي	انتقل	بها	من	الهم	اخلاّص	إلى	العاّم.	
درويش	ليس	فقط	هو	ذلك	الفلسطيني	الثوري	املقاوم،	وإمّنا	هو	اإلنسان	الذي	
استُخدَمت	 أجمع«.	 للعالم	 والسالم	 والالجئني	 والفقر	 اجلوع	 ر	يف	قضايا	 يفكِّ
ايضا	ولنفس	الغرض	استراتيجية التحجيم	من	خالل	نظم	املؤسسة	األكادميية	
كان	فيه	 امثله	عن	معاجلني	عرب،	 مّرة	واحده	كنت	عم	استعمل	 إّنه	 »بفكر	 	:
طالبتني	الي	هن	سألوا:	شو	خصهن	بهذا؟	وكان	فيه	هناك	نوع	من	الفوقية،	يعني	
اذا	انا	بأجيب	»أعطي«	امثله	عن	او	بأحط	اسامي	)اسماء(	ملعاجلني	عرب	وكأّنه	
ما	خص	الطالب	اليهودي	يدرسها	او	وكأّنه	هاي	مش	נורמטיבי	»ما	هو	معيارّي«.	
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القسم،	قلت	 الطالبات	لرئيس	 وانا	قّدمت	شكوى	ضد	 كان	سلوك	مش	الئق،	
له	انه	انا	بأخمن	انه	السلوك	عنصري.	هو	بعث	وراء	الطالبات	وبعدين	حتدث	
معاي	وقال	لي	انه	كان	سلوكهن	من	منطلق	عنصري	وهو	بعثهن	للجنة	الّطاعة«.	

التجاهل املتعّمد ملقوالت توحي بأنه آخر من ناحية إنسانّية،	مثل:	»قبل	سنتني	
كنت	أعلِّم	انه	ما	فيه	احتكار	لأللم.	طالبه	قامت	وقالت	لي	خبط	لزق	»مباشرة	
وصراحة«:	شو	انت	بتعريف	عن	األلم؟	انا	اللي	انكويت	ملّا	بعثت	أوالدي	االثنني	
على	احلرب!	وال	كلمه	حكيت.	فيه	جمل	ممنوع	تتماكح	»تتجادل	فيها«	معها.	
هاي	األم	مّرت	بتجربة.	احلكمة	انك	تتجاهلها.	תעביר	»تعّديها«.	سكوتي	كان	
اكثر	נכון ונבון	»صحيح	وحكيم«.	انا	بّينت	لها	انها	صغيره	كثير	وال	تستحق	انه	
ارد	عليها«.	استراتيجية	أخرى	استخدمت	لنفس	الغرض	هي	إبداء التعاطف 
املشروط،	مثل:	»...	بديت	»بدأت«	االخبار	توصل	عن	ملا	اسرائيل	فاتت	على	
القتلى(	 اللي	هذول	)اجلنود	 مخّيم	جنني...	كان	فيه	مقتل	جنود	وفيه	طالب	
كانوا	اقاربهن.	واحده	من	الطالبات	زوجها	كان	من	بني	املقتولني	وصار	فيه	هيك	
توتُّر.	وانا	كان	الزم	أفوت	على	الدرس...	طبعا	انا	سألت	وفهمت	ايش	الوضع.	
فتت	»دخلت«	على	الدرس	وطبعا	طلبت	من	الطالب	يحكوا	عن	التوتُّر	تبعهن...	
كنت	متعاطفة	مع	فكرة	الفقدان	يف	بُعدها	اإلنساني،	بغض	النظر	عن	الهوية	
او	القومية،	وهذا	التعامل	هّدأ	الضغط	والتوتُّر.	ربطت	احلدث	باحملاضرة	عن	

األسرة	والفقدان	والصدمة...«.	

اعتماد »مصارعة ُحّرة« ُتاه مقوالت توحي بأنه آخر من ناحية طبقية،	مثل:	
»نظره	الطالب	اليهود	ال	تخلو	من	البعد	األيديولوجي	يف	التعامل	معك.	اذكر	
مّرة،	يف	كليه	عيمك	يزراعيل،	كان	شرطي	يتعلم	عندي،	صلحت	له	»قّومت«	لغته	
العبرية.	قال	لي	باستهجان:	انت	تصلح	لي	العبرية؟	وكأنه	انت	العربي	تتجّرأ	يف	
تدقيق	لغتي	االم.	بعثته	فورا	الى	جلنة	التأديب	بدعوى	اإلهانة	واالستحقار«.	

يستخدم	احملاضر	العربي	استراتيجيتني	حلماية	نفسه	من	التقّصي	حول	آرائه	
يف	قضايا	خالفية،	األولى:	التعتيم على املعلومات الشخصية غير األكادميية،	
منه	 مفروغ	 ليس	شيء	 يهودية	 إسرائيلية	 مؤسسه	 العربي	يف	 »احملاضر	 مثل:	
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الراديكالية	يف	 تسمى	 ما	 فتره	 االسرائيلي	ميّر	 املجتمع	 لكون	 »مفهوم	ضمنا«	
السياسة	اإلسرائيلية.	نحن	نتحدث	عن	جيل	افكاره	تبلورت	خالل	فترة	االنتقال	
ان	 كونه	عربي.	الحظ	 يعاني	 العربي	 وبالتالي	احملاضر	 املتطرف،	 اليمني	 الى	
العرب	 الطالب	 ديانة	احملاضر	من	خالل	 ويبحث	عن	 يسال	 اليهودي	 الطالب	
ومن	خالل	عّدة	وسائل...	لهيك،	انا	حريص	جدا	بكل	ما	ينشر	عني	عبر	اإلعالم	
والتواصل	االجتماعي	منعا	لتسريب	أّي	معلومات	للطالب	اليهود	قد	تستخدم	
بشكل	ال	أكادميي	داخل	اجلامعة«.	الثانية:	حتاشي املطّبات املتوقعة كّلّيا،	مثل:	
»انا	اخترت	مجال	اختصاص	ال	يعنى	بأطرنا	االجتماعية	والسياسية.	انا	مش	
مبجال	حقوق	اإلنسان	اللي	انا	فيها	جزء	من	السجال	االجتماعي-	السياسي	امنا	
اختصاصي	تقني	يف	مجال	قوانني	البزنس	الدولي...	انا	رجل	العالم	الواسع.	
مش	جاي	مع	بطاقة	عربي	او	فلسطيني.	مش	جاي	بطريق	سجال	او	تصادم.	ما	
بحمل	كل	قضيتي	على	ظهري	وامنا	جاي	بصوره	براغماتية...	لهيك	عروبتي	ما	

الها	اهميه	او	اعتبار	كبير،	على	ما	اظن،	عند	الطالب«.	

بساعات  االستخفاف  إزاء  استراتيجّيات  خمس  العربي  احملاضر  يستخدم 
استقباله للطالب: 

من	 االستقبال	 اجت	يف	ساعات	 يهودية	 »طالبه	 مثل:	 باملثل،	 املعاملة	 األولى:	
غير	موعد	وقالت	لي	بابتسامه	صفراء:	فكرت	فيك	واحضرت	لك	הפוך	»قهوة	
باحلليب«.	فيه	مجال	تؤجل	لي	تقدمي	الوظيفة	ألسبوع؟	الظاهر	انها	بتفكر	انه	
هيك	العرب.	جوابي	كان	بابتسامه	اصفر	ونفس	األسلوب:	خذي	قهوتك	ملكان	
هادئ	لتكتبي	طلب	رسمي	أرّد	عليه.	كان	سؤالها	مباشره:	رد	إيجابي؟	جوابي	

لها	كان:	رد	مناسب!«.	

السنه	 »هاي	 مثل:	 فيها،	 رجعة	 ال	 مستقبلية	 منعطفية	 قرارات	 اّتخاذ	 الثانية:	
كان	عندي	تربه	ما	بأقدر	أوصفها	إاّل	انها	استغالل	شنيع	وصلت	الذروة	مع	
طالبه	تعمل	سمنار	عن	العرب.	يف	البداية	فّكرت	انها	استشاره	واالمور	تطورت	
املوضوع	 باحثني	يف	 مع	 تتواصل	 بالعربي،	وطلبت	 واستمارة	 نظريه،	 مواد	 الى	
ويف	النهاية	صار	السمنار	وكأنه	مسؤوليتي.	كل	اسبوع	الزم	تتوّجه	لي.	اجلرأة	
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وصلت	انها	تطلب	مني	ترجمة	استمارة	للغة	العربية.	هذا	قمة	االستغالل.	قّمة	
الوقاحة.	قررت	أحط	حدود.	من	اليوم	وطالع	مش	راح	استقبل	أي	طالب	بتاتا	

ما	بتعلم	عندي«.	

الثالثة:	»رفض	الدخول	للدائرة	املرسومة	لي	كعربي«،	مثل:	»يف	البداية	كانوا	
النفسية	 الطالب	يبعثوا	لي	عبر	اإلمييل	قصص	حياتهم	الي	تخص	مشاكلهم	
وخاصه	االكتئاب.	بدهم	يجوا	على	ساعات	االستقبال	ويحكوا	معاي	عنها.	كنت	
بأوجههم	للعناوين	املناسبة.	ما	رضيت	ادخل	هاي	الدائرة	للعربي	اخلدوم.	بهذه	

النقطة	بالذات	انا	حذر	جدا«.	

الرابعة:	وْضع	حّد	قاطع	أمام	محاوالت	استغاللي،	مثل:	»	ملا	حدا	يتوّجه	لي	
ه	وكأّنه	نوع	من	 بطلب	املساعدة	يف	مساقات	أخرى	بأحاول	اقيس	اذا	هذا	التوجُّ
االستغالل	او	االستعمال،	مثال	بدل	ما	هو	يبحث	عن	مصادر	يتوقع	من	)اسمها(	
تبحث	له	او	حتى	من	)اسمها(	تشرح	له،	وانا	هون	جدا	حاسمه.	عندي	حساسيه	
يعني	ما	 بيكون	ردي	جدا	قاطع،	 انه	استغالل	 اذا	بأحس	 يكون	استغالل.	 انه	

بأقدر	اساعدك	واتفضل	مع	السالمة...«.	

الخامسة:	التعامل	مع	الواقع	دون	بهرجة	أو	تأويل،	مثل:	»ملّا	نحكي	عن	طالب	
بني	 »ضعها«	 حطها	 بصراحه،	 االحترام،	 قضيه	 يف	 عرب	 ومحاضرين	 يهود	
هاللني.	االحترام	هو	بني	ناس	متساويني،	ممكن	لو	نتحدث	عن	دول	غربيه	وارد	
انه	مصطلح	»احترام«	صحيح.	لكن	ملا	نحكي	عن	إسرائيل،	بصراحه،	املصطلح	
االنسب	هو	انه	احملاضر	العربي	يخدمني	أو	ال	يخدمني.	الطالب	اليهودي	هون	
يقول:	»هذا	احملاضر	العربي	خدوم	أو	مش	خدوم«.	أنا	قررت	ما	أكون	خدوم	
خّدام	 مش	 انا	 مساقاتي.	 نطاق	 خارج	 يهودي	 طالب	 أي	 اساعد	 اني	 وارفض	

حلدا.	اجتزنا	مرحله	כן אדוני	»حاضر	سيدي««.	

لنكران  بالنسبة  أظلم«  والبادئ  بالّسّن  والّسّن  بالعي  »العي  بالَقْول:  األخذ 
احملاضر العربّي يف لقاءات عابرة غير رسمية،	مثل:	»أحس	انه	الطالب	املتدينني	
يتجاهلونني	وكأنهم	ما	يعرفوني	على	الرغم	انهم	كانوا	عندي	يف	مساق	أساليب	

الفصل	الثاني؛	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	األكادميّية	اإلسرائيلية
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ل	املهني	)أهّم	املساقات	اجلوهرية(.	انا	برضه	»ايضا«	اتاهلهم	متاما.	 التدخُّ
وقررت	بيني	وبني	حالي	ارفض	اعطيهم	أي	توصيه	إلكمال	دراستهم	للماجستير.	

على	راي	املثل:	العني	بالعني	والسن	بالسن	والبادئ	أظلم«.	

امتصاص الغضب إزاء مراقبة سلوك احملاضر العربي يف مناسبات ذات طابع 
قومي،	مثل:	»كان	فيه	مناسبه	اظن	ذكرى	مقتل	رابني	الي	كان	يتوقف	التعليم.	
انا	كنت	أظّل	يف	الصف،	ما	اطلع	على	الذكرى.	مّرة	اجت	طالبه	وسألتني:	شو	
انت	بتعلمي؟	قلت	لها:	ال.	انا	بالصف.	وهيك	اطلعت	علي	)حّدقت	بي(	باستفزاز	
وقالت	لي:	يعني	انت	بتعلمي؟	قلت	لها:	انا	قلت	لك	اني	موجوده	يف	الصف.	
بفكر	انه	كان	بدها	تستفزني	بالسؤال	وتعاملت	مع	املوضوع	بهدوء.	وهيك	بأفكر	

انها	ما	حققت	هدفها«.	

انتهاج سياسة االنسحاب يف حفالت التخريج على خلفّية الّتجاهل،	مثل:	»فيه	
طالبات	عملن	وكأنهن	مش	متذكراتني.	ال	ابتسامه	وال	سالم.	لهيك	ال	بأروح	وال	

اشارك	يف	التخريج«.	

تغيير منهجّية التعليم كّلّيا لتحاشي الصدام جّراء مقوالت ضّد طالب عرب،	
مثل:	 معادية،	 مجموعة	 إلى	 ينتسب	 بأّنه	 العربي	 احملاضر	 تذكير	 من	 كنوع	
إلنا	 الدولة	 انه	 زي	 سافله	 كثير	 كانت	 نقاشاتهم	 عنصريتني	 طالبتني	 »علمت	
والعرب	ارهابيني	وشغالت	من	هذي	امام	الطالب	العرب.	اضطررت	انه	اقلب	
ورشة	العالقات	العربية	-اليهودية	الي	تعتمد	على	نقاشات	جماعيه	الى	شبه	
اعترف	 العرب.	 الطالب	 ويجرحوا	 يستمروا	 انهم	 امنعهم	 محاضرات.	حاولت	
انه	كنت	بحاجه	الى	شغل.	لهيك	ما	كنت	صارم	مع	الصبايا.	وهذا	هو	الثمن«.	

استراتيجّيات المحاضر العربّي في مواجهة سلوكيات الطالب كمجموعة:
احلّل الوسط إزاء تكّتل الطالب اليهود وتنسيقهم املسبق،	وذلك	مثل:	»ثالث	
زة	املساق	)يهودية(	اقترحت	 طالب	)عرب(	رسبوا	يف	املوعد	االول	للوظيفة.	مركِّ
اعطيهم	مالحظات	واطلب	منهم	يقدموا	الوظيفة	مّرة	ثانية.	فعال	حصلوا	على	
عالمات	عالية.	كان	تكتل	عنيف	ضدي	من	الطالب	اليهود	بالذات	انه	اعطيت	
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غير	 أجواء	 تكتُّل،	 ضدي،	 شيء	 فيه	 انه	 شعرت	 طالب.	 للثالثة	 ثانيه	 فرصه	
بشكل	 اخذوها	 القضية	 سامعني.	 مش	 لكن	 الصف	 يف	 موجودين	 هم	 لطيفه،	
شخصي	ضدي.	بعد	نقاشات	وصلنا	حلل	وسط	وهو	احتساب	معدل	الوظيفتني	

لثالثة	الطالب:	موعد	)أ(	وموعد	)ب(«.	

محاولته  إزاء  أكادميّيا،  وحتّديه  اليهودي  الطالب  هيمنة  على  االستئناف 
االستحواذ على احلّيز العام،	مثل:	»الطالب	اليهود	طلبوا	مني	يف	البداية	أن	
أترجم	كل	نص	من	النصوص	التي	أقوم	بتدريسها	يف	مساق	»أدب	عربي	حديث«	
إلى	اللغة	العبرية،	وكأّنه	األهّم	أّن	الطالب	اليهودي	يفهم	وتكون	له	األفضلية.	
العربية	 اللغة	 تعلُّم	 يريد	 طالب	 كل	 أّن	 أعتقد	 ألّني	 املبدأ؛	 هذا	 رفضت	 طبعا	
عليه	أن	يكون	مؤّهال	من	حيث	قدراته.	لذلك	تعّمدت	أن	أدرِّس	اللغة	العربية	
روا	وأن	يبذلوا	جهدا	أكبر	لفهم	 باللغة	العربية	وطالبت	الطالب	اليهود	أن	يحضِّ

احملاضرات	والنصوص«.	

االستعانة مبصادر دعم عربّية داخل املؤسسة إزاء قّوة الهيئات الطالبية،	مثل:	
	إّنه	وثيقة	االستقالل	ال	تستوعب	فسيفساء	املجموعات	 »ادعيت	خالل	مساق	معنيَّ
عن	 ليسالني	 جاء	 الكلية	 يف	 الطالب	 جلنة	 ممثِّل	 االسرائيلي.	 املجتمع	 داخل	
مقوالتي.	طالب	الصف	قدموا	شكوى	ضدي.	شرحت	له	احليثيات.	بعدها	توّجه	
لنائبة	العميد	لنفس	الغرض.	حرضت	ممثل	الطالب	العرب	انه	هذا	الشخص	

ميثل	مصالح	اليهود	فقط	وقامت	ضجه	يف	الكامبوس	»احلرم	اجلامعي«.	

حتدٍّ مباشر وصارم إزاء جمعّيات طالبية ذات توّجه سياسي معّي،	مثل:	»كان	
فيه	طالب	متربِّصني	وحتى	حاولوا	إّنه	يعملوا	نوع	من	الكمني	بانهم	يسجلوني	
ألم	 بني	 قارنت	 انا	 انه	 بادعاء	 اجوا	 ترسوا«	 »إم	 جماعه	 احملاضرات.	 خالل	
ابوي	كإنسان	اللي	عاش	النكبة	وبني	ألم	ابائهم	واجدادهم	بالكارثة.	واجوا	من	
محل	انه	كيف	انت	تتجرئي	وتقولي	شيء	من	هذا	النوع.	واثاروا	القضية	على	
الفيسبوك	يف	مجموعاتهم،	وكانت	فرصه	الهم	انهم	يشتكوا	عني	لإلدارة،	حاولوا	
يجبروني	اني	اعتذر.	طبعا	أنا	ما	انفعلت	كثير	من	املوضوع.	واجهته	بشجاعة.	
اطلعت	على	املنصة،	وانا	بأعلِّم	حوالي	140	طالب،	وقلت	انه	انا	مش	راح	اسمح	

الفصل	الثاني؛	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	األكادميّية	اإلسرائيلية
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وال	لواحد	يستغل	املساق	اللي	بحكي	عن	التعددية	الثقافية	وتقبل	اآلخر	ألجندته	
السياسية.	ما	كانوا	متوقعني	انه	انا	راح	اوقف	بهذه	الشجاعة	واحكي.	انا	عدت	
على	اجلمل	الي	كنت	حاكيتهن	داخل	احملاضرة	اّياها.	قلت	هذا	اللي	انا	حاكيته	

واللي	عنده	تسجيل	إّنه	انا	حكيت	شيء	ثاني	يتفضل	يعرضه«.	

استراتيجيّات المحاضر العربي في مواجهة لجوء طالب يهود لإلدارة
عموما،	يستخدم	احملاضر	العربي	استراتيجيتني	للتعاطي	مع	جلوء	طالب	يهود	
للمؤسسة،	 الداخلية  ُظم  بالنُّ االحتماء  األولى:  باتها:	 مركِّ مبختلف	 لإلدارة	
او	جندريا.	كنت	 اذا	اآلخر	عنصري	اتاهي	قوميا	 ص	 بأقدر	أشخِّ »انا	 مثل:	
الوقت	 كل	 افحص	 كنت	 يعني	 البروتوكول،	 على	 امشي	 وكمان	 كفاية	 استفسر	
ايش	الصح	والغلط	يف	قوانني	الكلية	وقوانني	القسم	اللي	انا	أشتغل	فيه،	واذا	
بدي	أّي	شيء	كنت	أشارك	زميالت	ورئيس	القسم.	وكمان	انا	كنت	يف	»جلنة	
التأديب«	فكنت	اعرف	القانون	واعرف	احملل	اللي	جاي	منه	الطالب.	كل	هذا	
ه	الطالب	اللي	 كان	يساعدني	اقطع	عليهم	طريق	الشكوى	لإلدارة«،	»عادة	بأوجِّ
لهم	طلبات	إعفاء	او	تأجيل	بسبب	تنيد	االحتياط	لشؤون	الطلبة،	وهم	يقرروا	
 if you can’t beat them,:الثانية	بعضه«.	ر شو	يعملوا	معهم.	فخار	يكسِّ
join them:	»يف	البدايات	كانت	كثير	شكاوي	ضدي	لإلدارة	كوني	محاضره	
عربيه،	مثال:	حطتنا	يهود	وعرب	نعمل	وظيفه	مشتركه،	رّتبتنا	يف	مكان	تدريب	
)تطبيقات	عملّية(	عند	العرب	مش	على	مزاجنا،	نخاف	نروح	جوله	تعليميه	يف	
بلد	عربي،	نرفض	انه	نتعلم	عند	محاضره	عربيه	-قبل	حتى	ما	يعرفوني-.	كنت	
أعمل	بروح	احلكمة:	if you can’t fight them, join them	»ان	لم	تستطع	
ذنبهم	 انه	مش	 اني	متفْهمه	مخاوفهم،	 أقول	لإلدارة	 به«.	كنت	 فالتِحق	 قتاله،	
النهم	ضحايا	ال	socialization	»التنشئة	االجتماعية«	وهيك	حكي.	بصراحه	
كنت	بأحمي	نفسي	منهم.	فعال	ما	كنت	قادره	عليهم	وانا	بأول	طريقي	املهنية«.	

العقاب السلبّي ملن يرفض الدراسة عند محاضر عربي،	مثل:	»فيه	طالب	يهود	
كان	عندهم	رفض	تاّم	يتعلّموا	عندي	كمحاضره	عربيه.	أبلغوا	رئيسة	القسم	بانهم	
يعارضوا	اني	اعلمهم	بالذات	انه	املساق	فيه	كثير	انفتاح،	انكشاف	ومشاركة	عن	
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صنا	هو	عمل	اجتماعي.	عشان	هيك	أصّريت	قدام	رئيسة	القسم	 الذات.	تخصُّ
اني	مهم	أعلّمهم	ألنها	فرصه	الهم	يشتغلوا	على	ذواتهم	يف	قبول	السلطة،	التحكم	
بالذات،	التنازل،	واملصاحلة	إلخ.	قسم	منهم	ما	كّمل	للسنه	الثانية.	ما	احتملوا	

هذا	العقاب.	الظاهر	اني	جنحت	اعلمهم	درس	ملدى	حياتهم«.	

اليهودي  الطالب  العربي استراتيجيتي يف مواجهة رفض  يستخدم احملاضر 
التدريب املهني يف مؤسسات عربية. 

يعملوا	 يرفضوا	 الطالب	 من	 »جزء	 مثل:	 عليا،	 بسلطات	 االحتماء	 األولى:	
يف	 بترافقهم	 الي	 احملاضرة	 انا	 كوني	 عربيه.	 مبؤسسات	 عملّية«	 »تطبيقات	
باعثتهم	 انا	 كعربيه	 بتحليلهم	 اكبر.	 »الضدّية«	 אנטי	 الــ	 التدريب	صار	عندهم	
على	محل	مش	الزم	يروحوا	عليه.	صار	فيه	محاوله	انه	االهل	يتدخلوا،	وكأني	
بدي	اضر	اوالدهم	كوني	بعثتهم	على	محالت	تدريب	عربيه.	تركت	املوضوع	كله	
لرئيسة	القسم«.	الثانية:	التشبُّث	باملصلحة	املشتركة،	مثل:	»طالبات	يهوديات	
رفضن	ترتيبهن	يف	اماكن	تدريب	عربيه.	ما	بدهن	يطبقوا	عند	عرب.	فهمت	انه	
مصلحة	العرب	إّنه	هذول	العنصريات	ما	يدخلوا	مؤسساتهم.	ساعدتهن	يحققوا	

رغبتهن	وأقنعت	اإلدارة	عشان	ما	يقربوا	على	مؤسساتنا«.	

مع  مشتركة  بوظائف  القيام  من  يهود  طالب  امتناع  مقابل  يف  االستسالم 
طالب عرب:	»طالب	شكوا	عند	رئيسة	القسم	اني	انا	أجبرهم	وألزمهم	يعملوا	
ز	نفسي	 أبلغتني	عن	املوضوع	وطلبت	مني	أجهِّ كمجموعات	مع	عرب.	اإلدارة	
ألنها	طلبت	من	الطالب	يفتحوا	املوضوع	معي	يف	الصف.	النقاش،	يا	للسخرية،	
كان	عن	تاوزي	كمحاضره	مش	على	رفض	اليهود	القيام	بوظائف	مشتركه	مع	
العرب.	كان	رّدي	عليهم	انه	حقكم	ترفضوا.	هيك	مضبطة	بدها	هيك	ختم«.	
حتريض قوى خارج املؤسسة إزاء شكاوى الطالب اليهود	على	استخدام	احملاضر	
اللغة	العربية:	»اشتكوا	عني	الطالب	اني	أترجم	املصطلحات	إلى	اللغة	العربية.	
االكتفاء	 اليهود	 الطالب	 توقع	 وكان	 »هيمنة«،	 הגמוניה	 ترجمت	مصطلح	 مثال	
بترجمة	املصطلح	إلى	hegemony.	على	إثرها،	أصدرت	نائبة	عميد	الكلية	

الفصل	الثاني؛	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	األكادميّية	اإلسرائيلية
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منشورا	عاما	تطالب	فيه	احملاضرين	العرب	االمتناع،	قدر	اإلمكان	عن	استخدام	
كانت	 للصحافة.	 وأوصلت	اخلبر	 واإلدارة	 الطالب	 انا	فضحت	 العربية.	 اللغة	

ضجة	كبيره	عند	الرأي	العام.	أفكر	انه	تعّدينا	مرحلة	العربي	املسكني«.	

املجابهة املباشرة للشكاوى حول دعوى التحريض على رموز الدولة:	»صارت	
معي	قبل	التثبيت	إّنه	يف	طالب	شكى	عني	"يتفّوه	احملاضر	بشعارات	قومية«،	
كنت	بعدني	شاب	بأول	حياتي	املهنية،	رحت	عنده	وقلت	له:	ولك	انا	بدي	اجي	
احكي	شغله	باجلامعة	وخائف؟	خذ	املكتوب	تبعك	وحطوا	يف	)كلمه	نابيه(	رئيس	
القسم	وعميد	الكلية	والرئيس،	ما	يهمني.	بصراحه	بهذاك	الوقت	ما	كنت	باني	

ل	يف	اجلامعة«.	 »مخّطط«	إني	أكمِّ

»َوْقفة أسد« يف وجه املطالبة بامتيازات تخالف اتفاقّية العمل املدّونة يف خطة 
املساق:	»نسبة	التغيب	املسموحة	يف	مساق	الزامي	هي	%20.	فيه	طالب	كان	
عنده	صفر	حضور.	يف	احملاضرة	قبل	األخيرة	بعث	يف	اإلمييل،	والظاهر	كان	
»ألغى«	 انزل	 الطالب	 انه	 فكرت	 انا	 االمتحان؟	 ماّدة	 يسأل:	شو	 البالد،	 خارج	
املساق.	جاوبته	انه	ما	تقدر	تقدم	االمتحان.	بعث	لي	مكتوب	وقح	انه:	انا	راح	
عشان	 القسم	 لرئيس	 املكتوب	 بعثت	 انا	 عنك.	 »رغما«	 غصب	 امتحان	 اقدم	
افرجيه	»أعرض	عليه«	اللهجة	وعشان	يتدخل	باملوضوع.	من	ناحيتي	בל יעבור 
»على	جثتي«	انه	هذا	الطالب	يقّدم	امتحان.	ال	حضور	وال	وظائف	وال	امتحانات	
شهريه	وال	اشي،	وأسلوب	الكالم	هذا	ما	ميشي	معي.	تفاجأت	انه	رئيس	القسم	
يعمل	 الطالب	 لهذا	 اسمح	 ونصحني	 احلضور؟	 الزاميه	 ليش	 وعاتبني	 ناداني	
رئيس	 مبساعدة	 الطالب،	 هذا	 الكذب.	 يشابه	 شيء	 للمشاكل.	 منعا	 امتحان	
القسم،	بده	يفرض	علي	شيء	غصب	عني.	ما	فيه	اكثر	من	هيك	اهانه.	صممت	
على	قراري	ووقفت	وقفة	أسد.	باآلخر	صار	شو	ما	بدي!	السؤال	هو:	شو	كان	

عقابي؟«
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استراتيجياتالنموذج والهدف واملاهّية

عمى	ألوان
صراع	البقاء

ق	إلى	 االمتناع	عن	التطرُّ
خلفّية	الطالب	اليهودية

سلوكيات	 يف	 شروعهم	 قبيل	 كمجموعة	 الطالب	 ردع	 محاولة	
سلوكيات	 مارسوا	 الذين	 الطلبة	 عن	 التام	 التغاضي	 تهميشه،	
األكادميية،	 القدرات	 تسويق	 املريح،	 التفسير	 تبّني	 تهميشه،	
فردنة	 للسلوك،	 	)medicalization( العالجي	 التفسير	
حول	 »ال	 باعتبار	 االستسالم	 املعضلة،	 	)individualization(
قْطع	 اللعبة،	 قوانني	 للطالب	حول	 قوه«،	حتضير	مسبق	 وال	 لي	
عة،	عقلنة	مجريات	األمور،	االعتراف	 الطريق	على	انتقادات	متوقَّ
الطالب	 فعل	 رّدة	 اليهود،	شرعنه	 الطالب	 من	 التعزيز	 باخلطأ،	
اليهودي،	اّتخاذ	خطوات	وقائية	غير	معهودة،	سرد	روايتني	غير	
احلمراء«،	 البطاقة	 وأملك	 احلكم	 »أنا	 بشعار	 األخذ	 متوازيتني،	
االحتماء	بسلطات	عليا،	التأّني	يف	اإلجابة،	املشاركة	الصادقة	مبا	
ميّر	على	احملاضر	العربي،	مشاركة	الطالب	يف	حيثّيات	التقصير	
من	منطلق	قّوة،	احملاباة	للطالب	املتطّرف	لتهميشه،	تفعيل	رقابة	
الذات،	 َجلَد	 املشروط،	 التعاطف	 إبداء	 د،	 املتعمَّ التجاهل	 ذاتية،	
حتاشي	 األكادميية،	 غير	 الشخصية	 املعلومات	 على	 التعتيم	
عة	كلّيًا،	امتصاص	الغضب،	التزام	سياسة	االمتناع،	 املطّبات	املتوقَّ
تغيير	أسلوب	التعليم	كليا	لتحاشي	الصدام،	احلل	الوسط	املتمثِّل	
 if you can’t beat للمؤسسة،	 الداخلية	 بالنظم	 يف	االحتماء	

them, join them،	االحتماء	بسلطات	عليا،	االستسالم.	

النموذج:	 لهذا	 االستخدام	 نسبة	 	،34/88 االستراتيجّيات:	 عدد	
39%

تعددّية	ثقافّية
احلفاظ	على	الوضع	

الراهن	
املهادنة	واملواءمة	

األمور	 تسمية	 املوجود«،	 »هذا	 كائن	 هو	 ما	 مبقتضى	 العمل	
ياتها-	»أنا	بالنسبة	لهم	عربية	ونقطة«،	االستعانة	بطالب	 مبسمَّ
عرب،	محاسبة	الذات،	»شكرا	لتوضيح	توّجهك-	اآلن	أعرف	كيف	
ف	معك«،	احملاباة	بالّرغم	من	االنزعاج	الداخلي،	التخطيط	 أتصرَّ
مع	 الثقة	 بناء	 احلذر،	 توّخي	 التسييس،	 مطّبات	 لتجّنب	 املسبق	
الطالب	لتمرير	معلومات	أكادميية	حّساسة،	امتصاص	الغضب،	

إبطال	ما	هو	سياسّي	مبا	هو	أكادميّي،	

نة لكّل االستراتيجّيات  امُلتضمِّ النماذج الثالثة،  للوقوف جلّيا على الصورة بأكملها، إليك 
التي يستخدمها احملاضرون العرب مع التنويه بعدد االستراتيجّيات ونسبتها يف كّل منوذج:

الفصل	الثاني؛	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	األكادميّية	اإلسرائيلية
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جنس	 من	 »اجلزاء	 بالَقْول:	 األخذ	 اإلحراج،	 بقصد	 االنسحاب	
نهائية	 محاسبة	 شرعية،	 ردع	 كأداة	 بالقوانني	 التشبُّث	 العمل«،	
الطالب	 مللعب	 الكرة	 رّد	 	،)paradox( باملفارقة	 العَمل	 مؤملة،	
املعارض،	الطالب	املتطرِّف	كعبرة	لسائر	الطالب،	حتميل	الطالب	
املواجهة،	 التزام	 العلمية،	 احلقيقة	 عن	 البحث	 مسؤولية	 كامل	
التحّدي	العلمي	من	خالل	إبراز	اجلانب	األكادميي	وتعطيل	سبيل	
السلوك،	 تقومي	 كوسيلة	 فورية	 نتائج	عكسية	 السياسي،	 اجلانب	
كل	 للتمويه:	 التعميم	 الفلسطيني،	 السرد	 الفرص	إلسماع	 انتهاز	
شة	يف	نفس	اخلندق،	لزوم	الواقع	كما	هو	»هذا	 املجموعات	املهمَّ
االستهزاء	 	، اركبه«	 بخيلك	 ما	 »أعلى	 بالَقْول:	 األخذ	 املوجود«،	
املباشر،	األخذ	بالَقْول:	»اجلزاء	من	جنس	العمل«،	حتجيم	الطالب	
بشكل	ملتٍو،	مضاعفة	الِعقاب،	مواجهة	اآلراء	املسبقة،	التصرُّف	
املؤسسة	 نظم	 خالل	 من	 التحجيم	 ة«،	 احُلرَّ »املصارعة	 هي	 كما	
استراتيجية	مستقبلية	 قرارات	 اتخاذ	 باملثل،	 املعاملة	 األكادميية،	
ال	رجعَة	فيها،	»رفض	الدخول	إلى	الدائرة	املرسومة	لي	كعربي«،	
الواقع	 مع	 التعامل	 استغاللي،	 محاوالت	 أمام	 قاطع	 حّد	 وضع	
بدون	بهرجة	او	تأويل،	األخذ	بالَقْول:	»العني	بالعني	والسن	بالسن	
والبادئ	أظلم«،	االستئناف	على	هيمنة	الطالب	اليهودي،	االستعانة	
مبصادر	دعم	عربية	داخل	املؤسسة،	سلوك	سياسة	العناد،	إنزال	
الِعقاب	السلبي،	التشبُّث	باملصلحة	املشتركة،	حتريض	قوى	خارج	

املؤسسة،	املجابهة	املباشرة	ووقفة	»أسد«.	
النموذج:	 لهذا	 االستخدام	 نسبة	 	،33/88 االستراتيجّيات:	 عدد	

37%

توّجه	بنيوي
إعادة	هيكلة	ميزان	القوى

االنتقاد،	االستئناف	وحتّدي	
اخَللل	البنيوي

األخذ	 باليقني،	 الشك	 قطع	 الظالم،	 الواقع	 تعكس	 مرآة	 اعتماد	
بالَقْول:	»لكل	مقام	مقال«-	استسالم	ومقاومة	بناء	على	اإلطار،	
سرد	الروايتني	بالتوازي،	فهم	النص	داخل	سياقه	احلقيقي،	تنيد	
شني،	املشاركة	الصادقة	فيما	ميّر	على	احملاضر	 طالب	يهود	مهمَّ
العربي،	االنسجام	مع	ثقافة	الطالب	اليهود،	»مْجبَر	أن	أكون	أكثر	

	مباشر	دون	تلعثم.	 لطفا«،	حتدٍّ
النموذج:	 لهذا	 االستخدام	 نسبة	 	،21/88 االستراتيجّيات:	 عدد	

24%
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جّل	احملاضرين	العرب	يستخدمون	استراتيجّيات	تتناغم	مع	أكثر	من	منوذج.	مع	
هذا،	هناك	ميل	واضح	إلى	تفضيل	استخدام	استراتيجّيات	ضمن	منوذج	معنّي	
أكثر	من	غيره.	لعّل	أهّم	خصائص	احملاضرين	العرب	الذين	استخدموا	النماذج	

الثالثة	هي:	

خمس	 عن	 تزيد	 األكادميية	 املؤسسة	 نفس	 يف	 أقدمية	 لهم	 البنيوي:	 التوّجه 
عشرة	سنة،	حاصلون	على	درجة	محاضر	مشارك	»كبير«	فما	فوق،	ويعملون	يف	
وظائف	كاملة،	ولديهم	تثبيت	وظيفي،	ويَُدّرسون	غالبا	يف	اجلامعات	مساقات	

جوهرية،	وهم	ذوو	مناصب	متفاوتة	من	ُمرّكز	مساق	حتى	رئاسة	كلّية.	

عن	سبع	 تزيد	 األكادميية	 املؤسسة	 نفس	 أقدمّية	يف	 لهم	 الثقافّية:	 التعّددّية 
سنوات،	حاصلون	على	درجة	محاضر	حتى	محاضر	مشارك	»كبير«،	ويعملون	يف	
وظائف	جزئّية،	وغير	مثّبتني	وظيفيا،	ويَُدّرسون	غالبا	يف	الكلّيات	اجلماهيرّية	
املَُمّولة	مساقات	جوهرّية	وأخرى	ثانوّية	لها	عالقه	بخلفّيتهم	اإلثنّية،	وهم	يَْخلون	

من	أّي	منصب	مؤّثر	داخل	القسم	أو	الكلّية	التي	يعملون	فيها.	

عمى األلوان:	يف	بداية	طريقهم	األكادميي	فإّن	أْقَدمّيتهم	يف	األكادميّية	تكون	
بحسب	 ويعملون	 أكادميّية،	 بدرجة	 يتمّتع	 ال	 وبعضهم	 سنوات،	 سبع	 من	 أقل	
ساعات	غير	مالكّية	»مقاولة«	ضمن	عقود	خارجية	»محاضرون	من	اخلارج«،	
ونسبة	تشغيلهم	-ليست	يف	مناصب-	تكون	متغيِّرة	سنوّيا	ودون	تثبيت،	ويُدّرسون	

يف	كلّيات	بعضها	ربحّية	مساقات	ثانوية	ذات	عالقة	بخلفّيتهم	اإلثنية.	

وتفضيل	 الديانة	 اجلنس،	 العمر،	 بني	 تناسق	 وجود	 عدم	 إلى	 اإلشارة	 تدر	
صات	بسبب	 التخصُّ َر	مقارنة	بني	ذوي	 ُتْ لم	 الثالثة.	 النماذج	 استخدام	أحد	

وجود	محاضر	أو	اثنني	على	األغلب	يف	كّل	تخّصص.	

الفصل	الثاني؛	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربّي	مع	جهود	طالب	يهود	يحرصون	على	إبراز	تفّوقهم	القومّي	داخل	األكادميّية	اإلسرائيلية
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الفصل الّثالث

خصائص تدريس المحاضر العربي للمساقات

املكانة اخلاّصة 
للعرب يف إسرائيل
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الفصل الّثالث

خصائص تدريس المحاضر العربي للمساقات

موَجز
على	 بناء	 للمساقات	 العربي	 احملاضر	 تدريس	 خصائص	 الفصل	 هذا	 يتتبَّع	
وجهة	نظره،	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية	من	حيث:	األهمّية:	مساقات	ثانوية	
أكثر	منها	جوهرية؛	اإللزامية:	مساقات	اختيارية	أكثر	منها	إلزامّية؛	النوعية:	
مساقات	تختص	باألقليات	أو	تركِّز	على	العرب	يف	إسرائيل	أكثر	منها	مساقات	
عب:	غالبا	يكون	 ة؛	املكانة	اخلاّصة	باملساقات	متعّددة	الشُّ تطرح	مواضيع	عامَّ
زا	للمساق؛	احُلرّية	يف	اختيار	 فيها	محاضرا	فقط	ويف	حاالت	نادرة	يكون	مركِّ
منها	 وقليل	 تخييره،	 مّت	 أم	 بتعليمها	 اإلدارة	 طالبته	 مساقات	 املساق:	 تدريس	
املواقيت:	 يتوافق	مع	مكانته	األكادميية؛	مالئمة	 أُلِزَم	بتدريسها،	مبا	 مساقات	
مدى	تعارض	املواقيت	لبعض	املساقات	مع	وقت	»اإلفطار	يف	رمضان«؛	طريقة	
بُعد،	 عن	 بالتعليم	 والقليل	 التقليدّية،	 النمطية/	 بالطريقة	 مساقات	 التدريس:	
احملاضر:	 هوية	 يف	حتديد	 ل	 التدخُّ الطريقتنَي؛	 بني	 الّدمج	 اّتباع	 حاالت	 ويف	
حاالت	يرفض	فيها	طالب	يهود	التعلّم	عند	محاضر	عربي؛	مدى	االستقاللية	
يف	إدارة	املساقات	من	حيث	لغة	التدريس:	توجيهات	خفية	وعلنية	باالمتناع	قدر	
التدريس	 جلنة	 توّلي	 املضامني:	 العربية؛	حتديد	 اللغة	 استخدام	 عن	 اإلمكان	
احملاضر	 سعي	 واملراجع:	 املصادر	 قائمة	 املضامني؛	 ومراقبة	 مصادقة	 مهام	
بأّنه	مراَقب؛	 لعلمه	 الروايات	 التوازن	يف	سرد	 أو	 املوضوعية	 اّتباع	 العربي	يف	
ثالثة	 ضمن	 التدريس	 أسلوب	 اختيار	 يف	 كاملة	 استقاللية	 التدريس:	 أسلوب	
ل	املباشر	يف	حتديد	 شروط	تقنّية؛	مهاّم	املساق:	حاالت	شاّذة	يحُصل	فيها	التدخُّ
بات	العالمة	 ل	يف	حتديد	مركِّ مهاّم	املساق؛	حتديد	درجات	التقييم:	انعدام	التدخُّ
النهائية،	غير	أّن	املعظم	يتلّقى	تعليمات	بتغيير	العالمة	املرصودة؛	تعقُّب	سيرورة	
ومجريات	التدريس:	القناعة	بأّن	اإلدارة	تراقب	سيرورة	التدريس	باستخدامها	
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قواعد	 تطبيق	 على	 استئناف	 االنضباط:	 قواعد	 فرض	 ذلك؛	 وسائل	يف	 عّدة	
بالنسبة	 القرار	 اّتخاذ	 املساق؛	 خّطة	 عليها	يف	 منصوص	 أّنها	 رغم	 االنضباط	
تركيز	 يهود؛	 طالب	 مراعاة	 لصالح	 غالبها	 الت	 تدخُّ االستثنائّية:	 للحاالت	
ص	أو	توزيعها	بني	أقسام	مختلفة:	األمر	منوط	أكثر	 املساقات	يف	نفس	التخصُّ
الّصدد	 أو	تغييرها	عبر	السنوات:	يف	هذا	 التوظيف؛	ثبات	املساقات	 بطريقة	
ثّمة	تفاوت	كبير	بني	احملاضرين	العرب؛	مدى	السماح	بتدريس	مساقات	باللغة	
العربية	لصالح	طالب	عرب:	استهجان	احملاضر	العربي	إلزامه	بتدريس	طالب	
بطالب	 خاّص	 مساق	 تدريس	 إمكانية	 العبرية؛	 باللغة	 املساقات	 بعض	 عرب	
السيطرة«؛	 فقدان	 من	 »اخلوف	 منها	 يُفَهم	 العتبارات	 قاطع	 رفض	 عرب:	
ة	احملاضرين	بكّل	الّدرجات	العلمّية؛	شرطية	 مراقبة	عمليَّة	التدريس:	يشمل	كافَّ
املعرفة:	استخدام	اإلدارة	استراتيجيات	متنوِّعة	لشرعنة	الشرطية	املعرفية	من	
ِقبَل	الطالب؛	توزيع	عبء	املساقات:	إجحاف	ما	يف	عملية	توزيع	املساقات	عزاه	
البعض	إلى	عروبتهم؛	ردود	أفعال	اإلدارة	على	سيرورة	تدريس	املساقات:	عرض	

مناذج	سلوكيات	إدارية	مختارة.	

ستُعَرض	النتائج	بشكل	ينسجم	مع	العناوين	املطروحة	يف	املوجز	أعاله	والذي	
ما	عّبر	عنه	احملاضرون	 أهميتها	على	ضوء	 املتسلسلة	بحسب	 بالبنود	 يقتِرن	

العرب،	مع	وجود	اختالف	بينهم:	

اهميَّة المساقات
 secondary/	complementary(	لة يدرِّس	احملاضر	العربي	مساقات	ثانوية/مكمِّ
courses(	أكثر	منها	مساقات	جوهرية	)core course(	بحسب	تعريف	احملاضرين	
الوقت	يف	خالفات	 القسم	طوال	 انا	ورئيسة	 أنفسهم	لذلك،	كقول	أحدهم:	»كنت	
ووزنه	 وسنوي	 إجباري	 وهو	 العالجي«	 ل	 التدخُّ »أساليب	 اسمه	 فيه	مساق	 رهيبة.	
امليدانية،	 بالتطبيقات	 مرتبط	 ألنه	 عادّية	 ثالث	مساقات	 يعادل	حوالي	 األكادميي	
انها	 مقنع	 سبب	 أي	 فش	 ص.	 التخصُّ كل	 يف	 مساق	 أهّم	 يعتبره	 الكل	 وبصراحه	
وإّنه	 بالذات	 اختياري،	 وتعطيني	مساق	جديد	 ثاني	 وتعطيه	حملاضر	 مني	 تسحبه	
تقييم	الطالب	لي	يف	نهاية	السنه	)الدراسية(	كان	روعه.	توجهت	لـ»جلنة	التسميع«	

الفصل	الثالث؛	خصائص	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات
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لتقدمي	شكوى	ضد	قرارها	الظالم.	رد	رئيسة	القسم	كان:	انت	ال	تصلحني	لتعليم	
مجموعات	صغيره	بل	مجموعات	كبيرة	)ترجمه	من	العبرية(.	فعال	جرحت	מעמדי 

המקצועי	»مكانتي	املهنية«	يف	القسم	بال	وجه	حق«.	

إلزامّية المساقات
حسب	 إلزامّية	 مساقات	 منها	 أكثر	 اختيارية	 مساقات	 العربي	 احملاضر	 يعلِّم	
تشكيلة	 بني	 من	 ويختاروها	 يحّبوا	مساقاتي	 »الطالب	 أحدهم:	 كقول	 تعريفه،	
مواضيع	 تطرح	 ألنها	 ر	 أفكِّ 	.)faculty( الكلّية	 عليهم	يف	 املعروضة	 املساقات	
جديدة	على	الطالب	ما	حدا	يطرحها	غيري	مثل	اجلنس	واجلنسية	يف	اإلسالم	

أو	اجلنس	واجلنسية	يف	اليهودية«.	

نوعّية المساقات
يحاضر	احملاضر	العربي	يف	مساقات	تختص	باألقليات	أو	تركِّز	على	العرب	يف	
إسرائيل	أكثر	بقليل	من	تدريسه	ملساقات	تطرح	مواضيع	عاّمة.	امللفت	للنظر	هو	
دت	اسماؤه	 تدريس	معظم	احملاضرين	العرب	ملساق	»التعددّية	الثقافية«	وإن	تعدَّ
األكادميية	 إلى	 العربي	 لدخول	احملاضر	 األوان	 »آّن	 أحدهم:	 يقول	 ومجاالته.	
اإلسرائيلية	من	أوسع	األبواب	وما	يكون	اختصاصه	يف	مجال	ضيِّق	مثل	املجتمع	
برنامج	 يف	 بأعلِّم	 انا	 لألسف،	 بكثير.	 هيك	 من	 أوسع	 مواضيع	 إمّنا	 العربي	
ص	يف	االقتصاد	العربي	داخل	إسرائيل	مش	ألني	 ماجستير	راقي	ألني	متخصِّ
جاي	 بس	 مش	 انا	 انه	 مّرات	 عّدة	 »قلت	 أخرى:	 محاضرة	 تقول	 اقتصادي«.	
أعلِّم	عن	املجتمع	العربي	ألنه	عندي	مهارات	وقدرات	أعلِّم	مساقات	إجباريه	
يتعلّم	 اليهودي	 الطالب	 يبعثوا	 يفضلوا	 )املسؤولون(	 هم	 الطالب.	 لكل	 وعامه	
ل	العالجية	)مساق	 عند	احملاضر	اليهودي	مش	عندي،	بالذات	أساليب	التدخُّ
جوهري(.	أحيانا	بأشعر	انهم	شغلوني	بنصف	وظيفه	النهم	بدهم	يؤرجوا	إّنه	
اكثر	من	 ويجوز	ألنه	عندهم	طالب	عرب،	مش	 فيه	عندهم	محاضره	عربيه	

هيك«.	
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بة المجموعات المكانة الخاّصة بالمساقات متشعِّ
ز	املساق«	ويف	الغالب	يكون	 يف	حاالت	نادرة	يكون	احملاضر	العربي	فيها	»مركِّ
محاضرا	فقط،	كقول	محاضرة:	»اذكر	تربتي	مع	مساق	»الكتابة	العلمية«	اللي	
رت	كل	املواد	وكل	شيء	بس	ما	صرت	مركِّزه	»ألسباب	تقنية«.	زميلة	 انا	حضَّ
يهودية	تعيَّنت	مكاني.	هذا	كان	مببادرة	اإلدارة	عندنا	وهم	يعرفوا	انه	انا	أكثر	
كفاءة«.	محاضره	أخرى	قالت:	»تفاجأت	ملا	رئيسة	القسم	عيَّنتني	مركِّزه	الهم	
التركيز،	 تركت	 يهودية(	 محاضره	 )اسم	 ليش	 فهمت	 انا	 اليوم	 عندنا.	 مساق	
وكيف	إّنه	معظم	الزميالت	رفضوا	ينوبوا	عنها.	وجع	راس	كبير.	مضبوط	إّنه	
مش	ببالش	»ليس	باملّجان«	بس	تعب	وارهاق	واعصاب	ومطارده.	فش	حدا	يقدر	
يستحمل.	منيح	إّنه	السنه	اجلاي	راح	انتقل	لكليه	روبني	واال	كان	علقت	كمان	

سنه«.
 

حريّة اختيار تدريس المساقات
جل	احملاضرين	العرب	يدرِّسون	مساقات	طالبوا	هم	بتعليمها	أو	مت	تخييرهم،	
وقليل	منها	مساقات	أُلِزموا	بتدريسها،	مبا	يتوافق	مع	مكانتهم	األكادميية،	كقول	
أحدهم:	»حصل	معي	يف	جامعة	حيفا	إّنه	طالبه	يف	اللقب	الثاني	اللي	أعلّمها	
الزم	 ليش	 تستغرب	 وفجأة	سمعتها	 النفسّيني«	 املرضى	 مع	 االتصال	 »مهارات	
أعلِّم	هذه	املهارات،	وراحت	تتشكى	لرئيس	القسم	عن	إّنه	هذا	املوضوع	مفهوم	
ضمنا	ومش	الزم	نعلم	الطالب	كيف	يطّورها.	فعال	هددوني	من	حتت	الطاولة	
ره	 ن«	إّنه	اذا	حابب	اكمل	معهم	الزم	اغير	املساق	ألنه	املضامني	مكرَّ »بشكل	مبطَّ
يف	مساقات	ثانية«.	محاضر	آخر	يروي:	»معظم	مساقاتي	كانت	اختياريه.	ال،	ال.	
كان	فيه	مساق	واحد	باللقب	االول	وكان	كارثة.	كارثة.	الزموني	اعلمه.	علّمته	يف	
آخر	فصل	قبل	ما	اطلع	على	اجازة	التفرغ	العلمي.	ما	كنت	حابب	اعلمه	باملّرة،	
وما	يف	حدا	بالقسم	رضي	يعلمه.	كان	ينتقل	من	محاضر	آلخر.	واللي	علّمه	قبلي	

كان	تقييمه	سيء.	كان	مساق	كارثي	وندمت	إّنه	علمته«.	

الفصل	الثالث؛	خصائص	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات
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موعد المساقات
يف	اآلونة	األخيرة	بدأ	بعض	احملاضرين	املسلمني	بالذات	من	الشعور	باملعاناة	
جّراء	تعارض	توقيت	بعض	املساقات	مع	موعد	اإلفطار	يف	شهر	رمضان	املبارك،	
محافظة	 مسلمة	 محاضره	 اني	 تعرف	 »اإلدارة	 احملاضرات:	 إحدى	 قالت	 كما	
وعندي	ست	اوالد	يف	البيت.	عادة	انا	مرنه	جدا.	لكن	يف	السنتني	األخيرتني	
رمضان	بيكون	يف	نهاية	السنه	الدراسية.	عّينوا	لي	موعد	مساق	آخر	النهار.	
بس	انا	صائمة،	وآخر	اليوم	باكون	مرهقه	بعد	يوم	شاق	وبصراحه	بدي	أفطر	
مع	زوجي	وأوالدي	الصغار.	واضح	إّنه	فش	عندهم	وعي	لهذا	املوضوع.	اذكر	
إّنه	العام	املاضي	عملوا	اجتماع	داخل	مطعم	خالل	فترة	الصيام	يف	رمضان«.	

طريقة التدريس
 traditional( تقليدّية	 مساقات	 يف	 العرب	 احملاضرين	 أغلبّية	 يحاضر	
	،)online courses(	»بعد	»عن	يعلّمون	منهم	وقليل	،)classroom learning
املدمجة	 الطريقة	 بحسب	 مساقات	 يدرِّسون	 َمن	 منهم	 محدودة	 حاالت	 ويف	
)hybrid courses(،	كما	يقول	أحدهم:	»رئيس	القسم	عندنا	اذا	أحب	واحد	
)محاضر(	يدلعه	يف	مساقات	»عن	بعد«	أو	مدمجة.	ألنه	هيك	مش	الزم	يجي	
احملاضر	على	التعليم	أو	ممكن	انه	يروِّح	بكير	على	البيت.	سألته	قبل	فتره:	ليش	
»ملاذا«	انا	ما	بأعلِّم	مساق	»عن	بعد«؟	قال	لي:	الزم	متّر	دورة	يف	تقنيات	احلاسوب	
حاله	 عمل	 البقية.	 مع	 الدورة	 هاي	 »اجتزت«	 مريت	 اني	 ذّكرته	 والبيداغوجيا.	

ناسي.	وعدني	السنه	اجلاي«.	

تحديد هويَّة محاضر المساق
مباشر	 غير	 بشكل	 يهود	 طالب	 رفض	 اإلدارات	 فيها	 ناقشت	 رة	 متكرِّ حاالت	
خبَّرتني	 البرنامج	 »مسؤولة	 محاضرة:	 قالت	 كما	 عربي،	 محاضر	 عند	 التعلُّم	
إنهم	)الطالب	اليهود(	ما	بدهم	يتعلّموا	عن	العرب،	ويفضلوا	انهم	يتعلموا	اكثر	
عندي«.	محاضر	 يتعلَّموا	 بدهم	 ما	 انهم	 فهمت	 انا	 باملختصر	 الصهيونية.	 عن	
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»بحضور«	 قدام	 لي	 قالت	 القسم	 رئيسة	 السنة،	 نهاية	 تقييم	 قال:	»خالل	 آخر	
يفكروا	 النهم	 الثقافّية«	 »التعدديَّة	 استبدال	مساق	 طالبوا	 الطالب	 انه	 اجلميع	
انك	تقصد	»عن	عمد«	تعمل	تفرقة	بني	اليهود	يف	إسرائيل	على	أساس	طوائف	
حاالت	 يف	 يكون،	 وقد	 إلخ.«.	 األثيوبيني	 الروس،	 الشرقيني،	 األشكنازية،	 مثل	
معدودة	رفض	طالب	يهود	التعلُّم	عند	محاضر	عربي	بشكل	مباشر،	كقول	إحدى	
عندي	 يتعلَّموا	 رافضني	 املتدينني	 الطالب	 إّنه	 أبلغتني	 »اإلدارة	 احملاضرات:	
كمحاضرة	عربّية	قبل	حتى	ما	يعرفوني	بس	)فقط(	ألني	عربية«	أو	»الطالب	
زة	السنة	الطالبّية:	لو	)اسم	احملاضرة(	البسه	غطاء	رأس	ما	 قالوا	بصراحة	ملركِّ

كّنا	راح	نرضى	انه	نتعلَّم	عندها	ولو	حصة	واحده«.	

مدى االستقاللية في اختيار لغة التدريس
هناك	توجيهات	علنية	وخفية	لالمتناع	قدر	اإلمكان	عن	استخدام	اللغة	العربية	
هناك	 أّن	 كما	 اليهودي،	 الطالب	 على	 سلبّيًا	 لوقعها	 املساقات	 تدريس	 خالل	
توصية	صريحة	على	أهميَّة	ترجمة	املصطلحات	إلى	اللغة	اإلجنليزية	ألهميتها.	
التدريس	 العرب	 تُلزم	احملاضرين	 العربية	 اللغة	 أقسام	 إدارات	 إّن	 املقابل،	 يف	
وترجمة	النصوص	العربية	إلى	اللغة	العبرية	لصالح	الطالب	اليهودي،	كما	قالت	
إحدى	احملاضرات:	»يف	مساق	»األدب	العربي	احلديث«	طلبوا	مني	يف	البداية	
أن	أترجم	كل	نص	من	النصوص	التي	سأقوم	بتدريسها	إلى	اللغة	العبرية،	لكنِّي	
دت	أن	أدرِّس	اللغة	العربية	باللغة	العربية	وطالبت	 رفضت	هذا	املبدأ...	أنا	تعمَّ
أكبر	لفهم	احملاضرات	والنصوص	 روا	ويبذلوا	جهدا	 اليهود	أن	يحضِّ الطالب	
وأن	يأتوا	جاهزين«.	على	النقيض،	شاركنا	أحد	احملاضرين	قائال:	»اشتكوا	عني	
الطالب	اني	أترجم	جزءا	من	املصطلحات	املهمة	إلى	اللغة	العربية.	ادِّعاؤهم	كان	
بأّن	هذه	الترجمة	تأتي	على	حساب	املادة	اللي	الزم	يتعلموها.	على	إثرها،	نائبة	
ا	تطالب	فيه	احملاضرين	العرب	االمتناع	 عميد	كليَّة	التربية	أصدرت	منشورا	عاّمً
قدر	اإلمكان	عن	استخدام	اللغة	العربية.	املوضوع	وصل	للصحافة	وعمل	ضّجة	
ة	أخرى	تعكس	عدم	االستقاللية	يف	اختيار	لغة	التدريس	وبالذات	 كبيره«.	قصَّ
العربية:	»اذكر	إّنه	كنت	أدرِّس	مساق	حول	»كتابة	بحث	يف	ِعلم	االجتماع«	وذكرت	
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ه	طالب	أو	بعض	الطالب	لرئيس	القسم	ليشكوا	 هناك	مقدمة	ابن	خلدون.	توجَّ
عن	 سألني	 القسم(	 رئيس	 )اسم	 العربية.	 باللغة	 كتاب	 اسم	 ذكرت	 إّني	 عني	
املوضوع.	ما	عرفت	سبب	توّجهه	لي:	إعالمي	بالشكوى	او	إّنه	كان	يلّمح	حول	
	حترمي	استخدام	اللغة	العربية	خالل	التدريس	 شيء	آخر؟«.	هناك	من	يعتقد	أنَّ
أخذت	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 إّنه	 ر	 بفكِّ »أنا	 محاضرة:	 كقول	 بالهوية،	 متعلِّق	
د	يف	عدائها	للّغة	العربية.	انا	عّدة	مّرات	قيل	لي	إّنه	ممنوع	أحكي	 موقف	موحَّ
كبير	عندهم.	 كثير	 املوضوع	حّساس	بشكل	 إّنه	هذا	 الظاهر	 كلمة	عربي.	 وال	
حكت	 هاي	 إّنه	 اللغة،	 فهمهم	 لعدم	 طبيعي	 وخوف	 س	 توجُّ إّنه	 رت	 فكَّ ل	 باألوَّ
بالعربي،	ما	منعرف	شو	قالت	وشو	كان	قصدها.	اليوم	انا	متيقنة	انه	القضية	

هي	الهوية.	ما	بدهم	أي	شيء	له	عالقه	بالعروبة«.

مدى االستقالليَّة في تحديد المضامين
ياتها	يف	املؤسسات	األكادميية	على	رقابة	 حترص	»جلنة	التدريس«	مبختلف	مسمَّ
املضامني	ومنح	املصادقة	عليها.	ال	يخلو	أّي	مقترح	ملساق	من	بعض	التحفُّظات	
أو	االقتراحات	من	ِقبَل	أعضاء	»جلنة	التدريس«	حول	املضامني	قبيل	املصادقة	
على	مترير	املساق	للطالب،	وتقول	إحدى	احملاضرات:	»اإلدارة	طلبت	إّنه	يكون	
نوع	من	التحديد	للمضامني	اللي	الزم	أعلِّمها	يف	املساق.	طبعا	يف	البداية،	استئت	
ورفضت	بالذات	لكون	هذا	املساق	اختياري.	أعطوني	احلرّية	إّنه	انا	اختار	اسم	
املساق.	بعد	جلستني	مع	محاضرة	يف	القسم	لالستئناس	برأيها،	طلبت	اإلدارة	
إنها	تشوف	»تعاين«	نوعية	النصوص	اللي	انا	ناوية	أدرِّسها،	لكن	انا	ما	أعطيتهم	
إّياها	ألنها	تتنافى	مع	احلرية	األكادميية	اللي	هم	ينادوا	فيها	ليل	نهار.	على	كل،	
فهمت	بعدين	»الحقا«	إّنه	احملاضرة	الي	قعدت	معي	مرتني	أعطتهم	فكرة	عن	

النصوص	اللي	بدي	أركِّز	عليها«.	

مدى االستقاللية في اختيار قائمة المصادر والمراجع
يعمل	احملاضر	العربي	مبقتضى	املوضوعية	أو	إحالل	التوازن	يف	سرده	للروايات	
توجيه	 فيها	 مّت	 نادرة	 حاالت	 هناك	 كانت	 عليه،	 مراَقب.	 بأّنه	 علما	 بأنواعها	
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مالحظة	للمحاضر	حول	قائمة	املراجع	املستخدمة	يف	املساق؛	وذلك	على	ضوء	
شكوى	مباشرة	من	ِقبَل	الطالب	على	صعوبة	أحد	املراجع	اإلجبارية،	أو	نظرا	
العتبارات	غريبة	عن	األكادميية	مثل	قومية	املؤلِّف:	»مبساق	»العنف	يف	سياق	
د	الثقافات«	عارض	الطالب	اليهود	املتديِّنني	مقاالت	محمد	حاج	يحيى.	 متعدِّ
واقترحوا	بدائل	له.	الكّل	يعرف	إّنه	العنف	من	أهّم	اهتمامات	محمد	حاج	يحيى	
البحثّية.	بعدها	بفترة،	وبشكل	غير	مباشر،	توّجهت	لي	رئيسة	القسم	لتذّكرني	
ث	 أحدِّ عشان	 ذهبية	 فرصة	 وإنها	 املساق«	 ة	 »خطَّ السيلبوس	 تديد	 بأهميَّة	

املصادر	اللي	استخدمها.	والفهيم	اللي	يستوِعب	قصدها«.

مدى االستقاللية في اختيار أسلوب التدريس
التدريس	 أسلوب	 اختيار	 يف	 العربي	 احملاضر	 لدى	 كاملة	 استقاللية	 هناك	
عروض	 فرديَّة،	 لقاءات	 تنظيم	 مهاّم،	 تنفيذ	 أفالم،	 عرض	 نقاشات،	 -اللقاء،	
مساقات	 إعاقة	 عدم	 املباشر،	 املسؤول	 مع	 املسبق	 التنسيق	 شرط	 طالبية-،	
الصوت	خالل	 الدرس،	تخفيض	 انتهاء	 بعد	 القاعة	 تنظيم	 إعادة	 أخرى	-مثل	
احملاضرة	بالذات	من	ِقبَل	الطالب،	احلّد	من	الضّجة	أو	الفوضى-،	وااللتزام	
باستنفاذ	الوقت	احملّدد	للدرس	دون	تطويله،	كما	يقول	أحدهم:	»عندي	حرّية	
الطالب	 عشان	 مناسب	 اشوفه	 انا	 اللي	 الدرس	 يف	 أعمل	 بالتعليم.	 مطلقه	
يستوعبوا	املادة«.	ويقول	آخر:	»فيه	دائما	شكاوى،	وبحق،	إّنه	طالبي	يزعجوا	
خالل	النقاشات.	صوتهم	عالي	ومزعج.	أكثر	من	مّرة	عاتبوني	الزمالء	إّنه	نترك	
الصف	فوضى	ألنه	نقعد	بشكل	دائري	وما	نرجع	الكراسي	والطاوالت	مثل	ما	

استلمناها	على	حالتها«.	

مدى االستقاللية في تحديد مهاّم المساق
أبحاث،	 املساق:	 مهاّم	 مباشر	يف	حتديد	 ل	 تدخُّ فيها	 يحصل	 شاذة	 حاالت	 ثّمة	
ل عاّم،	 ل	كان	على	مستوينَي:	تدخُّ امتحانات،	وظائف،	مشاركة،	عروض	إلخ.	التدخُّ
محاولة	التخفيف	عن	كاهل	الطالب	بشّتى	الوسائل،	كما	يقول	أحدهم:	»إمبارح	
كنت	بجلسة	مع	رئيسة	القسم	وقالت	لي	إّنه	عند	الطالب	مساقات	ثانية.	طلبت	
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مني	أخفِّف	عنهم	يف	الوظائف.	على	رأيها:	يكفي	امتحان	أمريكي	-مغلق-	آخر	
ل	على	املستوى	اخلاص	املرتبط	بالعروبة	مثل	اعتراض	 السنة«.	هناك	أيضا	تدخُّ
طالب	يهود	على	املشاركة	يف	جولة	تعليمية	داخل	أرجاء	بلدة	عربية	أو	رفضهم	
القيام	بالتطبيقات	امليدانية	يف	مؤّسسة	عربية،	أو	امتناعهم	عن	القيام	بوظائف	
هات	من	 مشتركة	مع	طالب	عرب،	كما	تقول	إحدى	احملاضرات:	»كانت	كثير	توجُّ
مركزة	الطبقة	الطالبّية	أو	رئيسة	القسم	أو	مسؤولة	التدريب	امليداني.	فمثال:	
انت	 اجتماعيه	مع	بعض؟	 والعرب	يشتغلوا	على	مشكلة	 اليهود	 »انت	طلبت	من	
وّزعت	الطالب	اليهود	يف	مؤسسة	تطبيقات	عربيه؟	اليهود	يخافوا	ينضموا	جلولة	
تعليمية	يف	بلد	عربي	وخجالنني	يصارحوك!«.	محاضرة	أخرى	قالت:	»فيه	نوعني	
ِقبَل	 م	من	 هات	للتخفيف	من	الطلبات	»املهاّم«	على	الطالب:	نوع	منظَّ من	التوجُّ
وبأقدر	 داخلي	 القرار	 دام	 ما	 ليِّنه	 اكون	 وانا	 معي	 يحكوا	 ويهود	 عرب	 طالب	
عليه.	النوع	الثاني	من	وراء	الظهر،	طالب	معيَّنني،	يهود،	يتوّجهوا	لرئيس	القسم،	
يعني	يتجاوزوني	ويستأنفوا	على	سلطتي،	بطلبات	تتعارض	مع	السيلبوس	»خّطة	
املساق	 نهاية	 قبل	 مني	 القسم	طلب	 رئيس	 طلباتي	صعبة.	 إّنه	 يقولوا	 املساق«.	
تغيير	الطلبات	املوجودة	يف	السيلبوس	»خّطة	املساق«.	رفضت.	آخر	املطاف	بعثني	
لــ"وحدة	تعزيز	التدريس«	عشان	يطلعني	خارج	الشرعية.	لكن	ما	قدر	علي«.	

تحديد العالمات
املشاركة،	 -احلضور،	 النهائية	 العالمة	 بات	 مركِّ حتديد	 يف	 ل	 التدخُّ ينعدم	
لكن	 عربي،	 محاضر	 أّي	 عند	 واملبادرات-	 العروض	 الوظائف،	 االمتحانات،	
ْوا	طلب	تغيير	عالمة	لصالح	طالب	يهود	يف	الغالب،	سواء	فردانّيًا	 معظمهم	تلقَّ
»إمبارح	 أحدهم:	 قال	 كما	 الصف-،	 أو	جماعّيًا	-كل	طالب	 بعينهم-	 -طالب	
كان	عندي	جلسة	مع	رئيس	القسم.	املعنى	انه	بالعالمات	انت	شوي	شديد.	لو	
تعطيهم	دفشة	»زيادة«	خمس	عالمات	ميشي	احلال«.	إحدى	احملاضرات	قالت:	
»ثالث	طالب	عرب	سقطوا	»رسبوا«	بوظيفة	مساق	إلزامي	نعتبره	مركزي	أو	
أساسي.	قّررت	انا	ومركزة	املساق	نعطيهم	موعد	ثاني	استثنائي.	فعال،	حصلوا	
على	عالمات	عالية	ألنهم	استفادوا	من	املالحظات	اخلاّصة	بالوظيفة	االولى.	
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كان	تكتُّل	عنيف	ضدي	إّنه	أعطيت	فرصة	ثانيه	لهؤالء	الطالب.	بعد	مناقشات	
ومداوالت	مع	اإلدارة	اضطررت	احتساب	معدل	الوظيفتني:	موعد	)أ(	وموعد	
)ب(.	لهيك	عالمتهم	صارت	اقل	بكثير«.	مسؤول	قام	بتحرمي	أّية	زيادة	عالمات	
»البونوس«	ألهداف	ذات	طابع	قومي،	حسب	تصّوره	وحتليله،	كما	قال	أحدهم:	
»اتصل	بي	رئيس	القسم	وأبلغني	العدول	عن	قراري	يف	إعطاء	بونوس	5	عالمات	
لطالب	من	أديان	مختلفة	اللي	يقدموا	وظائف	نهائية	مشتركه.	على	رايه	هذا	
بونوس	إيديولوجي.	هو	ملَّح	لي	إّنه	العرب	النهم	مسيحيه	ومسلمني	ودروز	هم	

اللي	راح	يكسبوا	النهم	بطبيعة	احلال	يتعاونوا	ويشتغلوا	مع	بعض«.	

ب سيرورة ومجَريات التدريس تعقُّ
أجمع	احملاضرون	العرب	بأّنهم	على	ِعلم	بأّن	اإلدارة	تراقب	سيرورة	تدريسهم	
تتلّقى	 التي	 السكرتارية	 بواسطة	 املعلومات	 جمع	 مباشرة،	 سؤالهم	 خالل	 من	
مباشرة	انطباعات	الطالب،	أو	من	خالل	اجللسات	املنظمة	مع	الطالب	يف	نهاية	
ا	مبساقات	احملاضرين	 كل	فصل	دراسي.	طبعا،	تولي	اإلدارات	اهتماما	خاّصً
إحدى	 تقول	 كما	 للمتاعب،	 مثيرين	 بأّنهم	 املعروفني	 اليهود	 أو	 عموما	 العرب	
احملاضرات:	»أّول	قصيدة	بدأت	بتدريسها	كانت	حملمود	درويش.	تلقيت	مهاتفة	
تلفونية	من	إحدى	املسؤوالت	التي	أثنت	على	املساق	ولكّنها	أبدت	استهجانها:	
ما	الذي	تفعلينه؟	قلت	لها:	ماذا	أفعل؟	قالت:	بدأِت	بتدريس	قصيدة	حملمود	
درويش.	قلت	لها:	ما	الضرر	يف	ذلك؟	قالت:	أنت	تعلمني	أّنك	تدرِّسني	يف	)اسم	
املؤسسة(	وقسم	اللغة	العربية	هنا	هو	محافظ	جدا.	قلت	لها:	أنا	أعلِّم	ما	أراه	
نعلِّم.	محمود	درويش	هو	 أو	ال	 العربي	احلديث	 نعلِّم	االدب	 أن	 فإّما	 مناسبا.	
مدرسة	وال	ميكن	أن	نتجاهله.	وإذا	كان	هناك	رفض	من	ِقبَلكم،	فأنا	متنازلة	
»تأثير	 أعلِّم	مساق	 »كنت	 قال:	 آخر	 واملساق«.	محاضر	 والتدريس	 القسم	 عن	
سات	الدولية	على	السياسات	االجتماعية«.	بعد	انتهاء	احملاضرة	بدقائق	 املؤسَّ
يت	طلب	مقابلة	فورّية	وضروية	مع	رئيسة	القسم.	سألتني:	ماذا	علَّمت	خالل	 تلقَّ
لها:	 قلت	 زبالة؟	 إسرائيل	 إّن	 قلت	 لها.	سألتني:	هل	 هذه	احملاضرة؟	شرحت	
السكرتارية.	 الغرفة	باتاه	 اقول	اهيك.	خرجت	حلظات	من	 الداعي	 ال.	شو	
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رجعت	عندي	وشاركتني	بالقصة	وهي	أّن	طالبة	سألتني	خالل	احملاضرة	عن	
مهله	 طلبت	 انني	 ومبا	 خارجيه.	 كمساعدات	 إسرائيل	 دولة	 تنفقه	 اللي	 املبلغ	
لفحص	املوضوع،	هي	فهمت	انه	ال	يوجد	إنفاق.	شاركت	هذه	الطالبة	السكرتيرة	
لهيك،	 الدول	احملتاجة.	 كفاية	 كونها	ال	تساعد	 زباله	 اسرائيل	 ان	 بانها	تشعر	
محاضر	 الطالبة«.	 من	 فهمته	 هي	 اللي	 عن	 القسم	 رئيسة	 أبلغت	 السكرتيرة	
آخر	قال:	»رئيس	القسم	استدعاني	ألنه	طالبة	شكت	له	إّنه	يف	الوقت	اللي	هي	
مت	فيه	عرض	بحصتي	انا	ما	كنت	مهتم	طوال	الوقت.	فيه	حلظه	كنت	سارح	 قدَّ

وأفكر	وحلظة	ثانيه	حكيت	مع	البنت	اللي	حدي	»جانبي««.	

تطبيق قواعد االنضباط للمساق
ال	مباشرا	من	ِقبَل	اإلدارة	فيما	يتعلّق	بتطبيق	 احملاضرون	العرب	يواجهون	تدخُّ
قواعد	االنضباط	داخل	املساق	من	حيث	اختيار	الرد	املناسب	على	الغياب،	التأخر،	
الغش	واإلزعاج،	بالّرغم	من	كونها	منصوص	عليها	أصال	يف	خّطة	املساق.	تتدّخل	
اإلدارة	غالبا	عندما	يتعلَّق	األمر	بالطالب	اليهود،	كما	قالت	إحدى	احملاضرات:	
»فيه	مساق	إجباري	اللي	نسبة	التغيُّب	املسموحة	فيه	هي	%20	ورئيس	القسم	
شاف	»عايََن«	السيلبوس	»خّطة	املساق«	ووافق	عليه.	يف	طالب	كان	عنده	صفر	
حضور.	يف	احملاضرة	قبل	األخيرة	بعث	لي	رسالة	يف	اإلمييل	يسألني:	شو	ماّدة	
إّنه	ما	يقدر	 »ألغى«	املساق.	جاوبته	 نّزل	 الطالب	 إّنه	هاد	 انا	فّكرت	 االمتحان؟	
يتقدم	لالمتحان.	بعث	لي	رد	وقح	إّنه:	انا	جاي	على	الكلّية	وراح	اقدم	امتحان	
غصب	عنك.	انا	بعثت	املكتوب	لرئيس	القسم	الفرجيه	اللهجة	املستفزة	بلكن	»علّه«	
يدخله	»جلنة	تأديب«.	من	ناحيتي	على	جثتي	هذا	الطالب	يقّدم	االمتحان.	واذا	
عمله	انا	ما	بأصلح	له	إّياه.	ال	حضور	وال	وظائف	وال	امتحانات	شهرية	وال	اشي	
وأسلوب	الكالم	هذا	ما	ميشي	معي.	تفاجأت	إّنه	رئيس	القسم	ناداني	وعاتبني	
ليش	احلضور	إلزامي	عندك؟	وانا	لو	اني	محلك	باخلي	»أدع«	هذا	الطالب	يعمل	
امتحان	منعا	للمشاكل.	شيء	يشابه	الكذب.	هذا	الطالب،	مبساعده	رئيس	القسم،	
مت	على	 بده	يفرض	علي	شيء	غصب	عني.	ما	فيه	اكثر	من	هيك	إهانه.	انا	صمَّ
قراري	ووقفت	وقفة	أسد.	باآلخر	صار	شو	ما	بدي!	شو	كان	عقابي؟	يف	الفصل	
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الدراسي	اجلاي	يف	البداية	رئيس	القسم	أقالني.	طبعا	انا	ما	قبلت	مكتوب	اإلقالة	
وتوجهت	لكل	اجلهات	املسؤولة	يف	)اسم	املؤسسة(.	بعدها	قلّص	لي	عدد	ساعات	

ث	وال	حرج«.	 التدريس.	اما	عن	حلمي	إّني	آخذ	وظيفة	باملستقبل،	فحدِّ

القرار بالنسبة لحاالت استثنائّية
باحلاالت	 العربي	 احملاضر	 قرار	 يخّص	 فيما	 بالنسبة	 معّينة	 الت	 تدخُّ هناك	
االستثنائّية	-مثال	إجراء	امتحان	خاص	ألحد	الطالب	أو	تأجيل	تقدمي	وظيفه-	
أحدهم:	 يقول	 كما	 اليهودي،	 الطالب	 ملراعاة	 ل	حاصال	 التدخُّ يكون	 ما	 وغالبا	
»طالبة	من	أصل	أثيوبي	تغّيبت	ثماني	محاضرات.	طلبت	من	السكرتيرة	تلغي	
لها	املساق.	اتصلت	رئيسة	القسم	لتشرح	لي	عن	مشاكل	هذه	الطالبة	يف	احلمل	
طالبة	 إّنه	 رفضت	 القسم	 رئيسة	 نفس	 اهلل،	 سبحان	 معها.	 التساهل	 واهميه	
احملاضرة	 حتضر	 العروس	 ألزمت	 إكليلها.	 يوم	 الدراسة	 عن	 تتغّيب	 مسيحية	
يروي:	 آخر	 محاضر	 الصالون«.	 أو	 البيت	 على	 تروح	 وبعدها	 والثانية	 االولى	
»طالب	متديِّن	يقول	لي	انه	األسبوع	عنده	ناقص	يوم	وهو	السبت	لقدسيته	ولهيك	
يطلع	له	إعفاءات.	والطالب	اللي	عندهم	خدمة	يف	االحتياط	العسكري	وبدهم	
ميتحنوا	عادة	بأوجههم	لشؤون	الطلبة	حسب	اللوائح.	العميدة	عندنا	قالت	لي	
مرتني:	»תעלים עין. למה לך להסתבך?!«	»تغاضى	عن	ذلك.	ِلَم	التورُّط؟!«.	قد	
ل	اإلدارة	لتحديد	صالحيات	احملاضر	العربي	ُتاه	طالب	عرب،	كما	 يكون	تدخُّ
ل	بكل	األمور.	مثال،	وافقت	 قال	أحدهم:	»يف	جامعة	حيفا	السكرتيرة	عندنا	تتدخَّ
السكرتيرة	 معيَّنة.	 لطالب	عربي	عنده	ظروف	 تقدمي	وظيفة	 فترة	 على	متديد	
تاوزتني	وراحت	تبلغ	رئيس	القسم	عشان	يبعث	لي	إمييل	على	أساس	إّني	اطلب	

منه	باألول	אישור	»مصادقه«	قبل	املوافقة	على	أّي	استثناء«.	

ص أو أقسام مختلفة تدريس مساقات ضمن نفس التخصُّ
املثّبتني-	 غير	 أم	 املثّبتون	 -سواء	 الكاملة	 الوظائف	 ذوو	 العرب	 احملاضرون	
ص	واحد	أو	اثنني	يف	الغالب،	بينما	احملاضرون	 يدرِّسون	مساقاتهم	ضمن	تخصُّ
ص	ويقتَرح	على	 ذوو	الوظائف	اجلزئيَّة	فإّنهم	يدرِّسون	مساقاتهم	ضمن	تخصُّ

الفصل	الثالث؛	خصائص	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات
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صات	أخرى	قريبة؛	وذلك	إلكمال	وظيفتهم.	أّما	 بعضهم	التدريس	ضمن	تخصُّ
احملاضرون	من	اخلارج	فإنَّهم	يدرِّسون	املساق	ذاته	-	بحسب	خبرتهم-ضمن	
ص،	أو	يدرِّسون	مساقات	مختلفة	 صات	عّدة	مع	مالءمة	املساق	لكل	تخصُّ تخصُّ
يف	أقسام	عّدة،	كما	تقول	محاضرة	حتمل	درجة	األستاذية:	»درَّست	يف	قسم	ِعلم	
االجتماع،	وقسم	ِعلم	السلوكيات	وبديت	أعلِّم	كمان	مساقات	يف	التربية	زي	»ِعلم	
ص	دراسة	اجلندرية	حول	املرأة	العربية.	 النفس	التربوي«	ومساقات	يف	تخصُّ
ز	بس	يف	قسم	 هذا	الشيء	اظن	استمّر	4-5	سنني.	بعدين	انا	طلبت	اني	أتركَّ
واحد.	من	يومها	تقوقعت	بنص	وظيفة	حلد	»حتى«	آخر	فترة،	قبل	استقالتي	

بفتره	قصيره	نسبيا،	ارتفعت	لثالثة	أرباع	)الوظيفة(«.	

مدى ثبات تدريس المساقات أو تغييرها عبر السنوات
املساقات	 نفس	 يدرِّس	 َمن	 فمنهم	 العرب،	 بني	احملاضرين	 كبير	 تفاوت	 هناك	
فترة	 كل	 املساقات	 استبدال	 كثرة	 بسبب	 يُجَهدون	 وآخرون	 عديدة	 لسنوات	
وجيزة،	كما	قالت	إحدى	احملاضرات:	»...	كثير	مساقات	اللي	انا	طّورتها،	وكل	
ر	اشياء	 مّرة	يحّولوا	املساقات	اللي	انا	طّورتها	حملاضر	ثاني.	كل	مّرة	كنت	أطوِّ
جديدة«.	تدر	اإلشارة	إلى	أّن	اجلهد	الذي	يبذله	العربي	يف	حتضير	املساق	هو	
أضعاف	ملا	يقوم	به	زميله	اليهودي،	كما	يقول	أحدهم:	»مهم	احكي	انه	اجلهد	
ر	مساق	جديد	هو	ممكن	يكون	ضرب	ثالثة	 اللي	انا	أعطيه	»أبذله«	وانا	احضِّ
أو	اربعه	)اضعاف(	عن	أّي	محاضر	يهودي.	بأعرف	انهم	يستّنوا	لي	على	النقرة	
كلمه	 كل	 وصغيرة.	 كبيرة	 كل	 كل	شيء.	 على	 يحاسبوني	 وراح	 بي«	 »يتربَّصون	
راح	أقولها	خالل	احملاضرات	راح	حتسب	علي،	عشان	هيك	أبذل	مجهود	اللي	

أحاول	أسبق	لهم،	وأّي	حتضير	كورس	يأخذ	مني	جهد	كبير	ووقت	طويل«.

السماح بتدريس مساقات باللغة العربية لصالح الطالب العرب
العبرّية	 باللغة	 التدريس	 يتفّهمون	ضرورة	 أّنهم	 العرب	على	 أجمَع	احملاضرون	
ثالثة	 أو	 طالبني	 باستثناء	 عرب	 هم	 الساحقة	 طالبها	 غالبّية	 مساقات	 يف	
طالب	يهود	يكونون	يف	الصف	لكّن	بعضهم	أبَدْوا	استهجانهم	إللزامهم	تدريس	



|    165    |

الطالب	العرب	باللغة	العبرية،	كما	يقول	أحدهم:	»علّمت	مجموعة	من	الشمال	
كلهم	عرب.	يف	احملاضرة	الثالثة	استلمت	رسالة	من	املركِّز	األكادميي	انه	الزم	
أعلِّمهم	باللغة	العبرية	ملصلحتهم،	بحجة	انه	مهم	يحكوا	ويتقنوا	العبرية.	طبعا،	
دروز	 من	 منهم	 قسم	 معهم.	 استمتع	 كنت	 بصراحة	 بالعربي.	 أعلِّم	 استمريت	
اجلوالن	وحبيت	أسمع	لهجاتهم	وهم	يحكوا.	لألسف،	السنة	اللي	بعدها	حّولوا	

املساق	لواحد	شرقي	-يهودي	من	أصول	شرقية-«.	

إمكانّية تدريس مساق خاّص بالطالب العرب
تقّدم	عّدة	محاضرين	بطلب	تدريس	مساق	للطالب	العرب	ألهمية	مالءمة	الفحوى	
صة	للطالب	اليهود،	إاّل	 خلصوصيتهم؛	وذلك	على	غرار	بعض	املساقات	املخصَّ
أّن	طلبهم	ُرِفَض	من	ِقبَل	اإلدارة	العتبارات	مختلفة	يفَهم	منها	»اخلوف	من	فقدان	
السيطرة«،	كما	يقول	أحدهم:	»الطالب	اليهود	يتعلّموا	مساق	»خدمة	اجتماعية	
مستقاة	من	الشريعة	اليهودية«.	تشّجعت	وطلبت	اعلِّم	مساق	عن	»جذور	اخلدمة	
االجتماعية	يف	الديانة	اإلسالمية«	لكن	ُرِفض	بحجة	انه	هناك	اقليه	من	الطالب	
املسيحية	والدروز.	اقتنعت.	معهم	حق.	بعدها	طلبت	أعلِّم	مساق	عن	»خصائص	
اخلدمة	االجتماعية	يف	املجتمع	العربي«.	كانت	موافقة	شرط	ان	يضم	املساق	
طالبا	يهود.	شرحت	انه	الهدف	تعليم	الطالب	املصطلحات	بالعربية	واالهّم	انه	
حرام	اضيِّع	الوقت	وانا	اشرح	مصطلحات	وحتى	بديهيات	عند	العرب	ملصلحة	
بحاجة	 اإلدارة	 ممكن	 انه	 فهمت	 ساعد.	 ما	 الشرح	 هذا	 كل	 اليهود.	 الطالب	
لطالب	يهود	تراقبنا.	الظاهر	انها	خائفة	تفقد	السيطرة	يف	الصف	ألنه	العرب	
مع	بعض«.	يف	اآلونة	األخيرة	يالَحظ	تنُّب	تدريس	مساقات	تُعنى	فقط	بالعرب،	
كما	تروي	إحدى	احملاضرات:	»يف	جامعة	حيفا	انا	بأعلِّم	مساق	הכלה תרבותית 
רגיש תרבות בחברה הערבית  טיפול  قبل	 اسمه	 كان	 اللي	 الثقايف«	 "االستيعاب	
موه	لكل	املجموعات	يف	 "عالج	حّساس	للثقافة	يف	املجتمع	العربّي«.	قّرروا	يعمِّ
اسرائيل.	يعني	مش	بس	نحكي	عن	املجتمع	العربي،	امنا	نتطرق	لكل	احلضارات	

الثقافات	املوجودة	داخل	املجتمع	االسرائيلي«.	

الفصل	الثالث؛	خصائص	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات
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معارضة تنميط المجتمع العربي خالل بعض المساقات
التنميط	غير	 تقومي	 العرب	يف	 ِقبَل	بعض	احملاضرين	 هناك	جهود	حثيثة	من	
املتعمد	أحيانا،	عبر	املساقات	التي	تُعنى	باملجتمع	العربي	،	كما	روت	محاضره:	
»كتبت	رساله	حاّده	الى	رئيس	قسم	اللغة	العربية	انه	كيف	تقوم	مؤسسه	مبكانه	
بأهمّية	 اّدعاءات	 لي	 كانت	 احلديث.	 العربي	 األدب	 بتهميش	 املؤسسة(	 )اسم	
والسياسة	 والفكر	 األيديولوجيا	 ألّن	 ومسرح	 ورواية	 ة	 قصَّ من	 املعاصر	 األدب	
يتصل	باألدب	العربي	احلديث.	أعتقد	انه	يف	هون	شيء	مقصود	ويف	هدف	من	
وراء	ذلك	وهو	إعطاء	الطالب	اليهود	فكرة	انه	هذا	هو	األدب	العربي	)القدمي(	
اللي	يقتصر	على	املقامات،	الغزل،	اخلمريات،	اخليمة	واألطالل،	وصف	الناقه	
وتوفيق	 القاسم	 وسميح	 درويش	 يتعلّق	مبحمود	 ما	 أّما	 واحملبوبة.	 والصحراء	
ش	 زياد	وسعد	اهلل	وّنوس	ومحمد	املاغوط	وغيرهم	من	األدباء	العرب	فهو	مهمَّ
نه	لم	 ال	يذَكر.	لم	أستطع	إقناع	رئيس	قسم	اللغة	العربية	لكونه	يف	اشياء	مبطَّ
يُفصح	عنها	لكن	هناك	مقصد	من	هذا	التهميش	لألدب	العربي	املعاصر«.	

مراقبة سيرورة التدريس حتى لمحاضر عربي يتمّتع بالدرجات األكاديمية العليا
فوق-	 فما	 كبير	 -محاضر	 عليا	 أكادميية	 بدرجات	 يتمّتعون	 محاضرون	 أشار	
أكادميية	 مؤسسة	 للعمل	يف	 تقّدموا	 عندما	 ما	 نوعا	 غريبا	 طلبا	 واجهوا	 أّنهم	
أخرى	-إلكمال	الوظيفة	أو	للحصول	على	وظيفة	إضافية-	وهو	اشتراط	تعيينهم	
بعد	انخراطهم	يف	العمل	ملدة	سنة	دراسية	برتبة	»محاضر	من	اخلارج«	ملراقبة	
موا	 قدَّ أّنهم	 من	 بالّرغم	 وذلك	 التجريبي؛	 العام	 هذا	 تدريسهم	خالل	 سيرورة	
لإلدارة	اجلديدة	تقييم	الطالب	ملساقاتهم	خالل	السنوات	األخيرة	يف	مؤسسة	
األم،	كما	تقول	بروفيسورة	عربية:	»طلبت	اني	أدرِّس	يف	جامعة	حيفا،	طلبوا	مني	
ابدأ	كــ	עמית הוראה	»محاضرة	من	اخلارج«	لسنة	واحدة	وخالل	هاي	السنه	
يعطوني	 بدهم	 اللي	 الدروس	 نوع	 على	 يفوتوني	 وبعدين	 وهيك،	 علي	 يتعّرفوا	
إّياها.	اشتغلت...	علمت	مساقني	خالل	السنه:	مساق	مبوضوع	اجلندر	ومساق	
ثاني	اظن	له	عالقه	باألسرة.	يف	نهاية	السنه،	ملا	انا	حاكيتهن	»حتّدثت	إليهم«	
قالوا	لي	انهم	نسيو	يجوا	ويشوفوا	شغلي.	يعني	ما	راقبوا	أدائي.	طلبوا	انه	انا	
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أعلِّم	كمان	سنة	»محاضرة	من	اخلارج«	وانا	رفضت.	أنا	أقيِّم	هذه	التجربة	على	
أّنها	سلبّية	جدا.	هل	هو	)رئيس	القسم(	عملها	عشان	هو	يهودي	وعشان	انا	

فلسطينية؟	ما	بأعرف.	أساء	لي؟	طبعا!	حسيت	اني	مغشوشة؟	طبعا!«.	

استراتيجيات شرعنه الشرطية المعرفية من ِقَبل الطالب
الغالبّية	الُعظمى	من	احملاضرين	العرب	أشارت	إلى	أّنهم	واجهوا	شرطية	معرفية	
من	ِقبَل	الطالب	اليهود،	خالل	تدريسهم	للمساقات	-انظر	الفصل	األّول-	بكل	
ما	يخص	الصهيونية،	دولة	إسرائيل،	االحتالل،	تعامل	الدولة	مع	األقليات	أو	
شة.	املفاجئ	كان	شرعنة	اإلدارة	يف	أغلب	األحيان	لهذه	الشرطية	 الفئات	املهمَّ

املعرفية	من	خالل	استخدامها	استراتيجيات	متنوِّعة	منها:	
أّوال،	التنويه باحملاضر العربي،	كما	يقول	أحدهم:	»مّرة	حكيت	انتقاد	على	زيارة	
»קברי צדיקים"	»قبور	الّصاحلني«	عند	اليهود.	طالب	متدينون	اشتكوا	انه	كيف	
تسمح	لنفسك	انك	تنتقد	ديانتنا.	هيك	حكي.	رئيس	القسم	دعاني	وفهم	مني	

شو	انا	حكيت،	حّذرني	وخلص	املوضوع«.	
على	 شكاوى	 فيه	 »أحيانا	 أحدهم:	 روى	 كما	 العربي،	 احملاضر  مع  التحقيق 
املضامني،	كوني	أعلِّم	علوم	سياسية،	فيه	كثير	شكاوي	ضدي	انه	آرائي	يسارية.	
مثال	كنت	أدرِّس	عن	تفتيش	العرب	يف	املطارات	وقلت	انه	هذا	أمر	عنصري.	
على	فكره	هذا	مش	رايي	الشخصي،	هذا	مكتوب	يف	مقّرر	التعليم.	طالبة	يهودية	
مت	شكوى.	رئيس	القسم	اتصل	بأحد	املسؤولني	للتحقيق	باملوضوع.	شرحت	 قدَّ
ر	املعتمد	من	قبل	اجلامعة	املفتوحة،	وانتهى	املوضوع.	 له	انه	هذا	موجود	يف	املقرَّ

السؤال:	شو	كان	الهدف	احلقيقي	للتحقيق؟«.	
األخيرتني	 السنتني	 »لألسف	يف	 أحدهم:	 قال	 كما	 العربي،	 مضايقة احملاضر 
اجلامعة	 إدارة	 احلقيقة	 ويف	 اسرائيل.	 اهاجم	 اني	 عني	 كثيره	 شكاوى	 هناك	
ه	اجلامعة	غير	مرضي.	كان	فيه	عندي	 اصبحت	سلبيه	اتاه	هذا	املوضوع.	توجُّ
زه	املساق	هي	انسانه	سلبيه	جدا	وعانيت	كثير	منها	ألنها	عنصريه	 هناك	مركِّ
انا	 ليبيرالية.	 دولة	 ليست	 إسرائيل	 انه	 مثال	 الشكاوى.	 كل	 م	 تضخِّ جدا.	هي	
حتى	اّدعي	انه	اسرائيل	دميقراطية	شكليه.	كان	نقاش	عن	املوضوع.	احملاضر	

الفصل	الثالث؛	خصائص	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات
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ص	يف	التديُّن	وهو	بعيد	عن	املجال.	كان	فيه	معه	نقاش	 املسؤول	عني	متخصِّ
انه	اسرائيل	لم	تصادق	على	دستور	كي	متس	يف	املواطنني	العرب	وحقوقهم.	
وادعاؤه	كان	انك	انت	حتكي	كالم	فارغ	وهذا	مش	مضبوط.	بعد	النقاش	اتضح	
زة	املساق	واملسؤول	االكادميي	 للجامعة	انه	انا	بأعرف	يف	املوضوع	اكثر	من	مركِّ

عني.	مهاجمتهم	كانت	عنصريه	وهدفها	املضايقة	والعكننة«.	
متييع قضايا أخالقية مبدئية لتقنّية بحتة،	كما	قالت	محاضرة:	»صار	معي	مع	
طالب	سنه	اولى	كانوا	وقحني	جدا.	مّرة	طلبت	منهم	يوزعوا	حالهم	الى	مجموعات	
عشان	يشتغلوا	على	قضية	اجتماعيه	معّينه.	ما	عجبهم	ليش	أوزِّع	اليهود	مع	العرب	
كمجموعات،	وعملوا	ضجه.	شكوا	عند	رئيسة	القسم	اني	انا	أجبرتهم	وألزمتهم	
عتهم	الي.	بلَّغتني	باملوضوع	وطلبت	مني	 يشتغلوا	كمجموعات	مع	عرب.	اإلدارة	رجَّ
أجهز	نفسي	ألنها	طلبت	من	الطالب	يفتحوا	املوضوع	معي	يف	الصف.	النقاش	كان	
حول	تاوزي	كمحاضرة	مش	على	القضية	األصلية.	يعني	اإلدارة	أعطت	شرعية	

لسلوكيات	عنصرية	مقلقه	من	هذول	الطالب.	هذا	يسّموه	متييع	املسألة«.	
الطالب  ملصلحة  تعليمية  تربة  إلى  عربّية  محاضرة  رفض  قضايا  حتويل 
طالب	 قبل	 من	 رفض	 هناك	 كان	 البدايات	 »يف	 محاضرة:	 قالت	 كما	 اليهود،	
انا	 يعرفوني	امنا	ألنه	 يتعلُّموا	عندي	كمحاضرة	عربية	قبل	حتى	ما	 انهم	 يهود	
عربيه.	الفكرة	انه	املساق	يتطلَّب	انفتاح	ومشاركة	وانكشاف	على	اآلخرين	وعلى	
رأيهم	أفكاري	كعربيه	عموما	مناقضه	ألفكارهم	وهذا	يعيق	تعلُّمهم.	كان	رد	فعل	
اإلدارة	هو	حتويل	القضية	إلى	تربة	مهنية	انه	كيف	بدنا	نستغل	القضية	ملوضوع	
يتعلّموا	هذا	املوضوع	 انه	الطالب	جايني	 التربية	يف	اخلدمة	االجتماعية:	كيف	
ه	 ومش	متقبلني	انك	عربية.	تعالوا	نستغلها	لقضية	تربوية،	تنشئة	مهنية.	التوجُّ
انا	 كان	تعالوا	نساعد	الطالب	يتعّدوا	هذه	احلواجز.	ماشي	احلال.	وشو	معي	

احملاضرة	املرفوضة	منهم؟«

اإلجحاف في توزيع المساقات
توزيع	 يف	 اإلجحاف	 بعض	 وجود	 على	 احملاضرين	 مجموع	 بني	 اّتفاق	 هناك	
املساقات،	وبعضهم	يعزو	ذلك	إلى	عروبتهم.	كقول	أحدهم:	»فيه	محالت	كنت	
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فيه	 متميِّز	 انا	 كنت	 بحثية«	 »ورشة	 سمينار	 فيه	 كان	 إجحاف.	 فيه	 انه	 أشعر	
مبوضوع	الشيخوخة.	كّنا	خمس	مجموعات	مع	خمس	محاضرين	وكان	اإلقبال	
ص	فيه.	السكرتيرة	قالت	لي	لو	 علي	كبير.	انا	بأحب	املجال	والوحيد	املتخصِّ
بدي	آخذ	شيقل	على	كل	طالب	تسجل	ملجموعتك	لكنت	أغنى	الناس،	قصدها	
الوحيدة	 املجموعة	 الطالب	 ملا	قل	عدد	 الطلب	على	مجموعتي.	لألسف،	 من	
صي	وعلى	طلب	من	الطالب.	 اللي	ألغوها	هي	مجموعتي.	ليش؟	هذا	لب	تخصُّ

ر	إاّل	انه	اسمي	)اسمه	العربي(«.	 فش	أي	مبرِّ

تدريس المساقات وسلوكيات مختارة من ِقَبل اإلدارة
ل	اإلدارة	يف	املساقات.	يف	هذا	 كل	احملاضرين	العرب	تطّرقوا	بإسهاب	إلى	تدخُّ

السياق،	سنعِرض	أهّم	خمس	نقاط: 
ل اإلدارة يف أصغر األمور يف مجريات املساق،	كقول	أحدهم:	 األولى، إمكانّية تدخُّ
رئيس	القسم	ناداني	عشان	شكوى	طالبة	مفادها	انه	يف	الوقت	اللي	قّدمت	فيه	
ر	ومّرة	ثانية	 عرض	بالصف	انت	ما	كنت	مهتم.	للحظات	انت	كنت	سارح	وتفكِّ

كنت	حتكي	مع	البنت	اللي	حّدك«.	

نة حول طبقية الطالب ووجوب خدمة الطالب اليهود بشكل  الثانية، رسالة مبطَّ
ر	انه	كان	يف	امتحان	نصف	فصلي	وهو	عادة	 خاّص،	كما	قالت	محاضرة:	»اتذكَّ
د	عدد	األسئلة	اللي	كل	طالب	يقدر	يسألها.	 طويل	حوالي	ثالث	ساعات.	انا	بحدِّ
بأعمل	جولة	اسئلة	يف	الساعة	االولى	وجولة	ثانيه	يف	الساعة	الثانية	وخلص.	
كانت	يف	طالبه	يهودية	اللي	استغلت	كل	الوقت	الي	قدرت	تستغله	يف	اجلولة	
االولى	واستغلت	اجلولة	الثانية	وكمان	اجت	لعندي	تسالني	يف	الساعة	األخيرة	
وانا	قلت	لها	sorry	انا	جاوبت	على	اسئلتك	مثلك	مثل	الكل،	انزعجت	وراحت	
مت	شكوى	علي	»إنها	شعرت	باإلهانة«.	املسؤولة	 ثاني	يوم	لرئيسة	القسم	وقدَّ
انه	طالب	يشكي	 باملفاجأة	 انا	شعرت	 التفاصيل.	 لها	كل	 استدعتني	وشرحت	
على	محاضر	اني	تعاملت	بشكل	متساوي	وعادل	مع	كل	الطالب.	ما	مّيزت	حدا	
عن	حدا.	رئيسة	القسم	تفّهمت	شعور	الطالبة	انها	جرحت	وأهينت	ومش	قادرة	

الفصل	الثالث؛	خصائص	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات
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تتعلَّم	عندي	ونقلتها	عند	محاضرة	ثانيه.	السؤال	هو	لو	طالب	آخرين	قّدموا	
شكوى	ضد	محاضرين	آخرين	هل	كانت	اإلدارة	ستتعامل	معهم	بنفس	الطريقة؟	
املساق	 يف	 »رسب«	 سقط	 اللي	 عربي	 لطالب	 شكوى	 كانت	 ولكن	 بأعرف!	 ما	
عندي	بالفصل	االول،	رئيسة	القسم	حّولت	رسالته	للسكرتيرة	واللي	حّولتها	الي	

مع	كلمة	واحده:	לטיפולך	»ملتابعتك««.	

أحدى	 روت	 كما	 ا،	 محّقً العربي  احملاضر  يكون  حينما  الّتجاهل  الثالثة،	
إرشاد	 يومها	يف	 انا	كنت	 الكارثة.	 كان	ذكرى	 انه	 ذاكرته	 انا	 »اللي	 احملاضرات:	
عند	)اسم	مركزه	املساق(،	فجأة	اشتغل	الزامور	»صافرة	ذكرى	الكارثة«	فوّقفنا	
انا	وإّياها،	يعني	الوضع	كان	محرج	اللي.	وانا	ما	كان	كثير	يهمني	انه	أوقِّف	ألنه	
هذا	مش	ذكرى	اجلنود	القتلى	يف	معارك	اسرائيل	إمّنا	يوم	الكارثة	وانا	اه	اتضامن	
وانا	اه	بحس	معهم،	ليش	ما	اوقِّف؟	بعد	االرشاد	حكينا	عن	املوضوع.	حكينا	انه	
كيف	كان	مثير	النا	انه	احنا	االثنتني	يف	أوضه	»غرقه«	واحده	ونوقف.	قلت	لها	انه	
هذا	املوقف	اخذني	للمحالت	اخلاصة	بي،	لأللم	تبع	أهلي	وهذا	الشيء	يجمعنا.	
انه	فيه	أوجاع	وآالم	 انه	احكي	 يومها،	شاركت	الطالب	بهذه	التجربة	من	محل	
هم	 بالثاني.	 واحد	 حاّسني	 نكون	 بتخلّينا	 اللي	 بتقربنا،	 اللي	 مشتركة	 هي	 اللي	
غضبوا	انه	كيف	انت	تسمحي	لنفسك	ان	تقارني	ألم	ابوك	فيما	يسمى	بالنكبة	
بأملنا	يف	الكارثة	والبطولة.	اجلماعة،	معظمهم	مستوطنون،	عملوها	قّصه.	فهمت	
وانها	قّررت	اهماله	ألنه	سخيف.	وصلتهم	هاي	 باملوضوع	 ِعلم	 انه	اإلدارة	على	
رايهم،	ما	كان	فيه	هناك	 اياها.	على	 لي	 الشكوى	وهم	متجاهلينها	وما	وصلوا	
اجراءات	معّينه	اللي	ممكن	يتخذوها	ضد	الطالب.	انا	ملا	حّسيت	اني	يف	محل	
اللي	هو	مهّدد	قّررت	التحدي،	حّسيت	حالي	اني	انا	بدي	اورجيهم		انه	انا	اواجه	
انا	 انه	 املوضوع	بشجاعة،	ما	فش	عندي	ايش	اخاف	منه،	ومفش	عندي	سبب	

اتنازل	او	اصبح	»عربية	جيدة«	حتى	لو	بدهم	يروحوني	على	الدار....«.	

الرابعة،	التعاطي مع شكاوى الطالب اليهود منوط باملسؤول وليس بالشكوى 
ذاتها،	واملقصود	أّن	نفس	القضية	التي	تُعَرض	على	مسؤولني	يهود	تتلّقى	ردود	
فعل	متباينة	قد	تكون	قطبية،	كما	قال	محاضر	عن	رئيس	قسم	يساري	جدا	
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بقوله:	 العربي،	 احملاضر	 رفعت	ضد	 على	شكوى	 فعله	 رّدة	 يف	 أسعده	 والذي	
»اذكر	يف	جامعة	حيفا	انه	طالبني	غشوا	يف	الوظيفة،	كان	ضابط	وجنديه.	وأول	
ادعاء	لهم	كان:	»اه.	هو	يعاقبنا	ألننا	جنود	وهو	عربي«.	دعاني	رئيس	القسم	
د	بنفسه	انهم	غشوا.	بعد	ما	تأكد	كان	ردة	فعله	انه	اضاف	بند	"اّدعاءات	 ليتأكَّ
كاذبة«	على	بند	الغش	امام	»جلنة	التأديب«	اللي	أقامها	ملعاقبتهم.	يف	املقابل،	
ف	بشكل	مغاير	 مسؤول	آخر	عنصري	من	)اسم	مؤسسه	ثانيه	يعمل	فيها(	تصرَّ
ومخيِّب	ُتاه	شكوى	شبيهة	قّدمتها	طالبة	يهودية	ضدي	يف	مساق.	اذكر	انه	قبل	
عّدة	سنوات	كانت	أحداث	البقيعة.	طالبه	يهودية	من	أصل	روسي	وقفت	اول	
احملاضرة	وقالت	لي:	انتم	الدروز	مخربني	وممنوع	يأخذوكم	على	اجليش.	انتم	
الزم	يطردوكم	من	الدولة	كلها.	حقيقه،	انا	ما	عرفت	كيف	عرفت	اني	درزي.	انا	
سكتت	وقلت	لها	باني	مش	راح	احكي	معها	قبل	ما	تتأسف.	هي	كتبت	شكوى	
لة	لرئاسة	اجلامعة	اني	امّيزها	لألسوأ	واني	عنصري	وضد	دولة	اسرائيل.	 مطوَّ
فاجأتني.	 اخلطوة	 هذه	 ق.	 محقِّ محاضر	 ارسلت	 اجلامعة	 السيئة.	 األمور	 كل	
ملا	 الطالب.	 مع	 وحكى	 الطالبة	 غير	 ومن	 غيري	 من	 الصف	 على	 دخل	 فعال	
فت	بشكل	الئق	وإيجابي	وأّنها	هي	 خرج	قال	لي:	كل	الطالب	شهدوا	انك	تصرَّ
املستفزة	والسيئة.	الطالب	استغربوا	انك	ما	اشتكيت	عليها.	كلهم	وقفوا	معك.	
اخلطير	هو	انه	انا	الضحية	ألنها	تهجمت	علي،	واجلامعة	ملّا	يكون	فيه	نقاش	
بني	عربي	ويهودي	هي	تكون	جلانب	الطالب	اليهودي.	واضح	انه	اجلامعة	ما	
ق.	إهانة	احملاضر	العربي	يف	اجلامعة	نسبتها	أعلى	 كانت	عادله	يف	إرسال	محقِّ
بكثير	من	احملاضر	اليهودي.	تخيل،	لو	لم	يكن	طالبي	يهود،	شو	راح	يكون	رد	

فعل	هذا	املسؤول	بالذات؟«	

عقاب احملاضر العربي إذا أزعج طالب يهود خالل املساقات،	كما	يروي	أحدهم:	
»قبل	أربع	سنوات	كانت	القّمة.	علمت	طالبتني	عنصريتني	لدرجة	انه	اضطررت	
انه	أقلب	ورشة	العالقات	العربية	واليهودية	اللي	تعتمد	على	حوار	جماعي	الى	
شبه	محاضرات.	حاولت	أمنعهم	انهم	يناقشوا.	نقاشاتهم	كانت	كثير	متدنّية	يف	
ارهابيني	وشغالت	من	هاد	قدام	الطالب	 والعرب	 لنا	 الدولة	 انه	 املستوى	زي	
العرب.	راحوا	للسكرتيرة	وشكوا	لها	كيف	تشغلوا	محاضر	عربي	من	هذا	النوع!	

الفصل	الثالث؛	خصائص	تدريس	احملاضر	العربي	للمساقات
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اتصل،	 القسم	 يعاقبوني.	رئيس	 وقّرروا	 للمساقات	 تقييم	 كان	 السنه	 نهاية	 يف	
أنا	 املساق.	 هذا	 »نلغي«	 نبطل	 وبدنا	 تقليصات	 فيه	 انه	 لي	 وقال	 مّرة،	 ألول	
شاركت	محاضرين	يساريني	يف	القسم	بحيثيات	القضية.	الظاهر	انهم	عملوا	
اللي	عملوه.	واملساق	فعال	رجع.	كانت	تربه	قاسيه.	أعترف	انه	كنت	بحاجة	
الى	شغل.	لهيك	ما	كنت	صارم	مع	الصبايا	منعا	للمشاكل.	هذا	الثمن.	احلاجه	
للدخل	هذيك	»تلك«	الفترة	وتنازلي	كان	املطب	اللي	وقعت	فيه.	انا	بدي	اكتب	
موا	فيه	وكيف	ميسكوه	من	خناقه	برزقته	 عن	املوضوع	كيف	انه	ملا	واحد	يتحكَّ
هو	وعائلته.	ملّا	احملاضر	مش	مثبَّت،	قديش	ساعتها	مستعد	يتنازل.	الحظ	انه	
طالبتني	يهوديات	اشتكوا	لسكرتيرة	يهودية،	رئيس	قسم	يهودي	ألغى	لي	املساق	

ومحاضرين	يهود	يساريني	هم	اللي	رّجعوني«.	
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الفصل الّرابع

مّيزات عمل المحاضر العربي تحت إدارة صهيونية
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الفصل الّرابع

مّيزات عمل المحاضر العربي تحت إدارة صهيونية

موجز 
حتت	 العربي	 احملاضر	 عمل	 وميِّزات	 خصائص	 إلى	 الفصل	 هذا	 يف	 نتطّرق	
إدارة	صهيونية	بكّل	اجلوانب	باستثناء	مسألتي	»التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمية	
اخلامس	 الفصالن	 سيكّرس	 ما	 وهما	 العلمي«	 م	 التقدُّ و«سيرورة	 الوظيفية«	

والسادس	لتناولهما	خاّصًة.	

اإلدارة	 سلوكيات	 لدوافع	 العربي	 احملاضر	 رؤيا	 إلى	 التطّرق	 يكون	 بداية،	
أن	 قبل	 عربي	 أنت	 بداية	 التالية:	 العناوين	 يف	 ص	 تتلخَّ وهي	 معه	 الصهيونية	
بات	املجتمع	 تكون	محاضرا،	أنت	عربي	رغما	عن	أنفك،	تأكيد	التمييز	بني	مركِّ
العربي	-املسلم،	الدرزي،	املسيحي	والبدوي-،	العربي	هو	فرد	ال	ينتمي	ملجموع،	
بصراحة	ليس	من	أجل	العرب	أقيمت	األكادميية	اإلسرائيلية،	كعربي	أنت	جسم	
غريب،	كعربي	وجودك	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	غير	مفهوم	ضمنا،	على	العربي	
ا،	كعربي	من	املفروض	أن	تكون	منتمي	إلى	األقلية،	كعربي	 ع	تعامال	خاّصً أن	يتوقَّ
تظّل	قابعا	يف	درجة	أقّل	من	اليهودي،	عربية	ومحاضرة-	أمر	مستهجن!،	كعربي	
يتأثَّر	وضعك	بالتطورات	األمنية	والسياسية	احلاصلة	يومّيًا،	العربي	يخدم	دائما	
أجندة	املؤسسة،	اإلدارة	مع	العرب:	يف	العلن	شيء	ويف	اخلفاء	ما	هو	أعظم،	

العربّي	الّناجح	هو	»العربّي	اجليِّد«،	العربّي	املشاكس	مصيره	الطرد.	

تغطية	 خالل	 من	 العرب	 احملاضرين	 مع	 اإلدارة	 تعامل	 إلى	 ق	 التطرُّ يتّم	 	 ثمَّ من	
إقصاء	 يتم	 واملرتبة،	حيث	 النوع	 اللجان-	 املشاركة	يف	 مثل:	 مهّمة،	 عّدة	مواضيع	
احملاضر	العربّي	عن	جلان	مهّمة،	تعيينه	عضوا	يف	جلان	مهّمة	أو	ورئيسا	إلحدى	
لشرعنة	 ياتها	 مبسمَّ »التأديب«	 جلان	 العربي	 احملاضر	 ترؤُّس	 الفرعّية،	 اللجان	
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ا	يف	كثير	من	املؤسسات	األكادميية	 ِمنَّة	وليست	حّقً القرارات،	عطل	األعياد	هي	
اإلسرائيلية،	مشاركة	احملاضرين	العرب	ذوي	املناصب	يف	الطقوس	الوطنية	وإن	
خالفت	معتقدات	بعضهم،	استقبال	ضيوف	غير	مرغوب	فيهم	من	ِقبَل	احملاضر	
سة	يف	احملافل	والهيئات	احمللية	والدولية	 العربي	داخل	إطار	األكادميية،	متثيل	املؤسَّ
كنوع	من	»االستعراض«،	تقييد	ما	حلرية	التعبير	عن	الرأي	يف	االجتماعات،	متييز	
صارخ	يف	كافة	الشؤون	األكادميية	مقارنة	بالزمالء	اليهود،	تنيد	اإلدارة	لزمالء	
للطالب	 اإلدارة	 تنيد	 العربي،	 احملاضر	 ضد	 عنصرّيون-	 هم	 -غالبيتهم	 يهود	
هات	 توجُّ باختالف	 تتغيَّر	 العربي	 احملاضر	 مكانة	 العربي،	 املعلم	 أذى	 أو	 ملصلحة	
التمييز	 العلمية،	شخصنة	قضايا	 قيمة	احملاضر	 وفق	 وليس	 السياسية	 اإلدارات	
ترشيح	 نسبة	 انخفاض	 يعيشه،	 الذي	 املرير	 للواقع	 تصويرا	 وليست	 ذاتية	 وكأّنها	
العرب	لنيل	اجلوائز،	احملاضر	العربي	كمستشار	أو	ممثِّل	للعرب	رغما	عنه،	البلبلة	

يف	صالحّيات	وسلطات	احملاضر	العربي.	

تعَرض	النتائج	بشكل	يتالءم	مع	العناوين	املطروحة	يف	املوجز	أعاله	والذي	التزم	
بتسلسل	البنود	حسب	أهميتها	كما	عبَّر	عنها	كثير	من	احملاضرين	العرب،	مع	

وجود	تفاوت	بينهم:	

سلوكيات اإلدارة هي انعكاس لمكانة المحاضر العربي داخل األكاديمية اإلسرائيلية

	احملاضر	العربي	يدرك	متاما	حقيقة	أّن	سلوك	اإلدارة	معه	ما	هو	إاّل	انعكاس	 إنَّ
الكلمة	من	 كــ	»عربي«	بكل	ما	حتمل	هذه	 ملكانته	لدى	األكادميية	اإلسرائيلية	
دالالت	مختلفة	لدى	معظم	الصهاينة.	عليه،	سنعرض	يف	البداية	اإلطار	العام	
باتها	-بدءا	 بتشعُّ سات	األكادميية	اإلسرائيلية	 املؤسَّ إدارات	 الذي	تعمل	حسبه	
ز	املساق	وانتهاء	برئيس	املؤّسسة-،	كما	يراها	احملاضر	العربي	نفسه.	تنبع	 مبركِّ
مكانة	احملاضر	العربي	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية	من	عّدة	منطلقات،	أهّمها:	

»انا	 بداية أنت عربي قبل أن تكون محاضرا،	كقول	محاضرة:	 ل،	 المنطلق األوَّ
بافكر	انه	مش	بس	الطالب	إمّنا	الزمالء،	احملاضرون	واملوظفون	يف	هذه	الكلّية	
)college(	هم	بحطوك	يف	االول	يف	خانة	العرب	وبعدين	الدين.	مواصفاتك:	

الفصل	الّرابع؛	مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية
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التك	وقدراتك	هي	بالدرجات	املنخفضة	يف	 مني	انت،	شو	شخصيتك	وشو	مؤهِّ
سلم	األهمية	عندهم.	انت	يف	االول	عربي	وبعدين	مسلم	او	مسيحي	او	درزي.	

وممكن	يف	اآلخر	شخصيتك.	هذا	اللي	انا	أشعره«.	
المنطلق الثاني، أنت عربي رغما عن انفك،	كقول	إحدى	احملاضرات:	»الهوية	
العرب	 احملاضرين	 كل	 انه	 بفكر	 شغله	 وفيه	 الوقت	 طوال	 موجودة	 القومية	
يف	 كان	 إن	 دور	 تلعب	 الزم	 الهوية	 هاي	 مدى«	 أّي	 »إلى	 قديش	 انه	 يواجهونها	
التعليم	وإن	كان	يف	البحث.	انا	كان	اول	شيء	مهّم	إلي	انه	يحترموني	ملهنيتي	
مش	مهم	انه	انا	عربيه	او	يهودية.	الهوية	العربية	تلعب	دور	للمليح	والعاطل	يف	
اتخبط	فيه.	 انا	 أي	محل	تكون	فيه.	هذا	مش	سؤال	عام،	امنا	هذا	موضوع	
شخصيا،	اتذكر	انه	جوابي	كان	للطالب	اليهود	لسؤالهم:	ليش	انت	ما	بتركزي	
على	العرب	يف	مساقاتك؟	كان	اني	ما	بأعلِّم	דיני ערבים	»قانون	العرب«.	كوني	انا	
عربية	مش	مفروض	انه	أكون	الصوت	اللي	ميثِّل	العرب.	هذا	مش	دوري	وهذا	

مش	اشي	اللي	انا	بدي	آخذه	على	حالي«.	
بات املجتمع العربي من املسلم، الدرزي،  المنطلق الثالث،	تأكيد التمييز بي مركِّ
ل	 تفضِّ إسرائيل	 األكادميية	يف	 سات	 »املؤسَّ أحدهم:	 كقول	 والبدوي،	 املسيحي 
طوائف	أو	فئات	معيَّنة	يف	اخلفاء	والعلن.	كل	فتره	يهتموا	مبجموعه	اخرى:	مّرة	
مع	الدروز	النهم	يخدموا	باجليش،	مّرة	مع	املسيحية	النهم	يشوفوا	فيهم	آراميه	
ومش	عرب	او	باألحرى	مش	مسلمني،	مّرة	مع	األكادمييات	البدوّيات،	لكن	وال	
موروث	 هو	 التمييز	 هذا	 بالصدفة.	 مش	 مسلمني.	 هم	 اللي	 األكثرية	 مع	 مّرة	

ق	تسد«.	 سياسات	االنتداب	البريطاني:	فرِّ
سات	 املؤسَّ معظم	 أّن	 حيث	 ينتمي ملجموع	 ال  فرد  هو  العربي  الرابع،	 المنطلق 
األكادميية	اإلسرائيلية	متَّفقة،	وإن	بشكل	غير	رسمي،	على	أن	تستوعب	األقسام	
فيها-	باستثناء	بعض	أقسام	اللغة	العربية-	محاضرا	عربّيًا	واحدا	فقط	لئال	
ه	الفرداني	وليس	اجلمعي	ُتاههم،	 ل	تكتُّل	بني	العرب،	وكذلك	لتعزيز	التوجُّ يتشكَّ
	هذه	القصة	حملاضر	عربي:	»ُدعيت	إللقاء	محاضرة	يف	حفل	توديع	 كما	تبنيِّ
يف	 الكلية(.	 يف	 العرب	 زمالءه	 و)اسماء	 أنا	 كّنا	 للتقاعد.	 خرج	 قد	 لنا	 زميل	
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افتتاحية	األمسية	بلش	»استهل«	العريف	يسرد	بطوالت	الزميل	اللي	كان	»قائد	
كتيبة«.	حترير	وفيديو	وموسيقى.	قبل	احملاضرة	سمحت	حلالي	أسأل:	هل	احنا	
بصدد	انه	نودع	زميل	أكادميي	أو	ضابط	جيش؟	االعتذار	من	ِقبَل	اإلدارة	كان	يف	
اإلمييل	بشكل	فردي	الي	انا،	ومش	جماعي	لكل	احملاضرين	العرب	اللي	حضروا	

احلفل.	يعني	تعاملوا	معنا	كأفراد	مش	مجموعة«.	
المنطلق الخامس،	بصراحة ليس من أجل العرب أقيمت األكادميية اإلسرائيلية،	
كقول	أحدهم:	»اهّم	عقبة	تواجهك	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	هي	انك	انت	مش	
اجله.	ألنك	 من	 أقيمت	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 اللي	 الشخص	 انت	 تابع.	مش	
متميِّز	حتصل	على	االهتمام	ولكن	مش	انت	املتميز	اللي	هم	معنيني	فيه	عشان	
يقدروا	يطوروه	زي	حدا	اللي	هم	معنيني	فيه.	عدم	التبعية	والشعور	انك	مش	
انت	الشخص	اللي	األكادميية	أقيمت	ألجله	اعتبره	أهّم	العقبات.	حتى	يف	عملي	
بالهايتك	كان	عندي	نفس	اإلحساس	اني	مش	جزء	من	هذه	املجموعة	امنا	انا	
دخيل	عليها...	لألسف،	انت	يف	وحدة	تامة	ألنها	لم	تقم	باألساس	من	شانك	

»ألجلك«،	املقصود	كعربي«.	
المنطلق السادس،	كعربي أنت جسم غريب،	كقول	أحدهم:	»يف	نهاية	األمر	ان	
كان	الطالب	اليهودي	وان	كان	الزميل	وان	كان	املوظفني	كلهم	يطلعوا	عليك	انك	
سات	الصهيونية.	 عربي،	גוף זר	»جسم	غريب«.	العنصرية	موجودة	يف	كل	املؤسَّ

ما	فيه	محاضر	عربي	جيِّد	او	سيِّئ	امنا	فيه	عربي«.	
المنطلق السابع،	كعربي وجودك يف األكادميية اإلسرائيلية غير مفهوم ضمنا،	
شيئا	 ليس	 يهودية	 إسرائيلية	 مؤسسة	 يف	 العربي	 »احملاضر	 أحدهم:	 كقول	
ى	الراديكالية	يف	 مفروغا	منه	باعتبار	أّن	املجتمع	اإلسرائيلي	مّر	يف	فترة	ما	تسمَّ
ه	األغلبية	جنو	اليمني	املتطرِّف.	بالتالي،	احملاضر	العربي	 السياسة،	وهو	توجُّ
ال	 إسرائيل	 يف	 أغلبّية	 هناك	 عروبته.	 من	 ثقافته	 ويستقي	 عربيا	 كونه	 يعاني	
التسمية	 هذه	 وحتى	 الفلسطينّيني	 بحقوق	 وال	 الفلسطيني	 باملجتمع	 تعترف	
»فلسطيني«	غير	مقبولة	عليه.	لهيك،	كونك	محاضرا	عربيا	أو	فلسطينيا	أمر	

ليس	بديهّيًا	وال	عادّيًا	باملّرة	بالنسبة	إليهم«.	

الفصل	الّرابع؛	مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية
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ا،	كقول	إحدى	احملاضرات:	 ع تعامال خاّصً المنطلق الثامن، على العربي أن يتوقَّ
انا	بدي	اصل	يف	هذا	احملل	 اليوم	فاهمه	وواضح	لي	انه	مش	مهم	لوين	 »انا	
انا	 انا	بأظل	يف	االول	عربيه.	نقطة.	فش	مشكله	عندي	مع	هويتي.	 )الكلّية(	
فاهمه	انه	الديناميكية	مع	اجلميع	مرتبطة	بكوني	عربيه.	نقطة	البداية	والنهاية	
مع	الطالب	واملسؤولني	والزمالء	اللي	يعلموا	معي،	لهيك	انا	فاهمه	اني	عربيه	
ع	منهم«.	 ع	من	حالي	وشو	اتوقَّ لت	علي	كثير	حياتي.	شو	اتوقَّ قبالهم.	هذه	سهَّ
المنطلق التاسع،	كعربي من املفروض أّنك تنتمي إلى األقلّية،	كقول	أحدهم:	
سة	اإلسرائيلية	تساعد	على	استيعاب	محاضرين	عرب	أكفاء.	بصراحه	 »هل	املؤسَّ
هذا	اول	سؤال	الزم	انه	يُسأل.	اجلواب	هو	ال.	انا	ما	حّسيت	انه	اجلامعات	مفتوحه	
تظل	 وراح	 يستوعبونا،	 تشجيع	 فيه	 ما	 يعني	 العرب.	 للمحاضرين	 واضح	 بشكل	
نسبتنا	واطيه	»منخفضة«	جدا.	أتصّور	فيه	كثير	اشياء	ممكن	مجلس	التعليم	العالي	
يغيرها.	حتى	منحة	»معوف«	لدمج	احملاضرين	العرب	يف	األكادميّية	اإلسرائيلية	
ل	معه.	باآلخر،	 مشروطه	انه	تعطيها	للمحاضر	بشرط	انه	اجلامعة	تلتزم	انها	تكمِّ
ة«	والزم	 الكلّيات	هي	التي	تقبل	العرب.	ال	يكفي	دكتوراه.	انا	الزم	اكون	Top	»القمَّ
ص	بشيء	خاص	جدا	يف	البوست	دكتوراه	عشان	اشتغل.	الظاهر	انه	الزم	 أتخصَّ

سات	التعليم	العالي	يف	إسرائيل«.	 د	على	مكانتنا	كأقلية	يف	مؤسَّ نتعوَّ
المنطلق العاشر،	كعربي تظّل يف درجة أقّل من اليهودي،	كقول	أحدهم:	»يظل	
يف	مخّيلتهم	انك	عربي	وانك	اقل	والظاهر	انه	بعض	اليهود	دعموك	ودفعوك	
חייב  אתה  »بفضلنا«.	 בזכותנו	 هو	 هنا	 وجودك	 اليوم.	 ملكانتك	 توصل	 عشان	
רוצה  אתה  مباشرًة:	 إّياها	 لي	 قالوا	 لنا«.	 اجلميل	 ترّد	 أن	 »عليك	 לנו	 להחזיר 
להגיד אילו יהודים לא היו דואגים לך היית מצליח להגיע למעמד שלך לבד?	»توّد	

القول	بأّنه	لو	لم	يهتّم	بك	اليهود	لكنت	قد	وصلت	بنفسك	إلى	مكانتك؟«	
المنطلق الحادي عشر، عربية ومحاضرة - أمر مستهجن!	كقول	محاضرة	تلبس	
ة	ممكن	تكون	مثيرة	لالهتمام	بهذا	السياق.	 الزي	الشرعي	اإلسالمي:	»فيه	قصَّ
اول	مّرة	رحت	أعلِّم	فيها	بجامعة	حيفا،	كان	قاعد	يف	القاعة	مدير	يف	التلفزيون	
اإلسرائيلي،	هو	أصله	يهودي	بس	قاعد	يبث	بالعربي.	بعد	اسبوع	تلقيت	تلفون	
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منه	انه	بدي	أعمل	معك	مقابلة	بالتلفزيون.	ملا	رحت	عنده	على	التلفزيون	قال	
رنا	انك	جاي	تنظفي.	 لي	بالضبط،	من	غير	حياء،	ملا	إنت	دخلت	على	القاعة	فكَّ
سامحيني	بس	كل	عامالت	التنظيف	يف	جامعة	حيفا	هن	عربيات	والبسات	مثلك«.	
المنطلق الثاني عشر، كعربي يتأّثر وضعك بالتطّورات السياسية األمنية احلاصلة 
ا،	كقول	محاضرة:	»احنا	كل	حدث	يصير،	مش	مهم	شو	تعريفك	لهويتك	او	 يومّيً
حتت	اي	مجموعة	من	الشعب	الفلسطيني	تكون،	اي	حدث	سياسي	او	أمني	ولو	
بسيط	كل	العروبة	تتعّرض	لنفس	رّدة	الفعل.	فما	بالك	احنا	منّر	بأحداث	سياسيه	
وعنف	متواصل.	كثير	احيان	انت	تنحط	بوضع	تشعر	انه	هناك	توتُّر	يف	العالقة	
وانها	مش	إيجابيه.	كمان	الظروف	اللي	يعيشها	املجتمع	البدوي	هون	اللي	يصارع	
على	حقوقه	وكيانه	واالعتراف	فيه.	على	رأي	املثل:	الوضع	على	كّف	عفريت«.	

سة،	كقول	محاضرة:	»قلت	 المنطلق الثالث عشر،	العربي دائما يخدم أجندة املؤسَّ
مهارات	 عندي	 العربي.	 املجتمع	 عن	 أعلِّم	 جاي	 بس	 مش	 انا	 انه	 مّرات	 عّدة	
وقدرات	أعلِّم	مساقات	إلزاميه	وعامه	لكل	الطالب.	هم	يفضلوا	يبعثوا	الطالب	
ل	 التدخُّ أساليب	 بالذات	 عندي،	 مش	 اليهودي	 احملاضر	 عند	 يتعلّم	 اليهودي	
بنصف	 تشغيلي	 مت	 انه	 بأشعر	 احيانا	 ص(.	 التخصُّ مساقات	 )أهّم	 العالجية	
وظيفة	النهم	بدهم	يؤرجوا	انه	فيه	محاضرة	عربيه	ويجوز	ألنه	عندهم	طالب	

عرب،	مش	اكثر	من	هيك«.	
كقول	 أعظم،	 خِفَي  وما  شيء  العلن  العرب:  مع  اإلدارة  عشر،	 الرابع  المنطلق 
أحدهم:	»ما	عندي	تواصل	مباشر	مع	إدارة	اجلامعة.	على	مستوى	إدارة	القسم	
عالقتي	معها	جيِّده.	طبعا	يف	بعض	املآخذ	اللي	انا	أحاول	أشركها	ملّا	فيه	شيء	
هو	 أزعجني	 واحد	 موضوع	 اخلفاء.	 يف	 شيء	 فيه	 إذا	 أعرف	 ال	 مريح.	 مش	
م.	شعرت	انه	أخذ	وقت	أطول	من	الالزم	نسبة	لغيري،	لكن	بظل	هذا	شعور	 التقدُّ
شخصي.	بصراحة،	ما	عندي	بينات	عن	َدْور	اإلدارة	اخلفي	بهاي	املماطلة«.	

د«،	كما	قال	أحدهم:	 المنطلق الخامس عشر،	العربّي الناجح هو »العربّي اجليِّ
»أعتذر	عن	النزعة	الرجولية	يف	مصطلحاتي،	لكنني	مؤمن	ومن	تربتي	الشخصية	
سة	قد	جنحت	يف	إخصائه	او	 انه	حتى	حصول	العربي	على	التثبيت	تكون	املؤسَّ

الفصل	الّرابع؛	مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية
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خلّينا	نقول	تأكدت	من	ترويضه.	األكادميية	يف	اسرائيل	تنجح	تخلّينا	أفراد	مش	
مجموعة.	احنا	مفّتتني	»متبعثرين«	وكلنا	مسكرين	على	حالنا.	كأفراد	بدنا	نعيش	
د	رزقنا	او	تقدمنا،	مثل	املقولة	املشهورة:	 ونحذر	ان	نعمل	مشاكل	اللي	ممكن	تهدِّ
»امشي	احليط	احليط	وقل	يا	رب	الستيرة«.	يف	نفس	السياق،	قال	محاضر	آخر:	
»احملاضر	العربي	يأخذ	التثبيت	األكادميي	بعد	إمتام	عملية	إطفاء	وميضه.	خالل	
السنوات	نعبر	تنشئه	أكادميية	نتعلَّم	خاللها	شو	الزم	نقول	أو	نعمل.	مرحلة	ما	
بعد	التثبيت	هو	استمرار	للمرحلة	اللي	قبلها	ألّن	العربي	تعلَّم	من	خالل	اجلزاء	
انه	تطلع	على	حالك	كضيف	 األمان:	 التجربة	واخلطأ	شو	هو	سبيل	 والعقاب،	
eti- فيه للضيف	 يعرف،	 الكل	 ما	 ومثل	 بيت.	 صاحب	 ومش	 )اليهود(	  عندهم	
د«،	ممنوع	يتجاوزه	وإاّل	عرَّض	حاله	الى	ما	ال	حُتَمد	عقباه.	 quette	»سلوك	محدَّ
بتعرف	انهم	ذكروا	خالل	النقاش	يف	ملف	التثبيت	إللي	»اخلاّص	بي«	اني	كطالب	
علّقت	شارة	ِحداد	على	قميصي	بعد	مجزرة	عامي	بوبر	يف	العمال	الفلسطينّيني	
العملّي ملصطلح  تعريفه  أوضح  احملاضرين	 أحد	 لتسيون«.	 ريشون	 منطقة	 يف	
»فيه	محاضرين	 سة اإلسرائيلية:	 املؤسَّ إليه  اّلذي تطمح  د«  »محاضر عربي جيِّ
لليهودي	بشكل	ال	يطاق.	بشكل	مقرف	 عرب،	من	غير	ذكر	أسمائهم،	منافقني	
جدا.	يعني	ممكن	يهني	طالب	عربي،	يهني	فكرة	عربيه،	على	أمل	انه	ينال	إعجاب	
ك	دائما	يف	الرواية	الفلسطينية	كونها	 اليهودي.	فيه	أكثر	من	محاضر	عربي	يشكِّ
روايات	فاضية	»فارغة	املضمون«	بينما	السرد	اليهودي	هو	تاريخ.	مصطلحاته	مش	
بس	عابرة	أسرلة	امنا	متصهينة.	يتملق	اليهودي	ولو	على	حساب	عروبته.	فيه	
متملقني	ومّساحني	جوخ	بطريقة	مقرفه«.	هناك	وصف	إضايف	ملاهيَّة	احملاضر	
»العربي	اجلّيد«،	كما	تقول	محاضرة:	»«أنا	شخصيا	بأحط	الرقابة	الذاتية	على	

حالي.	آه.	آه،	انا	أشغِّل	على	نفسي	رقابة	ذاتيه.	السبب	هي	لقمة	العيش«.	
المنطلق األخير،	املشاكس مصيره الطرد أو تقدمي االستقالة،	كما	قالت	إحدى	
من	 »يتقيَّئوننا«	 אותנו	 מקיאים  وإاّل	 اجلّيدين«	 »العرب	 »نحن	 احملاضرات: 
هي	 تثبيت	 وعندي	 العبرية	 اجلامعة	 من	 »استقالتي	 آخر:	 يقول	 األكادميية«.	
دليل	اني	عامل	كثير	repression	»كبح«	ولهيك	هربت	يف	االول	الى	بريطانيا	

وبعدها	الى	دولة	قطر	عشان	ما	انفجر«.	
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المحاضر العربي يتّم اقصاؤه عن لجان مهّمة
معظم	احملاضرين	العرب	يعانون	من	إقصائهم	عن	جلان	قد	تخدم	مصاحلهم	
أو	أجنداتهم	اخلاّصة	والعاّمة	مثل	»جلنة	القبول«	أو	»جلنة	التدريس«	أو	حتى	
حني	جدد.	فقد	قال	 ر	لالستئناس	بالرأي	لقبول	مرشَّ االنضمام	للمنتدى	املصغَّ
يت	عرضا	أن	أكون	رئيس	جلنة	العالقة	بني	القسم	واملكتبة	العامة«،	 أحدهم:	»تلقَّ
وقال	آخر:	»كلّفوني	برئاسة	جلنة	تنظيم	حفل	التخريج	اخلاص	بالقسم«،	وقال	
تة«	اللي	فيها	قرقعة	رأس.	 ثالث:	»انا	مشهور	برئاسة	جلان	الـ	Ad Hoc	»املؤقَّ
طبيعي	يستغلوا	הערבי התורן	»العربي	املناوب«	يف	كل	دائرة.	خلّيه	ينهلك	)يتعب(!«.	

المحاضر العربي هو عضو في لجان مهّمة ورئيس في لجان فرعّية
اختيروا	 مهّمة	 جلنة	 يف	 باالشتراك	 حظوا	 اّلذين	 القالئل	 العرب	 احملاضرون	
كأعضاء	لهم	صوت	واحد	من	املجموع؛	لذا	فإّن	تأثيرهم	يف	اتخاذ	القرارات	هو	
ضئيل	وغير	ملموس.	هناك	محاضرون	عرب	قالئل	يترأَّسون	جلانا	فرعّية	يكون	
تأثيرها	العام	على	مجريات	األمور	يف	القسم	ثانوّيا	أو	صورّيا،	كقول	أحدهم:	
»حلد	ما	قّدمت	استقالتي	من	وظيفتي	داخل	اجلامعة	العبرية	كنت	أمتنى	انه	
أشارك	يف	جلان	مهّمة	اللي	أملس	نتائج	قراراتها	خالل	شغلي	اليومي	يف	القسم	

أو	الكلّية،	مش	بس	طحن	كالم	فاضي	للبروتوكول«.	

ياتها لشرعنة القرارات المحاضر العربي يتألَّق في لجان »التأديب« بمسمَّ
	تعيني	محاضرين	عرب	كثر	كأعضاء	يف	»جلنة	التأديب«	أو	»جلنة	شؤون	الطلبة«	 متَّ
ياتهما،	وقسم	منهم	راودته	شكوك	حول	محاوالت	شرعنة	القرارات	الصادرة	 مبسمَّ
عنها	أو	استغالل	احملاضرين	يف	مترير	قرارات	مجحفة	يف	حّق	الطالب	العرب،	
خاّصة	وأّن	نسبة	الطالب	العرب	اّلذين	تتّم	إحالتهم	إلى	هذه	اللجان	التأديبية	هي	
سة	األكادميية،	كقول	إحدى	 عالية	مقارنة	مع	نسبتهم	ومجموع	عددهم	داخل	املؤسَّ
الطالب«	 شؤون	 »جلنة	 لعمل	 تلخيص	 عملت	 ملّا	 السنه،	 آخر	 »بس	 احملاضرات:	
اللي	انا	رئيستها،	انتبهت	انه	ثلثني	الطالب	اللي	مت	توجيهم	النا	هم	عرب.	مش	
هوينه	 مش	 كانت	 والقرارات	 القسم	 رئيسة	 شاركت	 اجللسات	 بكل	 هيك،	 بس	

الفصل	الّرابع؛	مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية
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»سهلة«	باملّرة	عليهم:	اشتراط	إكمال	التعليم	باستشارة	نفسية،	التخفيف	من	عدد	
املساقات	يف	الفصل،	إلغاء	مساقات	أو	تأجيل	التطبيقات	)التربية	امليدانية(.	كلها	
كانت	قرارات	صعبة.	املهم	انه	الطالب	كانوا	يتصلوا	بي	ويبكوا.	كل	القرارات	كانت	
الزم	תאושר	»يصاَدق	عليها«	من	ِقبَل	رئيسة	القسم	قبل	إعالنها،	واالستئناف	على	
القرار	عندها.	يعني	ممكن	تغيير	أّي	قرار	على	هواها.	انت	فاهم	شو	قصدي؟	
قّررت	اني	مش	مكملة	يف	هاي	املهزلة	السنه	اجلاي.	بكّفي.	راح	أترك	اللجنة«.	

سات األكاديمية اإلسرائيلية ا في كثير من المؤسَّ عطل األعياد هي ِمنَّة وليست حّقً
السعيد	 الفطر	 عيد	 	- للمسلمني	 عيدان	 فهناك	 للعرب،	 دة	 متعدِّ أعياد	 ثّمة	
واألضحى	املبارك-،	وأعياد	الدروز	-األضحى	املبارك،	عيد	النبي	شعيب	وعيد	
امليالدية-،	 السنة	 ورأس	 املجيد	 -امليالد	 للمسيحّيني	 وعيدان	 اخلضر-	 النبي	
سة	أكادميية	 	كل	مؤسَّ وجميعها	تفتقر	إلى	اإلعالن	عنها	كأعياد	رسمّية.	عليه،	فإنَّ
تتعامل	مع	عطلة	العيد	للمحاضر	العربي	بحسب	منظورها	اخلاص	بها.	عموما، 
ب العرب خالل عطل أعيادهم،	كما	قال	أحدهم:	»كل	شيء	 ال أحد يشعر بتغيُّ
عادي	غير	تغيبك.	مش	بس	الطالب	امنا	كل	األكادميّية	ما	فيها	اهتمام	واعتراف.	
يبعثوا	على	اإلمييل	مباركة	ولكن	ما	فيه	اعتبار.	كل	شيء	عادي	ما	عدا	إنَّك	انت	
م	طبيعة	أعياد	اليهود	لكن	ما	 ع	إنَّك	انت	تتفهَّ مش	موجود.	يوم	غياب	عادي.	التوقُّ
فيه	توقع	انه	اليهود	يفهموا	شو	بيصير	معنا.	فش	تكافؤ	بالنسبة	لألعياد«.	هناك 
سات ال تسمح بعطل األعياد،	كما	روى	أحدهم:	»احلمد	هلل	انه	من	بداية	 مؤسَّ
تعليمي	يف	جامعة	تل	أبيب	األعياد	تأتي	بفترة	العطلة	الصيفية.	لكن	حدث	معي	
اني	كنت	أدرِّس	ماّدة	يف	إحدى	الكلّيات	وحّل	عيد	األضحى	وما	حدا		يف	اإلدارة	
ة	 ل	وقالوا	بدك	تي	وتعلِّم	عادي.	ردَّ سمح	لي	أفرح	بالعيد.	ما	سمحوا	لي	أعطِّ
سات تطلب  هناك مؤسَّ فعلي	كانت	مجبر	أخاك	ال	بطل،	وفعال	علَّمت	يومها«.	
األعياد	 »انا	أستغّل	عطل	 تعويض عطلة العيد،	كما	قالت	إحدى	احملاضرات:	
بس	يا	حسرة	اضطر	اعمل	دروس	تعويض.	كم	امتّنى	ان	يعتَرف	كمان	بأعيادنا«.	
فعل  لرّد  با  حتسُّ األعياد  ُعطل  عن  إرادتهم  مبحض  يتنازلون  عرب  محاضرون 
ة	كنت	آخذ	اعيادي	مع	انه	هذا	من	حقوقي.	 اإلدارة:	»حلّد	السنة	املاضية	وال	مرَّ
رأس	 عيد	 وكمان	 املجيد	 امليالد	 عيد	 خاصة	 االسبوع	 نفس	 املسيحية	 اعيادنا	
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ملّا	 املاضية	 السنة	 بس	 آجي؟	 كنت	 دائما	 بالعيدين.	 ل	 أعطِّ استكثر	 كنت	 السنة.	
ما	عّطلت	وال	حصة	 الكيماوي	 العالج	 فترة	 اعيادي.	خالل	 اخذت	 أتعالج	 كنت	
ل	العيدين	وراء	 بس	ايام	االعياد	أخذتهن.	اول	مّرة	اتذكر	انه	سمحت	حلالي	أعطِّ
بعض«.	بعض احملاضرين العرب يتنازلون عن عدد من عطل أعيادهم:	»أعيادنا	
غير	محترمة.	ما	يحترموها.	صدفت	انه	عيد	امليالد	كان	يوم	تدريس	وأعطوني	
إجازة،	بس	يف	الكلّية	الثانية	ما	أعطوني	وما	تفهموش.	احنا	)املسيحّيون(	نعمل	
compromise	»تسوية«	يجي	عيد	امليالد	وبعده	يجي	عيد	رأس	السنة	النهم	
مربوطني	ببعض.	بعبع	األعياد	احنا	عاملني	له	مركز	حتكم	داخلي.	انا	ملّا	أطلب	
آخذ	day  off	»يوم	إجازة«	يف	عيد	امليالد	مش	راح	أطلب	day  off		على	رأس	
السنه.	اختار	يا	هذا	يا	هذا.	من	غير	ما	يقولوا	لي،	انا	اللي	عامله	رقابة	ذاتية.	

باآلخر	بدي	اشتغل.		مش	مثبَّته،	وممكن	يقولوا	لي	Bye Bye	»وداعا«.	

مشاركة المحاضرين العرب ذوي المناصب في طقوس وطنية وإن خالفت معتقدات 
بعضهم

احملاضرون	العرب	ذوو	املناصب،	وهم	قلَّة،	ملزمون	حسب	البروتوكول	التواجد	
ملعتقدات	 مخالفة	 كانت	 وإن	 إسرائيل	 لدولة	 الوطنية	 الطقوس	 يف	 واملشاركة	
احلروب،	 يف	 سقطوا	 اّلذين	 اجلنود	 مقتل	 بذكرى	 يتعلَّق	 ما	 ة	 خاصَّ بعضهم،	
البدو	 أو	 الدروز	 أو	 اليهود	 سواء	 طالبي	 أولى،	 جهة	 »من	 أحدهم:	 يقول	 كما	
وأحباب	 أقارب	 فقدوا	 عنهم	 مسؤول	 انا	 اللي	 املسيحيني	 األخيرة	 الفترة	 ويف	
أو	 معهم	 القسم	 رئيس	 يكون	 وحقهم	 الذكرى	 يشاركوا	يف	 وبدهم	 يف	احلروب	
ثانية،	يف	هذه	الساعات	أشعر	باخلجل،	 باألحرى	يف	السرب	االول.	من	جهة	
واألصح	باخلزي.	بهدلة.	بس	شو	احلل؟«.	يف	املقابل،	هناك	تسريح	للمحاضرين	
العادّيني	من	املشاركة	يف	هذه	الطقوس	بالّرغم	من	أّن	أغلبهم	أبَدْوا	استعدادهم	
بعضهم	 وألّن	 إنسانّية،	 قضية	 كونها	 الكارثة	 ذكرى	 يف	 ِحداد	 دقيقة	 الوقوف	
يشعرون	أّنهم	يف	حالة	اختبار	يف	أجواء	محيطهم	اليهودي،	كما	قالت	محاضره:	
»بهذه	احملطات	انت	تشعر	بسؤالهم:	انت	معنا	وإاّل	مش	معنا؟	عشان	يصنفوك	
.	ممكن	يكون	عندهن	فكرة	مسبقة	عنك	بس	بهذه	اللحظات	انت	 يف	محل	معنيَّ
ح	موقفك:	متعاطف	معهم	أو	ال«.	محاضرة	أخرى	قالت:	»انا	كنت	احس	 توضِّ

الفصل	الّرابع؛	مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    184    |

انهم	يفكروا	انها	مش	راح	توقف	يوم	الذكرى	ومش	راح	تهتم	كثير	ملشاعرنا،	أكيد	
هي	مش	شاعرة	معنا،	مش	شاعرة	بالفقدان.	كنت	أالحظ	نظرة	استغراب	ملّا	
بتوريهم	انه	االشي	بعنيك	او	انت	فاهمه.	هاي	احملطات	كنت	احسها	صعبه«.	

استقبال ضيوف غير مرغوب فيهم داخل إطار األكاديمية
واجَه	بعض	احملاضرين	العرب	صعوبة	يف	استقبال	وفود	عربية،	يهودية	وأجنبية	
ال	يتوافقون	مع	أجندتهم،	كما	قال	أحدهم:	»كنت	يف	الدرس	وفجأة	دخل	الرئيس	
سة(	ومعه	عضو	كنيست	أعتقد	درزي	من	حزب	املستوطن	املأفون	 )رئيس	املؤسَّ
التسليم	 بقضيه	 أمري	 من	 بحيرة	 كنت	 عليه.	 أتعرف	 عشان	 ليبرمان	 أبيغادور	
باآلخر	 كبير.	 حرج	 لي	 ومدحه	 رؤيتي	 عند	 الرئيس	 حرارة	 كانت	 »املصافحة«.	
استقبلته.	خجلت«.	محاضر	آخر	قال:	»كانت	زيارة	للوزير	)اسمه(	اجلديد	من	
الزملة	 هذا	 انه	 للمسؤول	 قلت	 استقباله.	 ورفضت	 عندنا	 مييني(	 حزب	 )اسم	
بّدو	 النقب.	 يف	 للبدو	 جماعّي«	 »ترحيل	 ترانسفير	 ينعمل	 انه	 وينادي	 عنصري	

يقلعنا	من	اراضينا.	ما	فهموا	علي«.	

من  كنوع  والدولية  المحلية  والهيئات  المحافل  في  قسرا  سة  المؤسَّ تمثيل 
»االستعراض«

سة	التي	يعملون	فيها	حتاول	استعمالهم	 	املؤسَّ شعر	بعض	احملاضرين	العرب	أنَّ
الفترة	 والدولية	خاّصة	يف	 والهيئات	احمللية	 أمام	احملافل	 كواجهة	لالستعراض	
يقول	 كما	 مقاطعة،	 حملة	 من	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 منها	 تعاني	 التي	 األخيرة	
كان	عندنا	 السنه	 التعاون.	هاي	 بهدف	 الكلّية	 تزور	 أجنبية	 »فيه	وفود	 أحدهم:	
متذكر	 أميركا.	مش	 دولة	يف	جنوب	 ووفد	من	 أثيوبيا	 من	 وفد	 املانيا،	 من	 وفد	
اسمها.	وكل	مّرة	تطلب	مني	املسؤولة	انه	أشارك	كنوع	من	االستعراض	»شوفوني«	
ه	لرّد	الزيارة	 انه	عندنا	عرب.	مش	بس	هيك،	يطلبوا	مني	مرافقة	الوفد	للتوجُّ
ة	لعبتها	 حتت	َعلَم	دولة	اسرائيل.	يعني	انا	هناك	ممثِّل	دولة	اسرائيل.	آخر	مرَّ
حلو.	صارحت	املسؤولة	انه	اذا	هي	تشوفني	»تعتبرني«	ممثل	للقسم،	الزم	تزيد	
	أّنها«	اخبث	مني	 لي	نصف	الوظيفة	اللي	معي	من	تسع	)9(	سنني.	طلعت	»تبنيَّ

وعافتني	من	السفرة	األخيرة«.	
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تقييد ما لحرية التعبير عن الرأي في االجتماعات
االجتماعات	 داخل	 الرأي	 عن	 تعبيرهم	 حرية	 تقييد	 عن	 العرب	 احملاضرون	 أجمَع	
لسببني:	األّول،	جّراء	الرقابة	الذاتية	التي	يطّورها	العربي	حلماية	نفسه	من	الزاّلت	
سك	انه	فيه	اشياء	مش	 التي	ال	حتَمد	عقباها،	كقول	أحدهم:	»دائما	اإلدارة	بتحسِّ
انت	 بس	 اللي	حتكيه،	 انه	ممنوع	حتكي	 لك	 يقول	 ما	حدا	 طبعا	 مسموح	حتكيها.	
هيك.	 زي	 واشياء	 وبسيط	 خفيف	 نقد	 شوية	 عندك	 انه	 مثل	 الوقت.	 مع	 تكتشفه	
فيه	حتديد	للي	تقدر	تقوله.	ما	حدا	يقول	لك،	وال	حد.	مش	مكتوب	وال	بأي	محل	
»مكان«.	بالتدريج	انت	بتفهم	من	اخلوازيق	اللي	انت	تأكلها-	مثل	ما	يقولوا	يف	الدارج.	
تتعوق	يف	تقدمك،	نسبة	وظيفتك،	تثبيتك،	تأخير	او	إعاقة	حصولك	على	حقوقك«.	
يف	نفس	السياق،	محاضر	عربي	آخر	عبَّر	عن	مخاوفه	من	التعبير	عن	رأيه	بُحريَّة:	
حذر	 فيه	 دائما	 للعربي.	 بتحجيم	 هدفهم	 حّققوا	 )اليهود(	 انهم	 اعتقد	 »بصراحة،	

شديد.	لهيك	ما	منحكي	بالسياسة	وال	نعبِّر	عن	آراءنا	بصراحة	ألننا	نخاف«.	
ردود  هو	 االجتماعات	 يف	 الرأي	 عن	 التعبير	 حريَّة	 يقيِّد	 الذي	 الثاني	 السبب	
ك،	 متشكِّ محل	 كانت	يف	 »اإلدارة	 محاضرة:	 تقول	 كما	 املباشرة،	 اإلدارة  أفعال 
بفحص،	أكثر	ناقد.	مّرات	كثير	ما	كنت	اؤمن	بهذا	النقد.	كنت	أشعر	انه	هذا	
بّناء	وما	فيه	تفهُّم	امنا	شّكاك.	كنت	أعطي	رأي	يف	قضيَّة	إدارية	 النقد	مش	
اال	 سبب	 ألي	 مرات	 ثالث	 من	 اكثر	 يتغيَّبوا	 انه	 للطالب	 نسمح	 ما	 انه	 مثال	
للحاالت	املعروفة	واملتفق	عليها.	كانت	رئيسة	القسم	تنتقد	مجرد	الرأي.	كيف	
انت	بتفكري	هيك.	على	الرغم	انه	هذا	رأي...	ويف	»جلنة	شؤون	الطلبة«	ملّا	كنت	
	لرأيي.	حتى	مهنيا	 أحكي	عن	طالب	اللي	انا	اعرفه	مليح.	بيكون	تاهل	معنيَّ
حول	أساليب	التعليم،	ممكن	يكون	رفض	عشوائي	وغير	مدروس	ودون	إعطاء	
ة	بعثوا	يف	اإلمييل	معايدة	مبناسبة	عيد	 ر«.	محاضرة	أخرى	قالت:	»مرَّ أّي	مبرِّ
االستقالل	ورّديت	خالل	االجتماع	االول	بعد	هذه	املناسبة	انها	معايدة	للقسم	
العرب	وشرحت	لهم	عن	القضية.	كانت	صدمة	لهم.	 النا	 اليهودي	فقط	مش	
ث	عن	تقبل	اآلخر	واحلساسية	الثقافية،	يعني	 انا	أوردتها	كمعلومة	كوننا	نتحدَّ
ثانية	قريبه	منكم	وحواليكم	 املناسبة	على	مجتمعات	 تعالوا	نفحص	وقع	هاي	
شو	تعني	بالنسبة	لهم	هذه	االيام.	صدمة.	كانت	صدمة	الهم،	وتخيَّل	ردودهم«.

الفصل	الّرابع؛	مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية
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ة الشؤون األكاديمية مقارنة بالزمالء اليهود تمييز بارز في كافَّ
العرب	واليهود	يف	 بارزا	بني	 أّن	هناك	متييزا	 العرب	 اّدعى	جميع	احملاضرين	
احملاضرين:	 أحد	 يرويه	 ما	 ذلك	 يف	 ما	 أبرز	 ولعّل	 األكادميية،	 الشؤون	 ة	 كافَّ
بصراحة	 االجتماعات.	 عن	 متأخر	 دائما	 اني	 فكرة	 الكلّية	 يف	 عني	 »أخذوا	
شعرت	اني	ملا	بتأّخر	أو	أغيب	تقوم	القيامة:	ليش	ما	جيت؟	وحضورك	الزامي!	
ة	حظوتهم(	فمش	مشكلة.	 اما	اآلخرين	اللي	لهم	قرون	)داللة	على	اليهود	لقوَّ
طلبت	مهمة	تسجيل	احلضور	والغياب	يف	جلسات	الطاقم.	وآخر	السنه	سألت	
د	أيضا	تخلّي	 املسؤولة:	شو	بدك	تساوي	مع	املتغيبني؟	داخت!«.	حدث	آخر	يجسِّ
منا	يف	إطار	-مركز	السالم،	املساواة	 اإلدارة	عن	العربي	ملصلحة	اليهودي:	»نظَّ
والتعددية	الثقافية-	يف	)اسم	املؤسسة(	يوم	دراسي	عن	العنصرية	يف	املجتمع	
اإلسرائيلي.	بنهاية	اليوم	استلمت	رسالة	بالبريد	اإللكتروني	من	محاضر	أعتقد	
أمن	 وتهّدد	 سامية	 وال	 عنصرية	 الفعالية	 هذه	 انه	 فيها	 يدعي	 فيزياء	 يدرِّس	
الدولة.	بعث	نسخ	للرئيس،	نائب	الرئيس	واملدير	العام،	باختصار	ما	خاّلش	حدا	
ما	بعث	له	نسخه.	شخصيا	لم	أرّد	ألنه	ممنوع	انزل	لهذه	املستويات.	لإلدارة	ما	
كان	رّدة	فعل.	عملت	حالها	محايدة.	هذا	الشيء	ضايقني	كثير	النهم	ما	أخذوا	
موقف.	هم	يعرفوا	انه	املؤمتر	ما	كان	عن	عنصرية	اليهود	اتاه	الوسط	العربي	
امنا	العنصرية	ضد	األثيوبية،	ضد	النساء،	والعنصرية	مبفهومها	الشامل.	هذا	
الشخص	اختار	عمدا	نقطة	تنخزه	وهو	بفكر	فيها	وادعى	اني	أهاجم	املجتمع	
االسرائيلي.	رّد	فعل	اإلدارة	كان	سلبي	انه	انت	عالج	املوضوع.	ما	شعرت	انه	فيه	
גיבוי	»دعم«	كايف	وانا	على	حق	%100.	ما	كملت،	استقلت	من	رئاسة	املركز«.	

تجنيد اإلدارة لزمالء يهود عنصريّين ضد المحاضر العربي 
أّن	اإلدارة	تنِّد	زمالء	يهود	عنصرّيني	ضد	 هناك	حاالت	نادرة	يالحظ	فيها	
احملاضر	العربي،	كقول	أحدهم:	»مّرة	رئيس	القسم	جنَّد	محاضرة	عنصريه.	
مشت	يف	مسار	لطردي.	اّدعت	انه	انا	يف	املساق	أعرض	مواد	صعب	انه	الطالب	
يتقبلوها	وال	أعطي	الطالب	حّيز	للتعبير	عن	آرائهم،	واّدعت،	عشان	تبعد	عنها	
صفة	العنصرية،	انه	انا	تغّيبت	اكثر	من	حصه	من	غير	إعالم	املسؤولني	واني	
تأخرت	عن	حصتني.	وصلت	األمور	اني	شاركت	يف	וועדת שימוע	»جلنة	تصريح«،	
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غير	صحيحة	 ر	 التأخُّ عن	 املعلومات	 انه	 الطالب	 من	 إثبات	 وخاللها	عرضت	
بتاتا.	وطلبت	إعفائي	من	التعليم	بسبب	مرور	ابني	بعملية	قلب	خطيره«.	

تجنيد اإلدارة للطالب لمصلحة أو ألذيّة المحاضر العربي
يأتي	استخدام	اإلدارة	للطالب	من	وجَهني.	األّول،	هناك	حاالت	عّدة	يتم	تنيد	
الطالب	ملصلحة	احملاضر	العربي	مثل	تشجيعهم	على	تقييمه	بعالمات	عالية	
وتدوين	مالحظات	إيجابية	عنه	ضمن	»مسح	كفاءة	التدريس«	اجلاري	نهاية	كل	
فصل	دراسي	أو	اإلمياء	إليهم	بإرسال	رسائل	شكر	ومديح	أو	تشجيعهم	على	
سة.	لكن	الشائع	أكثر	الوجه	الثاني	 ترشيحه	جلوائز	معيَّنة	داخل	أو	خارج	املؤسَّ
وهو	تنيد	الطالب	ألذّية	املعلم	العربي	بوسائل	متعّددة	مثل	تقييمه	بشكل	سيء	
ضمن	»مسح	كفاءة	التدريس«،	كما	قال	أحدهم:	"فيه	محاوالت	طعن	بالظهر	من	
ِقبَل	اإلدارة.	رئيس	قسم	عنصري	ما	راق	له	اني	محاضر	عربي،	جنَّد	الطالبات،	
وانا	مش	مثبَّت	يف	اجلامعة،	عملوا	مؤامرة	يف	التقييم.	أعطوني	عالمات	واطية	
اللي	خسفت	لي	كل	املعدل.	رئيس	القسم	اللي	كان	متآمر	معهن،	دعاني	جللسة	
تبعتك	ضعيفة	ومش	مناسبة	لألكادميية	والزم	 التدريس	 انه	قدرات	 لي	 وقال	
تعمل	كذا	وكذا.	يوم	النقاش	حول	التثبيت	كان	عند	رئيس	القسم،	وهو	معروف	
انه	عنصري،	عّدة	اتهامات	واحده	منهن	كانت	اني	ما	بأعلم	مليح.	كان	شرط	
التثبيت	اني	أتعلَّم	مساق	عن	جودة	التدريس«.	وقد	جّندت	اإلدارة	بعض	الطالب	
املؤسسة	ضد	 لرئيس	 لكتابة	شكوى	 وحيد	 عربي	 بإضافة	ممثِّل	 اليهود	 غالبا	
احملاضر	العربي،	كما	روى	أحدهم:	»كانت	جلسة	ساخنه	مع	رئيسة	القسم	على	
نسبة	وظيفتي.	قلت	لها	بصراحه	اني	رايح	اشتغل	الستبدالها	من	رئاسة	القسم.	
واجهتها	انه	الزم	تنزاحي	من	مكانك	لتزداد	نسبة	وظيفتي	ألنه	ما	عندي	أمل	
أحصل	على	زيادة	وظيفه	وانت	يف	هذا	املنصب.	سبحان	اهلل،	نفس	االسبوع	
ثانيه	فيها	 الرئيس	تطلب	ردي	على	شكوى	من	طالب	سنه	 تلقيت	رسالة	من	
ادعاءات	تتعلق	بسلوكياتي	من	سنوات	ماضية.	شو	عّرف	الطالب	فيها؟	وليش	
العربية	 والطالبة	 السكرتيرة	 من	 عرفت	 طبعا	 الشكوى؟	 أرسلوا	 األسبوع	 هذا	
اللي	ضغطوا	عليها	تنضم	انه	هذه	الشكوى	מוזמנת	»صادرة"	عن	رئيسة	القسم.	

الفصل	الّرابع؛	مّيزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	صهيونية
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الرئيس	قال	لي	وهو	يبتسم	انه	الطالب	اللي	قدموا	الشكوى	مدحوك	وقالوا	
انهم	يحبوك	ويقدروك	على	مجهودك	معهم.	الرئيس	نصحني	انه	احل	مشاكلي	

مع	رئيسة	القسم.	يعني	)كلمه	نابيه(	جنَّدت	وحّرضت	الطالب	ضدي«.	

هات السياسية لإلدارة وليس بمقتضى  مكانة المحاضر العربي تتغير باختالف التوجُّ
قيمته األكاديمية

هات	اإلداري	 أجمع	احملاضرون	العرب	أّن	مكانتهم	يف	القسم	تتغير	باختالف	توجُّ
املسؤول،	كما	قال	أحدهم:	»بالصدفة	الفترة	السابقة	كانت	املديرة	إنسانه	كثير	
معنّية.	عالقتها	معي	كانت	مليحه.	تعاملها	كثير	إيجابي.	ملّا	فتت	كنت	كثير	بعيد.	
بأعلِّم	وبأروِّح.	انتمائي	للمحل	ما	كنش	كثير	عميق.	كنت	أحضر	برضه	»أيضا«	
جلسات	الطاقم.	ما	كنتش	آخذ	على	حالي	أدوار	ألنه	كان	علي	صعب	أشعِّر	حالي	
ص	علم	نفس،	كوني	رجل،	كوني	 إّني	منتمي	لهذا	احملل	بكل	املفاهيم:	كوني	تخصُّ
انه	انتمي	للمحل.	 عربي-	فلسطيني،	كل	هذه	الشغالت	مع	بعض	صعبت	علي	
املديرة	حاولت	تخليني	انتمي	للمحل	واندمج	اكثر	واخذ	على	حالي	ادوار.	حسب	
رأيي	هي	جنحت.	مهم	إلها	انه	يكون	محاضر	عربي	مبركز	مهم	وخاصة	انه	عدد	
آخر:	 محاضر	 قال	 املقابل،	 يف	 بدون«.	 وبتقدرش	 بشكل	 بيزيد	 العرب	 الطالب	
»لم	أحصل	على	أّي	امتياز	كعربي.	العقبات	اللي	واجهتني	بتتعلَّق	مني	الشخص	
اللي	موجود	يف	اإلدارة.	الرئيس	السابق	لــ	)اسم	املؤسسة(	مثال	كان	مختلف	عن	
الرئيسة	احلالية.	كان	عندي	مساق	عن	العالقات	اليهودية	-	العربية،	والطالب	
مببادرتهم	قّرروا	يكتبوا	مكتوب	للرئيس	السابق	يطلبوا	منه	كتابة	الفتات	باللغة	
اللقب	 برنامج	 رئيسة	 من	 عرفت	 اجلامعّي«.	 »احلرم	 الكامبوس	 داخل	 العربية	
الثاني	اللي	انا	بأعلِّم	فيه	انه	ملّا	وصل	املكتوب	للرئيس	بعث	لها	إمييل	انه	»هذا	
الكلّية	يهودية	وكذا	وكذا«.	رئيسة	برنامج	 احملاضر	يعمل	مشاكل	وقالقل.	هذه	
انا	 اليوم	 التهديد.	 لي	 يبعث	 تدعه«	 »لم	 وما	خلتوش	 مليحه	 كانت	 الثاني	 اللقب	
صديق	الرئيسة	اجلديدة	ألني	كنت	اشتغل	مع	أبوها	وكانت	عالقتي	فيه	ممتازة.	
وبصراحة	هي	كثير	مليحه	بتعاملها	مع	العرب	بس	ضمن	احلدود.	مثال	فش	وال	
قالت:	 أخرى	 األمور«.	محاضرة	 قادرة	تضبط	هذه	 ألنها	مش	 سكرتيرة	عربيه	
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»عايشت	هذه	الفترة	اثنني	رؤساء:	اللي	كان	سابق	لهذه	الرئيسة	)احلالية(	كان	
كثير	يتأثَّر	من	غضب	اليهود	وأحيانا	كان	ينحني	قدامهن.	الرئيسة	احلالية	ال.	
اجوا	عندها	مجموعة	كبيره	من	الطالب	يشكوا	علّي	وكمان	على	اثنني	محاضرين	
يهود.	سمعتهن	من	باب	انا	بسمعكم	ولكن	هيك	انتهى	املوضوع.	ما	اتغير	شيء.	
يف	هذه	املرحلة	ومع	هذه	الرئيسة	هؤالء	الطالب	مش	قادرين	يأخذوا	أّي	شيء.	
قبل	سنتني	كان	يف	عندنا	قضية	يف	)اسم	املؤسسة(.	كان	فيه	ذكرى	مقتل	جنود	
إسرائيل،	وكان	عندي	طالب	اثنني:	رئيسة	جلنة	الطالب	والنائبة.	عملوا	ذكرى	
بديله	وأسمعوا	أغنيه	بوب	اللي	بتحكي	انه	الرؤساء	يبعثوا	الناس	على	احلرب،	
وقعدت.	 الدنيا	 قامت	 ه	احلربي	إلسرائيل.	 التوجُّ كانت	ضد	 األغنية	 ان	 مبعنى	
اجلماعة	اتهموني	بالتحريض	والرئيس	السابق	أوعز	لنب	آري	)مستوطن	متطرِّف	

معروف	بآرائه	العنصرية(	باملجيء	للكلية	والتحريض	على	العرب	كلهم«.	

يعيشه  الذي  المرير  للواقع  تصويرا  وليست  ذاتية  وكأنّها  التمييز  قضايا  شخصنة 
العربّي

متيل	بعض	اإلدارات	الستخدام	استراتيجية	شخصنة	اّدعاءات	احملاضر	العربي	حول	
تصويره	للواقع	املرير	الذي	يعيشه	حتت	كنف	األكادميية	اإلسرائيلية،	كما	تقول	إحدى	
احملاضرات:	»آخر	حل	هو	ترمي	الضحية.	يعني	مبا	اني	انا	داميا	افتح	موضوع	التمييز	
وانبش،	صاروا	يستوعبوا	وكأنه	هذا	املوضوع	شاغلني	انا	على	الصعيد	الشخصي	مش	
انه	موجود	على	أرض	الواقع،	أقصد	العنصرية	والتمييز.	بس	انا	مستمرة	يف	توعيتهم.	
ص	اخلدمة	االجتماعية	وبأفهم	حاجتهم	للوقت	ليعملوا	التغيير«.	 انا	جاي	من	تخصُّ

إنخفاض نسبة ترشيح العرب لنيل الجوائز
أشار	احملاضرون	العرب	إلى	نسبتهم	الضئيلة	يف	الترشيح	لنيل	جوائز	سواء	داخل	
سات	خارجية،	كقول	أحدهم:	»العام	 سة	األكادميية	أو	التوصية	عليهم	لدى	مؤسَّ املؤسَّ
ص	 يعلِّم	مساق	جوهري	مخصَّ دكتوراه،	 ما	عنده	 لسه	 يهودي،	 املاضي	دخل	شاب	
للنساء	ألسباب	مهنيَّة.	يف	نفس	العام	حاز	على	جائزه	امتياز	كمحاضر	ذكر	جنح	يف	
مترير	املساق	من	غير	مشاكل.	يعني	اخترعوا	له	جائزه	عشان	يعطوه	شرعية	تدريس	
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أن	 قلبي	 »أمتّنى	من	 آخر:	 يقول	محاضر	 الرجال«.	 كان	محرم	سابقا	على	 مساق	
ح	ألّي	جائزة	حتى	لو	رشحوني	كأطول	محاضر-بابتسامة	ساخرة-	يف	القسم«.	 أرشَّ

المحاضر العربّي كمستشار أو ممثِّل للعرب رغما عنه
تتعامل	 فيها	 يعملون	 التي	 سات	 املؤسَّ أّن	 إلى	 أشاروا	 العرب	 معظم	احملاضرين	
معهم	كمستشارين	أو	ممثِّلني	عن	الطالب	العرب	دون	االستئناس	برأيهم	إذا	كانوا	
يرغبون	يف	هذه	املهّمة	وقادرين	على	أدائها،	كما	قال	بعضهم:	»كّل	مّرة	طالب	
عربي	يحكي	شيء	بالصف	يستشم	منه	احملاضر	اليهودي	انه	حكي	غريب،	يتصل	
بي	فورا	للتأكد	من	صدق	املعلومة	اللي	سمعها	من	الطالب	العربي.	مثال	كل	سنة	
قبلها«،	 ليلة	 الفطر	حتى	 ما	منعرف	موعد	عيد	 احنا	 انه	 د	 تتأكَّ القسم	 رئيسة	
»أعلِّم	يف	جامعة	تل	ابيب	مساق	واحد	سنوي.	طوال	الوقت	احملاضرات	يتصلن	
أو	يقعدن	معي	جلسات	الستشارتي	بخصوص	قضايا	ومشاكل	طالب	عرب«،	»أي	
شكوى	عن	سلوكيات	طالب	عرب،	يتوّجهوا	لي	مؤنِّبني	إّنه	ليش	الطالب	العرب	
يتصرفوا	هيك؟«،	»أّي	قرار	مش	عادل	مثل	تركيز	االمتحانات	يف	شهر	رمضان	
يبعثوني	أشرح	وأقنع	الطالب«،	»كثير	مّرات	يسألوني	عن	رأيي	ويبلغوا	الطالب	

إّنه	هذا	القرار	بعد	استشارتي	وموافقتي	ومّرات	حتى	اقتراحي«.	

البلبلة الحاصلة في صالحيات المحاضر العربّي
يعاني	قسم	كبير	من	احملاضرين	العرب	ببلبلة	يف	صالحياتهم	داخل	املؤّسسات.	
من	جهة،	هم	مستشارون	وممثِّلون	للطالب	العرب،	ولكن	من	جهة	أخرى	فإّن	
يقول	 كما	 واضحة،	 وغير	 محدودة	 العرب	 الطالب	 ملصلحة	 لهم	 تدخُّ إمكانّية	
ع	الشباب	والصبايا	إّنهم	يقبلوا	بالبرنامج.	هذا	 أحدهم:	»كثير	مّرات	بدي	أشجِّ
ل	يف	قبول	طالب	او	طالبني	 بحسه	حالة	من	التحدي.	مّرات	أحس	انه	الزم	أتدخَّ
بأكون	يف	 مّرات	 كانت	عندهم.	 ما	 اللي	 عشان	أعطيهم	فرصة.	ميكن	فرصة	
اتصال	مع	اإلدارة	انه	ok	ما	عنده	عالمات	بس	أعطوه	فرصة.	حدود	وظيفتي	

مش	دائما	بتكون	واضحة		خاّصة	يف	هاي	احلاالت«.	
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الفصل الخامس

التوظيف والتدرُّج في الهرمية الوظيفية
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الفصل الخامس

التوظيف والتدرُّج في الهرمية الوظيفية

موجز
يتّم	التطرُّق	يف	هذا	الفصل	إلى	سيرورة	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرميَّة	الوظيفية	
رؤيا	 سنتناَول	 بداية،	 مؤممة.	 صهيونية	 إسرائيلية	 أكادميية	 سات	 مؤسَّ داخل	
احملاضر	العربي	لدوافع	وخلفية	سيرورة	توظيفه	وتدرُّجه	يف	الهرمية	الوظيفية،	
ين	يف	جميع	األمور	 وهي	تتلّخص	يف	العناوين	التالية:	العروبة	هي	سيف	ذو	حدَّ
م	العرب	-سواء	 اليومية	واملصيرية	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية،	هناك	إعاقة	لتقدُّ
سات	األكادميية	اإلسرائيلية	لم	 كان	عن	وعي	أو	عن	غير	وعي-	باعتبار	أّن	املؤسَّ
س	من	أجلهم	وال	خلدمتهم،	النظام	أقوى	بكثير	من	األشخاص	ولهذا	يكون	 تؤسَّ
العرب،	 على	 مة	 كبيرة	محرَّ أكادميية	 سات	 مؤسَّ وتدريجّيًا،	هناك	 بطيئا	 التغيير	
هناك	قناعة	بأّن	قدرات	احملاضر	العربي	هي	أعلى	بكثير	من	منافسه	اليهودي،	
ح	وينادي	بإيقاف	التمييز	الظالم	ضده.	 احملاضر	العربي	ال	يحتاج	إلى	متييز	مصحِّ

يف	املرحلة	الثانية	نتناول	قضية	تقصير	»مجلس	التعليم	العالي«	ُتاه	دمج	العرب	
يف	األكادميية	اإلسرائيلية	من	خالل	منحة	»معوف«	التي	نشير	إليها	بأّنها:	حتّولت	
من	بوابة	دخول	إلى	حاجز	إقصاء،	غدت	سجن	احملاضرين	العرب،	أحد	ضروب	
التعجيز،	معايير	اختيار	املرشحني	العرب	لها	مسيَّسة،	متنع	التنافس	الشريف	بني	
ز	مبدأ	العالقات	الشخصية	يف	قبول	العرب	لألكادميّية،	تؤكِّد	 العرب	واليهود،	تعزِّ
على	فكرة	الراعي	اليهودي	الذي	يتبّنى	احملاضر	العربي،	فاشلة	يف	دمج	العرب	

يف	األكادميية	اإلسرائيلية	بحكم	النتائج	املترتِّبة	على	عملها.	

األكادميي	 والتدرُّج	 التوظيف	 سيرورة	 إلى	 ق	 التطرُّ يتّم	 الثالثة	 املرحلة	 يف	
للمحاضرين	العرب	من	خالل	تغطية	احملاور	املركزية	مثل:	
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●		قبول	األكادميي	العربي	لألكادميية	اإلسرائيلية	هو	ضرب	من	املستحيل.	
العربي	مبالك:	 توظيف	 من	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 متلُّص	 استراتيجيات	 	 	●
األكادميي«،	 »االمتياز	 رأسها	 وعلى	 القبول	 شروط	 اجتيازه	 بعدم	 تذنيبه	
االّدعاء	بعدم	وجود	مساقات	كافية	للتدريس،	رفض	اإلدارة	الفكر	الثوري	
لم	 املرشح	 أّن	 املعلنة،	مجّرد	 السياسية	 مواقفه	 اعتبار	 العربي،	 للمحاضر	
يرق	لرئيس	القسم	أو	املسؤول،	العدول	عن	عدم	القبول	واالكتفاء	بالتوظيف	

اجلزئي	بعد	صراع	مرير	مع	اإلدارة.
●		أشكال	ومعضالت	توظيف	احملاضرين	العرب:	قلة	إعداد	الذين	مّت	توظيفهم	
احملاصصة	 نظام	 مبقتضى	 د	 متعمَّ تشغيل	 اإلسرائيلية،	 األكادميية	 يف	
وبظروف	عمل	غير	مرضية،	عرض	وظائف	إدارّية	بدل	التدريس،	استخدام	

ر	»االستثناء«	لدى	أي	تغيير	إيجابي	يف	منظومة	التوظيف.	 مبرِّ
●		طريقة	التوظيف	غير	املرضية	لها	إسقاطاتها	غير	احلميدة	على	احملاضر	
عّدة	 يف	 املكثَّف	 العمل	 إلى	 احلاجة	 املتدنية،	 االجتماعية	 املكانة	 العربي:	
سات	على	حساب	اإلنتاج	العلمي،	استحالة	االلتزام	باملعايير	األكادميية	 مؤسَّ
ُتاه	الطالب	الرتباط	استمرارية	توظيفه	بتقييمهم	نهاية	الفصل	الدراسي.

رات	واهية	لعدم	زيادة	نسبة	الوظيفة	للمحاضر	العربي.	 ●		استخدام	مبرِّ
طويلة	 العمل	 وعقود	 األكادميي	 م	 التقدُّ بني	 العربي	 احملاضر	 تثبيت	 	صور	 	●

األمد.
سات	التعليم	العالي	 ●		تدرُّج	العرب	يف	الهرمية	األكادميية-	اإلدارية	داخل	مؤسَّ

اإلسرائيلي.	
مّت	عرض	النتائج	بشكل	ينسجم	مع	البنود	املطروحة	يف	املوجز	أعاله	بحسب	
أهمّيتها	كما	عبَّر	عنها	كثير	من	احملاضرين	العرب،	مع	وجود	تفاوت	بينهم:	

رؤيا المحاضر العربي لسيرورة توظيفه وتدرُّجه في الهرمية الوظيفية
الهرمية	 يف	 وتدرُّجه	 توظيفه	 سيرورة	 أّن	 متاما	حلقيقة	 واع	 العربي	 احملاضر	
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الوظيفية	داخل	املؤسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	هي	انعكاس	ملكانته	كـ«عربي«	
عليه،	سنعرض	 الصهاينة.	 معظم	 لدى	 الكلمة	من	دالالت	 ما	حتمل	هذه	 بكل	
اإلسرائيلية	 األكادميية	 سات	 املؤسَّ إدارات	 خالله	 تعمل	 الذي	 العام	 اإلطار	
احملاضر	 يراها	 كما	 والتدرُّج،	 التوظيف	 املعضلتني:	 لهاتني	 بالنسبة	 بتشعباتها	

ها:	 العربي	نفسه،	والذي	يستند	إلى	عّدة	منطلقات	أهمُّ
ين يف جميع األمور اليومية واملصيرية داخل  األّول، العروبة هي سيف ذو حدَّ
أو	 م	 التقدُّ األكادميية اإلسرائيلية،	كما	تقول	إحدى	احملاضرات:	»	سواء	كان	
هو	 االمتياز	 عربّية:	 بكوني	 مرتبط	 دائما	 فهو	 وظيفتي	 يف	 حاصال	 التأخير	
التوظيف	يف	روبني.	انا	دخلت	على	قسم	جديد	كان	بحاجه	حملاضرين	عرب.	
عربيه	 كوني	 املقابل،	 يف	 الكلّية.	 لهذه	 الدخول	 امكانيه	 لي	 سهل	 عربيه	 كوني	
الكلية(	عروبتي	أّخرت	حتويلي	من	»محاضرة	من	 ثانية	)اسم	 اشتغل	يف	كلّيه	
اّياك	 بدهم	 معّينة	 محالت	 يف	 مالكّية«.	 »ساعات	 בתקן	 موظفة	 إلى	 اخلارج«	
نفس	 التمثيل.	يف	 لهذا	 بحاجة	 معّينه	وألنهم	 كونك	متثِّل	شريحه	 ألنك	عربي	
م	واالمتيازات.	العروبة	 الوقت،	هذا	التمثيل	يف	محالت	ثانيه	ممكن	يعوق	التقدُّ
هي	سيف	ذو	حدين.	يف	كلّية	)اسم	الكلية(	النظرة	اللي	كانت،	ممكن	حلد	سنه	
ونصف،	انه	)اسم	احملاضرة(	ال	تستحق	التوظيف،	بينما	اللي	دخل	بعدها	من	
اليهود	يستحقوا	التوظيف	وامتيازات	وانا	بعدني	وراء.	العقبات	من	ناحية	اإلدارة	
كانت	منع	او	تقليل	ساعات	بدل	بحث	او	ساعات	التعليم،	وأشعر	انه	الطاقات	
اللي	انا	مفروض	استثمرها	تكون	مضاعفة	عن	اليهودي	عشان	أحصل	على	أّي	
امتياز	اللي	هو	أصال	أحد	حقوقي.	كل	امتياز	مرتبط	برئيس	القسم	يتطلَّب	منك	
اثبات	نفسك	ضعف	احملاضر	اليهودي.	انا	بشكل	شخصي	بأشعر	هذا	الشيء	
يف	كل	مسيرتي	التعليمية	انه	يطلَب	مني	اكثر	أضعاف	من	أّي	زميلة	يهودية.	انا	
فهمت	انه	الزم	اشتغل	على	البحث	والكتابة	والنشر.	زمالئي	مرتبطني	اكثر	يف	
النواحي	كان	 البحث،	لكن	تقدمهم	يف	كل	 العملي	والتطبيقي	وبعاد	عن	 الشق	
أكبر	مني.	اقول	لك	شيء	مهم:	انا	ما	بأعرف	حقي.	بس	ملا	رئيسة	القسم	تشفق	
عليك	وتقول	لك	انك	راح	تأخذ	كذا.	كل	األمور	سرّية.	ما	فيه	حدا	يعرف	عن	
الثاني	شيء:	وظيفته،	تثبيته،	امتيازاته	مثل	ساعات	إضافية	على	إدارة	او	تركيز	
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او	ساعات	بدل	بحث.	عدم	الشفافية	موجوده.	فيه	كثير	حقوق	النا	ما	نعرفها.	
ر	كل	شيء	وعندها،	هيك	الظاهر،	اعتبارات	 الكل	بأيدي	رئيسة	القسم	اللي	تقرِّ
ليهودي	وعربي.	لهيك	كوني	عربية	ممكن	تقيدني	بس	ممكن	تضرني	كثير«.	

سات  الثاني، إعاقة العرب من التقدم، عن وعي أو من غير وعي، باعتبار أّن املؤسَّ
س من أجلهم وال خلدمتهم.	أجمع	كافة	احملاضرين	 األكادميية اإلسرائيلية لم تؤسَّ
العرب	على	أّنهم	لم	يحصلوا	على	أّي	امتياز	كعرب	بل	بالعكس،	فقد	واجهوا	عقبات	
كثيرة	باستثناء	بعض	الذين	حصلوا	على	منحة	»معوف«	لدمج	العرب	يف	األكادميية	
اإلسرائيلية،	كما	يقول	أحدهم:	»أهّم	عقبة	تواجهك	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	هي	
انك	انت	مش	تابع.	مش	انت	الشخص	اللي	األكادميية	اإلسرائيلية	أُقيمت	من	أجله.	
ألنك	متميِّز	حتصل	على	االهتمام	ولكن	مش	انت	الطالب	املتميِّز	اللي	هم	معنّيني	
الصدد	 نفس	 يف	 فيه...«.	 معنّيني	 هم	 اللي	 حدا	 زي	 يطوروه	 يقدروا	 عشان	 فيه	
قال	محاضر	آخر:	»فيه	اشي	بنيوي	ضدنا،	صعب،	من	ناحية	الدولة	ومن	ناحية	
اجلامعات	ومن	ناحية	الطالب.	احنا	نصل	من	محل	انه	احنا	أقّل	بــ20-30	نقطة	
من	اليهود.	وننجح	يف	معظم	احلاالت.	بس	قسم	منا	ممكن	اذا	يواجه	مشاكل	يلجأ	
إلى	التفسير	البنيوي.	مضبوط	انه	كثير	حاالت	بتكون	على	أساس	عنصري	بس	بدنا	
نطوِّر	حالنا	حتى	جنبرهم	يشغلونا	ويقدرونا«.	قال	محاضر	ثالث:	»أنا	إمياني	إّنه	يف	
الفترة	القريبة	الطاقات	اللي	موجودة	راح	تبرز	وراح	تفرض	نفسها	على	األكادميّية.	
انت	تعرف	انه	فيه	أسماء	كبيرة	احلمد	هلل	يف	مجتمعنا	بالبالد	اللي	بتقدم	الكثير	
لألكادميية	اإلسرائيلية،	وبدون	أي	صلة	لهويتها	القومية.	انا	شخصيا	أحاول،	بكل	
التفت	 أمّت	وجه،	وأحاول	ما	 بارز	يف	مجالي	واقوم	مبهنتي	على	 اكون	 انه	 تواضع،	
لليمني	ولليسار	مبعنى	ما	أطلَّع	اذا	فيه	حدا	عم	يدوِّر	علّي	ويحط	لي	عراقيل.	أحاول	

أركِّز	على	جهدي	وأعمل	احلد	األقصى	ضمن	اإلمكانيات	املتاحة	الي«.	
بطيئا  التغيير  يكون  وبذلك  األشخاص  من  بكثير  أقوى  النظام  الثالث، 
يساري	 يهودي	 أو	 عربي	 هو	 املباشر	 املسؤول	 كان	 وإن	 أنَّه	 مبعنى	 ا،	 وتدريجّيً
كما	 بأكمله،	 اجلهاز	 على	 االنقالب	 بإمكانه	 ليس	 فإّنه	 العرب(،	 مع	 )متعاطف	
لو	كان	املسؤول	عربي.	 العربي	محدودة	حتى	 »إمكانيات	تطوُّر	 يقول	أحدهم:	
مي	يف	األكادميّية	محدود.	 انت	تشعر	إّنه	مش	كثير	تفتح	امامك	اإلمكانيات.	تقدُّ
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ما	بشعر	انه	حدا	بيدفشني	»يحّثني«	انه	فوت	»تقَدم«.	يف	حيفا	انا	علَّمت	15 
سنة،	خاللها	علّمت	مساق	أو	مساقني	وما	شفت	إمكانيات	إضافّية	على	الرغم	
ع	عملي	هناك.	شعرت	انه	اإلمكانيات	 ر	وأوسِّ اني	بشكل	دائم	كنت	أحاول	أطوِّ
م	 يف	حيفا	محدودة	حتى	ملّا	كان	رئيس	القسم	عربي.	ما	شعرت	انه	يدعم	أو	يقدِّ
احملاضرين	العرب	وامنا	كانت	الظروف	ضده	والتطوُّر	كان	محدود	لكوني	عربي،	
حسب	رأيي،	على	الرغم	أني	محاضر	ممتاز	بشهادة	طالبي.	يف	تل	حاي	الوضع	
ة	تبع	حيفا	امنا	قائم.	بكلّية	تل	حاي	أنا	شاعر	 مشابه،	ممكن	مش	بنفس	احلدَّ
ر	بنسبة	أعلى.	ممكن	ألنه	الكلّيات	أهون	من	اجلامعات.	باجلامعات	 اني	اتطوَّ
األمور	معقدة.	هون	رئيس	القسم	يساري	جدا	ويحاول	يدفشني	قدر	ما	يقدر«.	
ألّنهم	 إّما	 العرب	 على  مة  محرَّ وكأّنها  كبيرة  أكادميية  سات  مؤسَّ هناك  الرابع، 
ميتنعون	عن	العمل	فيها،	كما	يقول	أحد	احملاضرين	مستهجنا	ان	يعمل	احملاضر	
سات	األكادميية:	»اجلامعات	والكلّيات	ترفضنا	ألّنا	عرب.	 العربي	يف	بعض	املؤسَّ
باآلخر	ما	بظل	النا	إاّل	احلرم	اجلامعي	مبستوطنه	أرئيل،	»خلّيها	تتم	علينا«	فلتكن	
سة	األكادميية	نفسها	ال	تستوعب	إاّل	القلّة	اليسيرة	من	 	املؤسَّ نهاية	املطاف«،	أو	ألنَّ
احملاضرين	العرب،	كما	قالت	محاضرة	جديدة:	»انا	بعد	لسه	ما	عندي	تثبيت	بس	
تربتي	يف	بار	إيالن	جدا	مفاجئة	حتى	اآلن.	واضح	لي	انه	ممكن	يكون	قبلوني	
وكمان	حبوا	الفكرة	انه	يكون	عندهم	محاضرة	عربية	ألنه	فش	عندهم	محاضرين	
عرب	بالقانون.	عميد	الكلية	هو	اللي	كثير	دفشني	وطلب	اني	أعمل	املقابلة	ويال	

ة	انه	أروح	هناك،	من	األصل	يعني،	ألنها	بار	إيالن«.	 »وإاّل«	انا	ما	فّكرت	باملرَّ
منافسه  من  بكثير  أعلى  هي  العربي  احملاضر  قدرات  بأّن  القناعة  الخامس، 
قدراتهم	 أّن	 مؤمنون	 منهم)1(،	 اثنني	 باستثناء	 العرب،	 احملاضرون	 اليهودي:	
األكادميية	فائقة	اجلودة	أكثر	من	منافسيهم	اليهود	وفقا	للتحّديات	التي	واجهوها	
1.		أحدهم	يّدعي	أّن	قلّة	عدد	العرب	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	مرتبط	بظرف	املزاحمة:	»املعطيات	تدّل	على	قلّة	
سات	األكادميية	اإلسرائيلية	والذي	ال	يتناسب	مع	عددنا	يف	الدولة،	لكن	ال	أعرف	 عدد	احملاضرين	العرب	يف	املؤسَّ
إذا	كان	األمر	متعلّقا	بلغتنا	وبقدراتنا	أو	بإنتاجنا.	انا	ما	بأعرف.	صعب	علي	انه	اضع	االصبع	على	اثبات	قاطع.	
املوضوع	مربوط	باملزاحمة.	فيه	مزاحمة	كبيره	يف	األوساط	كلها.	على	كل	وظيفة	يف	اجلامعة	يقدموا	عشرات	
األشخاص	اللي	لهم	طاقات	ممتازة.	فمش	داميا	بّدو	الواحد	يعزوها	الى	تفرقة	ومتييز	ألنه	ما	فيه	إثبات.	النسبة	

م.	ليه	»ملاذا«	صار	هذا	التغيير؟« ة.	باملاضي	كانت	النسبة	أقّل	بكثير.	يعني	فيه	تقدُّ مش	مرضية	باملرَّ
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يات	 »التحدِّ أحدهم:	 قال	 كما	 بعدها،	 وما	 الدكتوراه	 أنهوا	 حتى	 أقلّية	 كأبناء	
كوني	 األوائل.	اصال	 من	 تكون	 وانه	 »يفوقك«	 يفوتك	 ما	حدا	 انه	 مثال	 كثيرة،	
الشغل.	 إمكانيات	 ناحية	 من	 حواجز	 كثير	 تعديت	 انني	 معناه	 عربي	 محاضر	
أساس	 على	 معيَّنة	 أشياء	 يف	 ص	 متخصِّ جدا	 جدا	 جدا	 جدا	 أكون	 الزم	 كان	
اني	أنقِبل	بينما	محاضر	ثاني	يهودي	يكفي	يكون	عنده	دكتوراه	وشوية	بوست	
حتى	يف	البالد	عشان	ينقبل	يف	اجلامعة.	بينما	انا	عشان	أنقِبل	كنت	الزم	أكون	
fulbright«.	يف	 تكون	 اللي	 أطلِّع	منحة	 وبعدها	كنت	الزم	 بالدكتوراه،	 متفوِّق	
	إميان	راسخ	بأّن	احملاضرين	العرب،	وعلى	رأسهم	أصحاب	 نفس	السياق،	ثمَّ
الوظائف	»املالكات«	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	هم	أكثر	إنتاجا	ونوعيَّة	أكادميية	
نون	لو	أّنهم	الَقْوا	نفس	املعاملة	التي	يتمّتع	بها	 من	أقرانهم	اليهود	بل	إّنهم	متيقِّ
وصناديق	 اإلدارات	 املوظفني،	 طاقم	 الزمالء،	 الطالب،	 )من	 اليهود	 زمالؤهم	
ا	ونوعيَّة،	كما	 كّمً العلمي	 املنح(	لوصلوا	إلى	أعلى	املستويات	من	حيث	اإلنتاج	
تقول	محاضرة	يف	بدايات	األربعني	من	عمرها:	»لو	كنت	يهودية	وبنفس	قدراتي	
كنت	باكون	على	األقل	بروفيسور	مشارك	يف	جامعة	حيفا.	هذا	الوجع	موجود	
ر.	طول	حياتي	وانا	سوبر	متفوقة	حتى	على	 عندي	دائما	ويوخزني	كل	ما	أتذكَّ
הגבול  הם  השמיים  ولليهود	 زجاج«	 »سقف	 זכוכית	 תקרת  فيه	 للعرب	 اليهود.	

"السماء	هي	احلد««.	
بإيقاف  وينادي  ح  مصحِّ متييز  الى  يحتاج  ال  العربي  احملاضر  السادس:	
التمييز الظالم ضده،	كما	تقول	إحدى	احملاضرات:	»ملّا	جيت	أدرِّس	يف	عيمك	
يزراعيل	كان	عندي	من	البداية	موقف	انه	ما	بدي	أبدا	أشتغل	كأقلية.	انا	ما	
ما	بدي	حدا	 يعني	 أقلّية	ال	كمرأة	وال	كفلسطينية.	 بدي	حدا	يساعدني	ألني	
بقدراتي.	 أجنح	 وبدي	 بكفاءاتي	 أشتغل	 بدي	 انا	 ح.	 مصحِّ أي	شيء	 لي	 يعمل	
قال:	 آخر	 محاضر	 أقلّية«.	 ألني	 وتأخروني	 تعوقوني	 بدي	 ما	 الوقت،	 بنفس	
عوا	 »انا	أكادميي	عربي	ومش	عربي	أكادميي.	انا	من	احملاضرين	اللي	فعال	وسَّ
آفاقهم	قبل	ما	يصلوا	األكادميّية،	مبعنى	انهم	يكونوا	رجال	العالم	الواسع.	مش	
جايني	مع	تذكرة	عربي	أو	فلسطيني.	جايني	مع	تذكرة	إنسان	كفرد	يف	مجتمع	
أو	دولة.	مش	بطريق،	حسب	رأيي	املتواضع،	بطريق	سجال	أو	تصادم.	انا	مش	
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من	هذول	اللي	يحمل	كل	قضيته	على	ظهره،	انا	جيت	بصوره	براغماتية	وكنت	
عنيد	يف	طلبي	للتشغيل	وجهدي	أثمر	يف	نهاية	املطاف«.	محاضر	ثالث	قال	يف	
نفس	الصدد:	»ممكن	العربي	يدفع	ثمن	عالي	بجهده	املضاعف	أو	حتى	إنعزاله	
عن	عروبته،	ولكنه	بنجح	باآلخر.	ما	بأشعر	إّنه	أخذت	امتيازات.	بالعكس،	كل	
انطباعي،	 وهيك	 شعوري	 هيك	 نتيجة،	 كان	 والتثبيت	 حصلته	 اللي	 التحصيل	
جلهد	شخصي	كبير.	انا	ما	بأشعر	انه	كان	أّي	امتياز	بالتعامل	معي.	أعرف	إّنه	
انا	 »لذلك«	 لهيك	 والسياسية،	 االجتماعية	 بأطرنا	 يعنى	 ال	 اختصاصي	 مجال	
مش	جزء	من	السجال	القائم،	امنا	انا	اخترت	اختصاص	تقني	يف	مجال	دولي	

يف	البزنس«.	
تقصير مجلس التعليم العالي تُجاه دمج المحاضرين العرب في األكاديمية اإلسرائيلية

العرب	يف	 دمج	 ُتاه	 العالي	 التعليم	 تقصير	مجلس	 تقريبا،	حول	 إجماع،	 هناك	
األكادميية	اإلسرائيلية،	كقول	أحدهم:	»آن	األوان	أن	يتبّنى	مجلس	التعليم	العالي	
مسّمى	»العرب	مواطنو	الدولة«	وليس	كما	كان	يف	العهد	السابق	»أبناء	األقليات«	
هه	الينا	كدرجة	أقّل«.	 يات	تعكس	توجُّ ومؤخرا	»أبناء	الوسط	العربي«	ألّن	هذه	املسمَّ

التي	 تلك	 العالي،	خاّصة	 التعليم	 انتقادات	كثيرة	على	سياسات	مجلس	 هناك	
األكادميية	 يف	 متفوِّقني	 عرب	 محاضرين	 لدمج	 معوف«	 »منحة	 يف	 د	 تتجسَّ
م	هذه	املنحة	متويل	رواتب	احملاضر	العربي	ملّدة	ثالث	ملَن	مت	 اإلسرائيلية.	تقدِّ
سات	التعليم	العالي	حتى	يتم	تثبيته.	أهّم	االنتقادات	 قبوله	للعمل	يف	إحدى	مؤسَّ

املوّجهة	ضد	»منحة	معوف«،	وإن	كان	يحمل	بعضها	تناقضا	ما،	هي:	

أحدهم:	 يقول	 كما	 إقصاء،	 حاجز  إلى  دخول  بوابة  من  معوف:  منحة  أّواًل: 
بعض	 اللي	ساعَدت	 العالي	عمل	منحة	معوف	 التعليم	 إّنه	مجلس	 أعرف	 »انا	
هاي	 بس	 اإلسرائيلية،	 األكادميّية	 على	 يفوتوا	 إنهم	 الفلسطينّيني	 احملاضرين	
اذا	يف	 إّنه	 األكادميية	 املؤّسسات	 لبعض	 بالّنسبة	 وكأّنها	صارت	شرطا	 املنحة	
انا	 كمان.	 األدنى	 ويشغلوه	يف	احلد	 فلسطيني،	 يشغلوا	محاضر	 منحة	معوف	
بأعرف	زمالء	اللي	املنحة	تقول	3/4	وظيفة	وأعطته	الكلّية	بس	3/4	الوظيفة.	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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احملاضرين	 عن	 مسؤولة	 مش	 األكادميية	 املؤّسسات	 إّنه	 الشعور	 صار	 وكمان	
جّيده	 مش	 عملهم	 شروط	 زمالء	 كثير	 بأعرف	 انا	 معوف.	 مبنحة	 إاّل	 العرب	
قوسني	 بني	 بدها	 هي	 ملّا	 مؤّسسة	 كل	 يعني	 الهم.	 حماية	 وسائل	 فش	 وكأنه	
تُثبت	انها	هي	ليبرالية	وفيها	فلسطينّيني	تشغِّل	محاضرين	عرب،	بس	السؤال	
قدام	 حواجز	 لهم	 »تضع«	 )املؤسسة(	حتط	 هي	 قديش	 أو	 عملهم	 هو	شروط	
لو	 العالي	 التعليم	 مجلس	 إّنه	 ر	 بفكِّ أنا	 يأخذوا	حقوقهن.	 إنهم	 املستقبل«	 »يف	
انتبه	لهذه	القضية	راح	يكتشف	إّنه	يف	كثير	معاناة	لكثير	محاضرين	عرب	يف	

األكادميّية	اإلسرائيلية«.	

ثانًيا: منحة معوف هي عبارة عن سجن للمحاضرين العرب،	كما	يقول	أحدهم:	
»انا	انقبلت	لبرنامج	البوست	دكتوراه	وأنهيت	كل	اإلجراءات،	بس	كان	واضح	لي	
)اسم	 يف	 لعربي	 ص	 املخصَّ والوحيد	 الواحد	 املقعد	 على	 يستوعبوني	 بدهم	 إّنه	
التخصص(	بجامعة	حيفا.	قالوا	لي	إّنه	فيه	منحة	معوف،	اللي	انت	بتعرفها،	بدنا	
نشغلك	من	خاللها.	مبا	معناه	انهم	ما	أعطوني	أتنافس	على	الــ30	مقعد	بل	على	
ص	للعرب.	يعني	إما	أدخل	عن	طريق	منحة	معوف	أو	ال	 مقعد	واحد	ووحيد	مخصَّ
حني	اليهود.	باآلخر،	اختاروا	عربي	ثاني«.	 ادخل.	رفضت.	طلبت	أتنافس	مع	املرشَّ
سات	األكادميية	 يف	نفس	السياق،	أشار	قسم	من	احملاضرين	إلى	أنَّهم	ُقبلوا	يف	املؤسَّ
ه	إلى	منحة	معوف.	لم	 	التوجُّ 	متَّ ثَمَّ التي	يعملِّون	فيها	على	أساس	تنافسي	ومن	
تُرق	هذه	اخلطوة	لهؤالء	احملاضرين	العرب	مع	تفهُّمهم	لالعتبارات	املالّية	-توفير	
ح	ومتّس	مهنّيتهم،	 رواتبهم	لعّدة	سنوات-؛	ألّنها	يف	واقعها	تدمغهم	بالتمييز	املصحِّ
دخلت	 »بالبداية	 أحدهم:	 كقول	 خاص،	 مسار	 يف	 منساّل	 يبدو	 استيعابهم	 	 وكأنَّ
هوا	ملنحة	معوف.	الغريب	هو	انه	انا	دخلت	اجلامعة	العبرية	يف	 للتعليم	وبعدها	توجَّ
السلك	التنافسي	العادي	وبعد	ما	اشتغلت	سنة	كاملة	دخلت	معوف.	فاهم	انه	فيه	

توفير	لكن	كان	علّي	صعب	تقبُّل	رسالة	املسار	اخلاص	للعرب«.	

العربي	 منحة معوف هي ضرب من التعجيز،	كما	قال	أحدهم:	»عشان	 ثالًثا:	
يحصل	على	منحة	معوف	الزم	يكون	سوبر	أكادميي	مش	بس	ممتاز.	الزم	تكون	
من	األوائل	وما	حدا	يفوتك	»يسبقك«.	يعني	الزم	تكون	متفوِّق	يف	الدكتوراه،	ومهم	
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جدا	تعمل	بوست	يف	اخلارج	ويا	ريت	»حبَّذا«	عن	طريق	fulbright،	وضروري	
ص	يف	أمور	ما	يكون	أمامك	منافس،	وحلو	لو	إنَّك	تتبع	لطائفة	أو	 تكون	متخصِّ
مجموعة	اللي	مسلطني	عليها	األضواء،	وممكن	يساعدك	كثير	احلصول	على	

صك	ما	له	عالقة	بالصراع	العربي	اإلسرائيلي«.	 معوف	انه	تخصُّ

التسييس،	 أيضا  العرب ملنحة معوف يشوبها  حي  املرشَّ اختيار  معايير  رابًعا:	
إمّنا	 األكادميية	 املعايير	 على	 فقط	 تعتمد	 ال	 معوف	 »منحة	 أحدهم:	 قال	 كما	
يدخل	فيها	اعتبارات	سياسية.	ال	أحد	ينكر	أّن	كل	َمن	يفوز	بها	معناه	أّنه	يتمتَّع	
بقدرات	أكادميية	عالية،	لكن	السؤال	احمليِّر	هو	أّنه	كيف	تد	يف	كّل	فترة	زمنية	
تركيزا	على	مجموعة	ثانية	»مختلفة«:	مّرة	على	املسيحية	وبعدها	على	الدروز.	
راح	أعطيك	مثال،	احملاِضرات	البدويات	متفوِّقات	ومتمّكنات.	كل	احترام	الهن	
لكن	جامعة	بئر	السبع	تختارهن	العتبارات	سياسية	ومالية،	أقصد	متويل	من	
معوف.	 منحة	 مع	 بالتنسيق	 طبعا	 حالها،	 لتجميل	 »وأيضا«	 وبرضك	 اخلارج،	
أعترف	انه	مبنحة	معوف	املعيار	هو	متيُّز	أكادميي.	ما	حدا	يقدر	ينكر،	لكن	فيه	

هناك	اعتبارات	جغرافية	وطائفية	سياسية«.	

خامًسا: منحة معوف متنع التنافس الشريف بي العرب واليهود،	لقول	أحدهم:	
انا	ضد	فكرة	منحة	»معوف«	للعرب	و«ألون«	لليهود	إمّنا	انا	أطالب	مبنحة	واحدة	
ح؟	 للعرب	واليهود	اللي	تقبل	املمتازين.	ممكن	إّنه	هناك	حاجة	الى	متييز	مصحِّ
ح	اللي	أصال	هو	مش	موجود.	»معوف«	 ال!	احنا	مش	بحاجة	الى	متييز	مصحِّ
و«ألون«	متنع	التنافس	الشريف	بني	العرب	واليهود.	ليش	املنافسة	تكون	فقط	
بني	األكادمييني	العرب؟	وليش	بعدها	ماشية	سياسة	الكوتا	»احملاصصة«	بني	
العرب	واليهود؟	تعالوا	نحتكم	لقانون	السوق	واألفضل	يتم	تشغيله.	نلغي	منح	
هذا	 مستحيل	 لكن	 أكادمييا.	 لألفضل	 مفتوحا	 التنافس	 ويكون	 وألون	 معوف	
يحصل.	على	األقل	يف	الوقت	القريب،	ألنه	مع	قدراتنا	األكادميية	املثبتة	راح	

نسيطر	على	كل	اجلامعات	والكلّيات	يف	إسرائيل«.	

ز مبدأ العالقات الشخصية يف قبول العرب لألكادميية،	 سادًسا:	منحة معوف تعزِّ
كما	قال	أحدهم:	»منحة	معوف	تعمل	بطريقة	اللي	فيها	يكون	حواجز	اللي	صعب	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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ِقبَل	 للعمل	من	 انه	يحصل	على	طلب	 وأهّمها	 اجتيازها	 العربي	 األكادميي	 على	
ح.	 	الكلّية	}faculty{	وبعد	هيك،	طبعا	مدى	امتياز	املرشَّ القسم	املعني	ومن	ثَمَّ
بالنسبة	للقسم،	فالعالقات	تلعب	دور	كبير	ألّنه	عدد	األعضاء	يف	األقسام	محدود	
م	بهوّية	املرشح.	 وهناك	حاجة	لشبه	إجماع	على	قبول	هذا	أو	ذاك.	القسم	يتحكَّ
وانتماءاتهم	 أسمائهم	 بسبب	 ملعوف	 حت	 ُرشِّ أناس	 هناك	 ظلم.	 كثير	 فيه	 هذا	
حوا	بسبب	قلة	عالقاتهم«.	 وعالقاتهم	وهم	غير	أكفاء	وفيه	أناس	أكفاء	ولم	يرشَّ
	األكادميية	اإلسرائيلية	خذلتني	بالّرغم	من	قيامي	 محاضر	آخر	قال:	»أعترف	أنَّ
بكل	املتطلَّبات	العلمية.	بصراحة	تربتي	مؤملة.	أنا	أّديت	كل	ما	طلب	مني	من	
جت	منها	واإلنتاج	 ناحية	أكادميية	على	أحسن	وجه	من	ناحية	اجلامعات	اللي	تخرَّ
العلمي،	ومع	هيك	مؤلم	جدا	ان	أبحث	عن	موقع	لي	يف	األكادميّية	اإلسرائيلية	
ص	التاريخ	 ملّدة	سبع		سنوات	وما	ألقاه.	مؤلم	جدا.	أعرف	أّن	هناك	أزمة	يف	تخصُّ
وانه	هناك	منافسة	شديده.	لكن	املهم	انه	كل	األقسام	فيها	محاضرون	يهود،	وما	
زالوا	يرفضون	العرب	بادعاء	املنافسة.	لو	كان	فيه	تشكيلة	محاضرين	ممكن	أفهم	
حني	العرب.	 مقولة	املنافسة.	لكن	مبعظم	األقسام	ال	يوجد	عرب	ويرفضون	املرشَّ
م	ملنحة	معوف	ألنهم	يريدون	دعوة	 شو	ممكن	يكون	التفسير	لهذا	الرفض؟	لم	أقدِّ
سة	أكادميية.	انا	زمله	من	غير	عالقات.	على	باب	اهلل.	 من	ِقبَل	قسم	داخل	مؤسَّ
شاطر	جدا	بس	من	غير	اتصاالت.	هذا	جرمي	الوحيد!«.	محاضر	ثالث	قال:	
»العالقات	الشخصية	هي	معيار	التوظيف	والتطوُّر	ومش	بس	التميُّز	األكادميي.	
لنا	 بالنسبة	 الوحيدة	 الطريقة	 الشخصية	هي	 العالقات	 انه	 فهمنا	 العرب	 احنا	
اللي	بتدخلنا	جوا	»داخل«	»النادي«.	ما	يكفي	إنَّك	تكون	ناشر	مقاالت	ممتاز.	ال.	
رت	عندك	العالقات	الشخصية	ويكون	مرضي	عنك.	 هذا	كله	غير	كايف	إذا	ما	توفَّ
انت	فاهم	شو	قصدي؟	يعني	تفتح	باب	السيارة	أو	حتمل	الشنطة	»احلقيبة«	وانا	
شاهدت	بأّم	عيني	واحد	يساعد	املسؤول	على	شلح	جاكيته	أثناء	محاضرته	يف	
م	عليه	وقت	الغداء.	هاي	هي	العالقات	الشخصية	مبفهومها	 املؤمتر،	وكان	يخدِّ

العربي	-	العربي.	مفهوم	وإاّل	افضح	الطبخة	كلها	)بابتسامة(«.	

د فكرة الراعي اليهودي الذي يتبّنى احملاضر العربي،	 سابًعا: منحة معوف تؤكِّ
كقول	أحدهم:	»ال	أعتقد	انه	هناك	عربي	يقدر	يتحمل	أشّعة	الشمس	اليهودية	دون	
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ظالل	وكيل	يهودي.	عشان	نكون	دقيقني،	ممكن	يقدر	بس	صعب.	انا	مثال	كثير	
ساعدني	)اسم	محاضر	من	جامعة	تل-أبيب(	يف	كل	شيء:	بالتعيني	والسفر	وامِلنَح	
والنشر«.	يقول	محاضر	ثاني:	»قال	لي	يهودي	انه	اليهود	اللي	راح	يساعدوك	راح	
يشعروك	دائما	باجلميل	وانك	تقدمت	فقط	مبساعدتهم.	يجب	ان	تعبِّر	لهم	عن	
امتنانك.	انا	أعترف	انه	)اسم	محاضر	من	اجلامعة	العبرية(	رافقني	من	اللقب	
األول،	وكان	عضو	يف	جلنة	املاجستير	وملّا	توظفت	كان	هو	رئيس	القسم.	ال	اعتبره	
راعي	لكن	ال	أُنكر	فضله	وانه	ساعدني	يف	كثير	من	احلاالت.	كان	له	مساهمة	
فّعالة	يف	قبولي	للقسم«.	وتقول	محاضرة	حول	فشلها	يف	االنخراط	يف	األكادميّية	
لعدم	وجود	راعي	يهودي:	»انا	حلد	العام	املاضي	كنت	احملاضرة	العربية	األولى	
يف	مجال	القانون	وكانت	التوقعات	إنهم	»يخطفوني«.	حلد	العام	املاضي،	تعيني	
منال	توتري	يف	بار	إيالن،	ما	حدا	عرض	علّي	وظيفة	يف	أّي	جامعة.	ما	كان	عندي	
جامعة	يف	اسرائيل	اللي	حتضني	وتشجعني	قبل	الدكتوراه،	وانها	تستوعبني	ملّا	
بريطانيا،	 يف	 دكتوراه	 ل	 أكمِّ شجعني	 اللي	 املاجستير	 مرشد	 البالد.	 على	 أرجع	
غادر	البالد.	عشان	هيك	ما	كان	عندي	ظهر.	شعرت	اني	يتيمه	يف	األكادميّية	
اإلسرائيلية.	عشان	هيك	كنت	سنوات	محاضرة	من	اخلارج	وهذا	كان	صعب	علّي.	
ما	شعرت	انه	حدا	خصني	أو	اختطفني	حتى	لو	كنت	األكادميية	العربية	األولى	يف	
مجالي.	كان	الطريق	صعب	وعويص.	حتى	من	ناحية	اقتصادية	كان	الوضع	حرج	
ألنه	ما	كنت	أقبض	»أتقاضى	راتبا«	يف	فترة	الصيف.	انا	أخذت	توظيف	يف	كلّية	
الــ2009.	يعني	من	عودتي	من	أكسفورد	يف	5/2004  تثبيت،	يف	 خاّصة،	مش	
فّكرت	 اني	 لدرجة	 صعبة	 سنوات	 كانت	 	،Ad Hoc أشتغل	 وانا	 	2009 وحتى	
أنخرط	يف	سلك	احملاماة	أو	القضاء	ألني	آمنت	اني	مش	راح	أصمد	باألكادميية	
هيك.	مش	وضع.	العالقات	جدا	مهّمة	يف	األكادميية.	تساعدك.	مجبور	يكون	
عندك	ظهر	عشان	تقدر	تشق	طريقك	يف	األكادميية	اإلسرائيلية.	يعني	الزم	يكون	
عندك	ناس	تدعمك	عشان	تقدر	تدخل	املجال.	انا	بأحكي	لك	اني	انا	خريجة	

أفضل	جامعات	العالم	وما	قدرت	بدون	ظهر	أخش	»أدخل«	األكادميّية«.	

بحكم  اإلسرائيلية  األكادميية  يف  العرب  دمج  يف  فاشلة  معوف  منحة  ثامًنا: 
املنشور	 يف	 قرأت	 معوف.	 منحة	 اتاه	 سلبي	 »رأيي	 محاضر:	 كقول	 النتائج،	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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األخير	ملجلس	التعليم	العالي	انه	معوف	جنحت	تستوعب	60	عربي	ويف	نفس	
املستند	لكن	بصفحة	ثانيه	ذكرت	رقم	91	عربي.	ما	فهمت	من	وين	هذه	اخلربطة	
بأعداد	احملاضرين	العرب.	خطأ	مطبعي	ويال	فعال	ما	فيه	إحصائيات	دقيقة.	
إاّل	 ولكنها	ما	تستوعب	 هي	مفروض	تستوعب	كل	سنة	حلد	سبع	محاضرين	
اثنني-	أربعة	محاضرين	لعدم	امتيازهم،	حسب	اّدعاء	املسؤولني	فيها.	مجلس	
تستوعب	 أّنها	 اجلامعات	 يُلزم	 قدرة	 عنده	 معوف،	 غير	 من	 العالي،	 التعليم	
محاضرين	عرب	أكثر.	وفعال	عندنا	محاضرين	عرب	ممتازين	وعندهم	قدرات	
بحثية	عالية.	معوف	هو	جهد	مبارك	ولكن	مش	كايف.	املطلوب	مقارنة	العرب	يف	

سلّة	إعادة	استيعاب	املهاجرين	أو	العلماء	اليهود	العائدين	إلى	البالد«.	

قبول األكاديمي العربي لألكاديمية اإلسرائيلية ضرب من المستحيل
القبول	 أّن	أهّم	حاجز	وعائق	يقف	أمامهم	هو	 العرب	على	 أجمَع	احملاضرون	
مرحلة	 هي	 مرحلة	 اصعب	 او	 مرحلة	 »أهّم	 أحدهم:	 يقول	 كما	 لألكادميية،	
اللي	ساعدت	 اإلمكانيات	 او	 العوائق	 نعرف	شو	 مليح	 ر	 أتصوَّ لوظيفة.	 القبول	
هذا	الشخص	اللي	حصل	على	وظيفة.	برأيي	هذا	الشيء	أساسي	ألنه	متى	ما	
م.	قالئل	جدا،	ممكن	ينعّدوا	 أخذت	وظيفة	يف	السلك	األكادميي،	األغلبية	يتقدَّ
على	األصابع،	اللي	ما	أخذوا	تثبيت.	العائق	األساس	إّنك	تفوت	على	السلك،	
مك	ميكن	ما	بيكون	دائما	سريع	أّما	 بس	ملّا	تفوت	السلك	األكادميي	نفسه	تقدُّ

كيف	بأعرف	بيكون	مليح«.

استراتيجيات تملُّص األكاديمية اإلسرائيلية من توظيف العربي بمالك
العربي	مبالك،	 يتّم	اعتمادها	بهدف	االمتناع	عن	تشغيل	 استراتيجيات	كثيرة	

ونرصد	فيما	يلي	أهّمها:	

رأسها  وعلى  القبول  شروط  اجتيازه  لعدم  للوظيفة  العربي  قبول  عدم  أّواًل: 
محاضر	 وانا	 امللف	 مت	 »قدَّ احملاضرين:	 أحد	 قال	 كما	 األكادميي«،	 »االمتياز 
وكنت	 للوظيفة،	 فيها	 تقدمت	 اللي	 اجلامعة	 نفس	 أمتمتها	يف	 الدكتوراه	 كبير،	
بوست	يف	كامبردج،	شاركت	مبؤمترات	دولية،	أّلفت	كتب	ومقاالت	بثالث	لغات	
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انا	 انه	 الحظ	 إضافية.	 مقاالت	 يطلب	 العميد	 انه	 تفاجأـت	 معروف.	 واسمي	
مواجهة	 مني	 طلب	 األصدقاء	 أحد	 عمري.	 من	 الثالثينات	 أواخر	 يف	 بعدني	
العميد	مباشرًة	ألنه	مقتنع	انها	لعبه	منه	وانه	فيه	نية	مبيتة.	انا	خجلت	او	خفت	
ت	أسابيع	وسمعت	يف	القسم	انه	مت	تعيني	يهودي	اللي	 وامتنعت	عن	املواجهة.	مرَّ
ما	عنده	نصف	عدد	منشوراتي.	ساعتها	سألت	حالي:	شو	االمتياز	اللي	العميد	
يحكي	عنه	-	لليهود	واال	للعرب؟«	.	محاضر	بدرجة	األستاذية	قال:	»انا	ال	أعتقد	
اني	أخذت	امتيازات	كواحد	عربي.	وعقبات	كثيرة	واجهتني	ألني	عربي.	قضية	
املاجستير	 أبيب	 تل	 بجامعة	 انا	خلَّصت	 תקן	»مالك«.	 م	واحلصول	على	 التقدُّ
والدكتوراه	بامتياز	ولكنها	لم	تد	اني	مناسب	ألن	انضم	اليها	كمحاضر.	حتى	
ف	أّي	عربي.	دائما	يحكوا	عن	النشر	كمعيار	 اليوم	قسم	الشرق	األوسط	لم	يوظِّ
لـ	מצוינות אקדמית	»متيُّز	أكادميّي«،	على	الرغم	أّنه	لدّي	أكثر	مقاالت	 وحيد	
وكتب	ويف	دور	نشر	ومجالت	أكثر	مرموقة	ومع	ذلك	اختاروا	يهود.	اذكر	انهم	

عيَّنوا	شخصا	قائمة	إصداراته	ال	تصل	الى	ربع	ما	لدّي«.	

كافية،  خاّصة  مساقات  وجود  عدم  باّدعاء  للوظيفة  العربي  قبول  عدم  ثانيا:	
وبالّذات يف الكلّيات،	كما	يقول	أحدهم:	»األكادميية	اإلسرائيلية	تعلَّمت	الطرق	
لفترة	 برنامج	جديد	 رافقت	 )اسمها(	 بكلّية	 العربي.	 امللتوية	إلقصاء	احملاضر	
طويلة	حلد	ما	أخذ	املصادقة.	قدمت	خطط	ألربع	مساقات.	ملا	البرنامج	صودق	
عليه	من	ِقبَل	مجلس	التعليم	العالي،	أبلغوني	انه	ما	فيه	عندي	إاّل	ثالث	ساعات،	
يعني	مساق	واحد.	اكتشفت	انهم	جابوا	صبيتني	واحدة	من	بار	إيالن	وواحدة	من	
تل	أبيب.	ما	أتعبوا	حالهم	يقولوا	لي	ليش	ساعاتي	تقلَّصت.	الحظ	انهم	قالوا	
لي	فيه	الك	مساق	واحد،	وما	ما	قالوا	لي	روح.	قالوا	فش	عندنا	كفاية	مساقات	

لتوظيفك«.	

ثالًثا:	عدم قبول العربي للوظيفة لرفض اإلدارة فكرة اجلديد،	كما	تقول	إحدى	
احملاضرات:	»ممكن	انه	احملاضر	العربي	يتعرَّض	لإلهانة	بقضية	التوظيف	بعد	
سة.	عندي	تساؤل	ال	أجد	له	جواب.	أعلنت	 ده	على	منظومة	املؤسَّ محاولة	مترُّ
اجلامعة	العبرية	عن	مناقصة	حملاضر	يف	قسم	اللغة	العربية.	كان	موعده	الفصل	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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الثاني	من	السنة	الدراسية،	أي	بعد	فصل	كامل	ناجح	جدا	من	التدريس	عندهم.	
قّدمت	انا	للمناقصة	لكني	اتفاجأ	انه	وصلني	مكتوب	يعلمني	أّن	»اسمك	لم	يدرج	
م	للمناقصة«.	توّجهت	لرئيس	القسم	متسائلة	عن	 حني	للتقدُّ حتى	يف	خانة	املرشَّ
السبب	وكان	جوابه،	وهو	طبعا	لم	يقنعني	ولم	أؤمن	انه	اجلواب	احلقيقي،	نحن	
انت	ما	عندك	درجة	محاضرة	 انه	 واملعنى	 أكادميي	 امتياز	 نبحث	عّما	يسّمى	
كبيرة،	انت	بعدك	ما	عندك	اسم	عاملي،	انت	لسه	بعدك	بأّول	الطريق.	بالنسبة	
لي	هذه	مجّرد	حجج	وانا	ال	آخذ	بها.	هو	ما	بّدو	يكون	محاضر	عربي	إاّل	اذا	
ر	انه	ممكن	جوابه	هو	رّد	اعتبار	للمكتوب	اللي	بعثت	 كان	يدرس	أدب	قدمي.	بفكِّ
العربي	 الطالب	 يطلَّع	 الذي	 احلديث	 العربي	 األدب	 عن	 فيه	 أتساءل	 إّياها	 له	
واليهودي	الى	محمود	درويش	وسميح	القاسم	وليلى	عثمان	النسوية	املتمردة،	
وهذا	طبعا	هو	يتجّنبه.	هذا	هو	التفسير	املقنع	بالنسبة	لي:	رغبة	يف	استمرارية	
تنميط	اإلنسان	العربي	من	خالل	التركيز	على	األدب	العربي	القدمي	وقصص	

الناقة	واخليمة	واحملبوبة	واخلمرّيات«.	

ة،	كما	يروي	أحدهم:	 رابًعا: عدم قبول العربي للوظيفة بسبب مواقفه السياسيَّ
»أذكر	إّني	يف	بداية	الطريق	خضت	تربة	بسببها	لم	أصبح	محاضرا	وتركت	
احللم	اني	أبقى	يف	هذا	البرج	العاجي	واسمه	دكتور	جامعي	مع	תקן	»مالك«.	من	
م	ملنحة	معوف.	رئيس	 البداية	فهمت	انه	اجلماعة	ما	بدهم	إّياني.	كنت	الزم	أقدِّ
قسم	اجلغرافيا	يف	)اسم	املؤسسة(	أوصى	علّي.	عميد	كلّية	العلوم	املجتمعية	
ح	وحيد.	مرشح	وحيد.	رئيس	اجلامعة	للشؤون	 واإلنسانية	أوصى	علّي	كمرشَّ
مع	 	،2000 أكتوبر	 أحداث	 يف	 سياسّية.	 ألسباب	 يأخذني	 ما	 ر	 قرَّ األكادميية	
بداية	السنة	الدراسية،	طلبوا	مني	إلقاء	خطاب	أمام	الطالب	لتهدئة	األرواح.	
أّوال،	لكوني	إنسان	مسيَّس	ورئيس	جلنة	طالب	عرب	سابق،	وثانيا،	ألّن	بقّية	
احملاضرين	العرب	رفضوا	يشاركوا.	يف	خطابي	اقتبست	جملة	قالها	القاضي	
أهارون	باراك:	»ال	يوجد	لدولة	إسرائيل	احلّق	يف	الوجود	ما	لم	تعامل	العرب	كما	
تعامل	اليهود«.	رئيس	اجلامعة	للشؤون	األكادميية	استدعاني	ملقابلته	يف	نفس	
الليلة.	بالطريق	قالوا	لي	رئيس	قسم	اجلغرافيا	وعميد	كلّية	العلوم	املجتمعية	
واإلنسانية:	»أغلقت	على	نفسك	كل	منافذ	حصولك	على	منحة	معوف«.	قلت	
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ح	وحيد.	قالوا	لي	انه	هذا	الرئيس	للشؤون	األكادميية	 لهم	واثقا	انه	انا	مرشَّ
ح	عربي	بديل	 )كلمه	نابيه(	وراح	يالقي	حل.	يف	نفس	الفترة	هو	بحث	عن	مرشَّ
ووجد	صديق	لي	اليوم	بروفيسور	)االسم(	كان	يحاضر	يف	أميركا	وكان	متفق	
مع	بئر	السبع	العودة	للبالد	للتدريس.	املكيدة	كانت	انه	رئيس	اجلامعة	للشؤون	
ة	سنوات	ويغلق	 ر	يحّوله	الى	منحة	معوف	وهيك	يربح	متويل	لعدَّ األكادميية	قرَّ
الطريق	أمامي.	كان	يقدر	بسهولة	يأخذني	انا	وهو	لكن	ما	أخذني	بس	أخذه	هو.	

من	يومها	عرفت	اني	مش	راح	أدخل	اجلامعة	ألني	مسيَّس«.	

د أّنه لم يرق لرئيس القسم،	كما	يقول	 خامًسا:	عدم قبول العربي للوظيفة ملجرَّ
محاضر:	»توظيف	العربي	متعلِّق	بآراء	املسؤول	عنه.	كان	عندي	تربه	مش	مليحة	
يف	جامعة	حيفا.	وانا	أعمل	بوست	دوك	يف	أميركا	كان	فيه	اتفاق	اني	أعلِّم	بحيفا	
حتى	من	غير	»معوف«،	لكن	تعّينت	عميدة	جديدة	وقالت	لي:	»انا	ما	بدي	إّياك«	
العميد	 مع	 االتفاق	 حسب	 تعيِّني	 ورفضت	 حبتني	 ما	 الظاهر	 بآخر.	 أو	 بشكل	

السابق،	مش	عارف	ليش!	ممكن	فعال	انه	ما	أعجبتها	وال	أحبتني.	وارد«.	

صراع  بعد  اجلزئي  بالتوظيف  واستبداله  التام  الرفض  عن  العدول  سادًسا:	
مرير مع اإلدارة،	كما	قالت	محاضرة:	»ابتدأت	العمل	يف	كليَّة	سبير	سنة	2006،	
بس	كنت	محاضرة	من	اخلارج	علي	الرغم	انه	كنت	أعلِّم	وظيفة	كاملة.	كانت	
احلّجة	دائما	انه	فش	תקנים	»مالكات«.	وصلت	األمور	إلى	מאבק	»صراع«	مع	
رئيسة	القسم.	وكنت	عارفة	انه	هذا	الــ	מאבק	»صراع«	راح	يكون	علي	وعلى	
أعدائي.	عملت	حسابي	انهم	يقولوا	لي:	خلص،	ما	بدنا	إّياك.	روحي.	حّسيت	
مع	 تواصلي	 بعد	 الوحيدة.	 العربية	 احملاضرة	 كوني	 اتاهي	 عنصرية	 يف	 انه	
موني	الى	منحة	معوف	وحصلت	عليها	سنة	2013	وملّدة	ثالث	 رئيس	الكلّية	قدَّ
سنوات.	وراح	تنتهي	يف	شهر	9	هذا	العام.	الشهر	القادم	راح	أكون	نصف	وظيفة.	
وظيفة	 بنصف	 يوظفوني	 قّرروا	 لكن	 كاملة	 بوظيفة	 دمجي	 كان	 امللِزم	 االّتفاق	

حسب	حاجتهم.	قالوا	لي	إّياها	صراحة	اذا	ما	بدك،	مع	السالمة«.
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أشكال ومعضالت تواِجه المحاضرين العرب في توظيفهم 
هناك	ثالثة	أشكال	لتوظيف	احملاضر	العربي	يف	األكادميية	اإلسرائيلية:	أّواًل،	
من	 »محاضر	 منظومة	 مبقتضى	 يعملون	 العرب	 احملاضرين	 من	 عالية	 نسبة	
اخلارج«	أي	املقاول	الذي	يتقاضى	على	احملاضرات	التي	يدرِّسها	فعلّيًا	ال	غير.	
سنوية.	 مساقات	 لديه	 كانت	 إذا	 إاّل	 دراسي	 فصل	 كل	 احملاضر	 عقد	 د	 يُجدَّ
سات	األكادميية،	فإّن	احلقوق	االجتماعية	التي	تتمّتع	بها	هذه	 يف	معظم	املؤسَّ
املجموعة	من	احملاضرين	تلتزم	مبا	هو	يف	احلد	األدنى.	هذا	النظام	شائع	يف	
لة	والكلّيات	 سات	األكادميية	-اجلامعات،	الكلّيات	اجلماهيرية	املموَّ كافة	املؤسَّ
اخلاصة-.	قسم	ثاٍن	من	احملاضرين	العرب	يعملون	ضمن	وظائف	مع	مالكات	
د	عقد	عملهم	سنوّيًا	بناء	على	عّدة	اعتبارات	 لكن	من	غير	تثبيت،	وعليه،	يجدَّ
سة	ألخرى.	هناك	محاضرون	هم	مبثابة	»قلب	هيئة	التدريس«	 تختلف	من	مؤسَّ
الكلّيات	 د	لهم	العقد	مّرة	كل	ثالث	سنوات.	هذا	النظام	دارج	يف	 والذين	يجدَّ
لة.	القسم	الثالث	واألقّل	عددا	من	حيث	طريقة	التوظيف	ما	 اجلماهيرية	املموَّ
يّتصل	مبحاضر	عربي	مع	مالك	والذي	يتم	تثبيته	غالبا	مبوازاة	حصوله	على	
أّن	 األساس	يف	اجلامعات.	غير	 دارج	يف	 النظام	 كبير«.	هذا	 »محاضر	 ترقية	

هناك	عّدة	معضالت	تواجه	العرب	يف	توظيفهم	يف	األكادميية	اإلسرائيلية:

يقول	 كما	 اإلسرائيلية،	 األكادميية  توظيفهم يف  يتم  الذين  العرب  أعداد  قّلة  أّواًل:	
أحدهم:	»اؤكِّد	لك	بناء	على	دراستي	لتقرير	نهاد	علي	من	الــ	2013،	ومجلس	التعليم	
العالي	من	الــ-	2013	ودراسات	ميدانية	أنا	قمت	بها،	ال	يتجاوز	عدد	احملاضرون	يف	
األكادميية	اإلسرائيلية،	باستثناء	تأهيل	املعلمني	بكافة	أنواع	التوظيف	170	محاضرا	
انه	 العالي.	الحظت	 التعليم	 سات	 %3	من	مجموع	احملاضرين	يف	مؤسَّ أقّل	من	 أي	
سات	التعليم	 اسماء	كثيرة	حملاضرين	عرب	تظهر	عّدة	مّرات	يف	عّدة	سجاّلت	ملؤسَّ
العالي،	إّما	ألنَّهم	يعملون	كمحاضرين	من	اخلارج،	ويجوز	انهم	يعملون	بوظائف	جزئية	
لتحسني	 ويشتغل	إضايف	 منهم	عنده	وظيفه	 فيه	 انه	 يف	مؤّسسات	مختلفة،	وممكن	
سة	نفسها	تُعّد	احملاضر	العربي	اكثر	من	مّرة	ألنه	يعمل	 دخله.	الحظت	انه	ممكن	املؤسَّ
صات	إذا	املؤّسسة	ما	انتبهت	لألسماء،	وامنا	اعتمدت	على	أعداد	العرب	 يف	عّدة	تخصُّ
صات.	هذا	العدد،	170،	هو	قليل	جدا	والنسبة	غير	مرضيه	بتاتا«.	 داخل	التخصُّ
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غير  عمل  وبظروف  احملاصصة  نظام  مبقتضى  للعرب  د  متعمَّ تشغيل  ثانًيا: 
سياسة	 ُتاه	 نظرتهم	 أّن	 على	 العرب	 احملاضرين	 من	 كثير	 اتَّفق	 مرضية:	
يف	 ك	 تشكِّ السياسة	 هذه	 كون	 وذلك	 االشمئزاز،	 من	 فيها	 ما	 فيها	 توظيفهم	
منظومة	 يقع	ضمن	 التوظيف	 إّن	 املهنيَّة.	 كرامتهم	 ومتّس	 األكادميية	 قدراتهم	
أعلِّم	 اني	 »قبلوا	 أحدهم:	 يقول	 كما	 ونسبته،	 نوعيته	 من	حيث	 العرب	 تشغيل	
باقتصاد	 أبيب	ألني	عربي	ومختّص	 يف	برنامج	ماجستير	راقي	يف	جامعة	تل	
املجتمع	العربي.	هون	كان	فيه	advantage	»أفضلّية«.	الشيء	السلبي	هو	انه	
انا	محدود	يف	هاي	الدائرة	وهذا	االطار.	يعني	بأعلِّم	بس	مساقني	يف	البرنامج	
واالستثمار	كمصدر	 للتجارة	 اتوّجه	 انه	 قّررت	 البداية	 لهيك،	من	 من	سنوات.	
األكادميّية	 رئيس	مجلس	محلي.	 للسياسة	وصرت	 هت	 توجَّ وبعدها	 أّولي	 رزق	
ممكن	 مش	 انها	 واضح	 بشكل	 شفت	 ألني	 دخل	 تكملة	 السنوات	 طوال	 كانت	
عات.	خلّينا	على	الهداوة	 ر	أّي	توقُّ تكون	مجال	عملي	الوحيد	وأحسن	لي	ما	أطوِّ
وعلى	نار	هادئة«.	محاضرة	أخرى	قالت:	»نظام	احملاصصة	هو	إهانة	للمحاضر	
العربي.	اتأّمل	انه	انا	موجودة	يف	الكلّيات	ملهنيتي	مش	لقوميتي.	هل	بأفّكر	انه	
ما	فش	عندي	وظيفه	ألني	عربية؟	ما	بأعرف!	عندي	إحساس	بس	فش	عندي	
بقّوة	وعلنا	على	 انا	فاعلة	جماهيرية	وموجوده	 انني	 بالك	 شيء	ملموس.	فما	
متأكدة،	 ر،	ممكن،	ومش	 بفكِّ انا	 كــ)منصبها	اجلماهيري(.	 السياسية	 الساحة	
كان	 اذا	 إاّل	 اليهودي	 يأخذوا	 ويهودي	 عربي	 محاضر	 بني	 هو	 االختيار	 ملّا	 انه	
politically correct	»السليم	سياسّيًا«	هم	بحاجة	الى	مناوب	عربي	داخل	
ر	إّنه	هذه	املكانة	»العربي	املناوب«	ترح	كل	 القسم،	ساعتها	يأخذوا	عربي.	أفكِّ
عربي	ألنها	تضع	عالمة	سؤال	حول	قدراته	األكادميية.	من	جهة	ثانية،	غالبا	
أدّق،	ممكن	 minimum	»يف	احلّد	األدنى«.	بشكل	 العربي	هي	 ظروف	عمل	
يأخذ	حقوقه	القانونية	األساسية	ولكن	الــ	privileges		»االمتيازات«	هي	فقط	

لليهود،	والكل	عارف	هاي	احلقيقة«.	

ثالًثا: عرض األعمال اإلدارية على احملاضر العربي بدال من التدريس:	أشار	بعض	
احملاضرين	العرب	إلى	أّن	االدارات	وخاّصة	يف	السنوات	األخيرة	تعرض	عليهم	
توّلي	مناصب	إدارّية،	مثل	»تركيز	التطبيقات	امليدانية«	أو	»العالقة	بني	املؤسسة	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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واجلمهور«،	واألكثر	تكرارا	مؤخرا	توّلي	منصب	»مراكز	استيعاب	الطالب	العرب«	
مبسّمياتها	املختلفة	داخل	املؤّسسات	األكادميية.	فاألجر	عن	ساعات	العمل	يف	
هذه	املناصب	املقترحة	هي	إدارّية	وليست	أكادميية،	كما	ال	يوجد	لها	أّي	اعتبار	
م	يف	الدرجات	األكادميية،	كما	قالت	إحدى	احملاضرات:	 التقدُّ أو	ثقل	يف	ملف	
»ُعِرض	علّي	وظيفة	تركيز	كل	التطبيقات	امليدانية	وانا	رفضت	ألنه	كان	هديف	بدي	
وظيفة	تعليم	وبحث	مش	أكون	بوظيفة	إدارّية.	اللي	بحب	أقوله	انه	واحد	من	أوجه	
األكادميية.	 املؤّسسة	 يف	 كمان	 يتجلّى	 العربية	 اجلماهير	 اتاه	 السلبي	 التمييز	
مثلي	 واحدة	 الفرصة.	 نعطى	 ال	 ألّنا	 قليلة	 جدا	 العرب	 احملاضرين	 نسبة	 يعني	
أجت	نشيطه	وبأقدر	أكون	يف	وظيفة	أكادميية	تقترح	علي	استيعابي	بس	بنصف	
السنه	 اشتغل	 راح	 »انا	 قالت:	 وإدارّية.	طبعا	رفضتها«.	محاضرة	أخرى	 وظيفة	
اجلاي	نص	وظيفة.	انا	طلبت	هيك.	كنت	اشتغل	وظيفة	كاملة	بني	التعليم	وإدارة	
مشروع	»بوابه	التعليم	العالي«.	انا	حصلت	على	»منحة	معوف"	والكّية	استغلتني	
مش	بشكل	مفيد	لي	من	ناحية	أكادميية.	عدد	الساعات	اللي	كنت	أشتغلها	غير	
ل	يف	املشروع	قالوا	لي:	 التدريس	استهلكت	كل	وقتي.	ملا	قلت	لهم	انه	ما	بّدي	أكمِّ
ما	نقدر	نقترح	عليك	أكثر	من	نصف	وظيفة	يف	التدريس.	وافقت.	برجع	أقول	انه	
هنا	يف	سياسة،	ويف	كمان	سياسة	استغالل.	مش	كوني	محاضرة	عربية	بدوية	يف	
الكلّية	بدي	أعطي	خدمات	لكل	الطالب	العرب	وبدي	ألقى	حلول	لكل	مشاكلهم.	
انا	باألساس	محاضرة	وباحثة.	املشروع	أخذ	مني	طاقات	رهيبة.	كنت	أروِّح	أحيانا	
هل	 الذاتية.	 السيرة	 يف	 بتاتا	 يقيَّم	 ال	 املشروع	 بالنهاية	 بالليل.	 	21:00 الساعة	
مساقات	 فيه	 يعني	 اخلارج،	 من	 هم	 الكلّية	 يف	 احملاضرين	 من	 	80% انه	 تعلم	
بوفرة	لوظيفة	تدريس	كاملة.	هذه	السياسة	تناقض	متاما	مع	ما	ينادي	به	مجلس	
التعليم	العالي	عن	أهمّية	دمج	األكادمييني	العرب.	تخيَّل	انه	يف	مجال	اخلدمة	
االجتماعية	يف	كل	اجلنوب:	سبير،	أشكولون	وبن	غوريون	فش	أّي	محاضر	غيري	
نص	 انا	 ذلك	 ومع	 اخلارج،	 من	 محاضرة	 وهي	 اخرى(	 عربيه	 محاضره	 و)اسم	

ل	يف	مشروع	بوابة	التعليم	العالي«.	 وظيفة	او	أرضخ	لألمر	الواقع	وأكمِّ

إيجابي يف منظومة توظيف  تغيير  أّي  إزاء  »االستثناء«  ر  استخدام مبرِّ رابًعا:	
نت	ظروف	عملهم	بتحويلهم	من	مكانة	 العربي:	كثير	من	احملاضرين	اّلذين	حتسَّ
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نسبة	وظيفتهم،	 ازدادت	 أو	مّمن	 ف	مبالك«	 »موظَّ إلى	 »محاضر	من	اخلارج«	
تقول	 كما	 ملصلحتهم،	 استثنائية	 إجراءات	 يأتي	ضمن	 م	 التقدُّ هذا	 أّن	 أدركوا	
إحدى	احملاضرات:	»قالت	لي	رئيسة	القسم	يف	)اسم	الكلية(	قبل	حوالي	سنة،	ملّا	
طالبت	انه	يتم	حتويلي	لوظيفة،	انه	انا	يف	منافسة	مع	أربع	محاضرين	يهود.	بعد	
ما	مت	تعييني	يف	كلّية	روبني	وكان	تهديد	انه	ممكن	أترك	دغري	عندهم،	عرضوا	
أربع	محاضرين	آخرين.	 ل	فيه	منافسة	مع	 علّي	توظيف	ودرجة	محاضر	وبطَّ
األمر	اللي	فعال	يخذل	هو	اني	فهمت	انه	األربع	منافسني	معهم	توظيف	وجزء	
منهم	حتى	ما	عنده	دكتوراه.	كانت	مفاجأة	كبيرة.	شعرت	بقّوة	محاولة	رئيسة	
القسم	تفهمني	انها	عملت	لي	خدمة	كونها	ما	شّغلت	املعايير	األكادميية	املعمول	

بها	عادة،	يعني	الزم	نشعر	باالمتنان	ونبوس	األيادي	كمان	على	التوظيف«.	

خامًسا:	التوظيف	غير	املرضي	له	إسقاطاته	غير	احلميدة	على	احملاضر	العربي،	
منها:	

إحدى	 قالت	 كما	 األكادميي،  احلرم  داخل  املتدنية  االجتماعية  املكانة  	●
كنت	أشعر	 أقّل	مستوى.	 انك	 بحالة	 احملاضرات:	»طريقة	شغلك	حتطك	
للسنة	 شيء	 أّي	 معهم	 أخطط	 بأقدر	 ما	 ملّا	 الطالب	 مع	 »دونّية«	 נחיתות	
مثل	 فعاليات	 يشاركوا	يف	 اللي	 الزمالء	 من	 أقّل	 اني	 أعرف	 كنت	 اجلاي.	
املعلمني،	 جلنة	 أو	 الكلّية	 من	 »مدعومة«	 מסובסדת	 و	 منظّمة	 رحالت	
أشارك	 لة	 مؤهَّ اني	مش	 عارفني	 وهم	مش	 شاركتهم،	 ما	 ليش	 ويسألوني	
فني.	أشعر	اني	أقّل	مع	اإلدارة	خاصة	يف	قضية	التصويت	 ألنها	فقط	للموظَّ
الترشيح	 وحتى	 األبحاث	 أو	متويل	 اللجان	 املشاركة	يف	 أو	 القرارات	 على	

للجوائز.	أكره	جملة	»لهيئة	التدريس	فقط«.	

سات على حساب اإلنتاج العلمي،  ●   احلاجة إلى العمل املكثف يف عّدة مؤسَّ
كما	قال	بعضهم:	»انا	اشتغل	يف	ثالث	أماكن	عشان	أغّطي	فترة	الصيف	
اللي	ما	بيكون	عندي	فيها	دخل.	من	وين	لي	القّوة	والوقت	أبحث	وأنشر؟«،	
وهاي	 أسّددها.	 والزم	 للبنك	 مالية	 التزامات	 عندي	 بالصيف.	 أعلِّم	 »انا	
الفترة	الوحيدة	اللي	كان	ممكن	أستغلّها	للبحث«،	»أنا	دائخ.	اجتماعات	يف	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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أكثر	من	محل،	وطالب	وامتحانات	ومشاريع.	خلمة.	بّطلت	أقدر	أركِّز	من	
كثرة	اللف	والدوران	يف	الكلّيات	واجلامعات.	صرت	أشعر	اني	أقصر	ألني	
ق	بني	كل	الطلبات«،	»ألنشر	أبحاث	بدي	متويل.	شرط	التمويل	 مش	قادر	أوفِّ
هو	التوظيف.	ملّا	فش	عندي	وظيفة	من	وين	لي	تكاليف	األبحاث؟	من	رزق	

العيال؟	مستحيل!«.	

استمرارية  الرتباط  الطالب  ُتاه  األكادميية  باملعايير  االلتزام  مدى  	 	 	●
التوظيف بتقييمهم يف نهاية كّل فصل دراسي،	كما	قال	بعضهم:	»نحكي	
بصراحة،	انا	ما	أرضى	أشد	على	الطالب	ألنه	استمرار	شغلي	بأيدهم.	اذا	
ل	وإذا	ال	بأروِّح	على	البيت«،	 انبسطوا	مني	وأعطوني	عالمات	عالية	بأكمِّ
هاي	 ضد	 بأروح	 ما	 انا	 وتتعب.	 تتعلَّم	 مش	 شهادة	 بدها	 اليوم	 »الطالب	
ص	محاضرة	عربية	شعورها	 القاعدة،	النهم	ممكن	يتسببوا	بطردي«.	تلخِّ
كمحاضر	من	اخلارج:	»اذا	بدي	أخلِّص	انا	تربتي	كأكادميية،	فاإلحساس	
عن	 عاطل	 تصفي	 التعليم،	 من	 السنوات	 هاي	 كل	 بعد	 انه	 االمتعاض	 هو	
العمل	يف	أشهر	الصيف	وما	عندك	معاش.	اإلحساس	باخلوف	من	أّي	خطأ	
غير	 ومن	 »صغير«	 זוטר	 عربي	 كمحاضر	 	perfect تكون	 انك	 واحلاجة	
م،	 وظيفة	انت	شّفاف.	عشان	هيك	انت	الزم	تكون	مهني	على	اآلخر،	منظَّ
وإمّنا	 وظيفة	 على	 من	ممتاز	مش	عشان	حتصل	 أكثر	 تكون	 الزم	 مرتَّب.	
عشان	حتافظ	على	الساعات.	اإلحساس	انه	داخل	األكادميية	يف	سياسة.	
هذا	مش	fair	مش	داميا	fair.	اإلحساس	انه	اذا	ما	الك	حدا	من	جّوا	مش	
راح	تصل.	كثير	أشياء	بتخليك	تسأل	انه	يا	اهلل	ليش	اخترت	هذا	املجال؟	

تخيَّل	انه	الزم	أراضي	الطالب	وألّبي	طلباتهم	وإاّل	بأروِّح	على	الدار«.	

استخدام مبرِّرات واهية لعدم زيادة نسبة الوظيفة للمحاضر العربي
واّلذين	 كاملة	 يعملون	يف	وظيفة	غير	 اّلذين	 التركيز	هنا	هو	على	احملاضرين	
األكادميية	 سات	 املؤسَّ إدارات	 ِقبَل	 من	 واهية	 رات	 مبرِّ استخدام	 من	 رون	 يتذمَّ
احملاضرات	 إلحدى	 القصة	 هذه	 من	 	 تبنيَّ مّما	 وظيفتهم؛	 نسبة	 زيادة	 لعدم	
بدرجة	األستاذية:	»خالل	كل	السنني	انا	وال	مّرة	وصلت	لوظيفة	كاملة	يف	كلّية	
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عيمك	يزراعيل.	طول	الوقت	كنت	نص	وآخر	فترة	ثالثة	أرباع	الوظيفة.	بأعرف	
اني	بديت	مبا	يسّمى	עמית הוראה	»معلمة«	وخالل	تسع	سنني	وصلت	لدرجة	
البروفيسورة،	ولكن	الكلية	ما	شافت	يف	هذه	الفترة	انهم	يزيدوا	لي	الوظيفة	او	
يعطوني	تثبيت.	انا	أخذت	البروفيسورة	بسنة	2009	وتركت	الكلّية	بسنة	2015 
وما	كان	عندي	تثبيت.	انا	كنت	أطلب	انه	يكون	عندي	وظيفة	كاملة،	وداميا	كان	
فيه	تفسيرات	إدارّية	انه	عم	يقل	عدد	الطالب،	او	انه	كان	فيه	قسم	واحد	وهأل	
يصير	 بس	 لألفضل،	 الوضع	 بتغير	 نتثبت	 بس	 أقسام،	 كثير	 فيه	 صار	 »اآلن«	
عندنا	MA	تتحسن	األمور،	وطبعا	هذه	األشياء	ما	كانت	صحيحة	النهم	كانوا	
يجيبوا	ناس	آخرين	ويعطوهن	املساقات	اللي	انا	كفؤة	أعلِّمها«.	محاضرة	أخرى	
قالت:	»انا	كنت	أعلِّم	بجامعة	)اسمها(	يف	األراضي	الفلسطينية.	عرضوا	علّي	
ألنه	 اجلامعة	 من	 استقالتي	 اشترطوا	 كاملة.	 بوظيفة	 جديدة	 كلّية	 يف	 التعليم	
اجلديدة،	 الكلّية	 على	 املشرفة	 العالي	 التعليم	 مجلس	 األعضاء	يف	جلنة	 أحد	
يعرف	عن	شغلي	الثاني.	وافقت	واستقلت.	يف	السنة	األولى	علّمت	بس	مساقني	
ل،	يف	 ل،	يف	السنة	الثانية	علّمت	ثالث	مساقات	يف	الفصل	األوَّ يف	الفصل	األوَّ
السنة	الثالثة	علَّمت	مساقني	يف	كل	فصل.	بس	السنة	الرابعة	انتقلت	لنصف	
ص.	رحت	لرئيسة	القسم	اشكو	لها	 وظيفة	لكن	اضطررت	أعلِّم	بأكثر	من	تخصُّ
الوضع	االقتصادي	السيء،	عرضت	علّي	قرض	بالدوالرات	أعيده	على	راحتي.	
الوقت	 طوال	 الوظيفة.	 نصف	 زيادة	 انتظر	 وانا	 سنوات	 عشر	 بالضبط	 مّرت	
املرافقة	 املساقات	 انه	 لي	 قالت	 مّرة	 مثل:	 أسباب	مش	صحيحة،	 كان	عندها	
للتطبيقات	امليدانية	محجوزة	لناس	عندهم	خلفية	يف	احلقل،	مّرة	قالت	لي	انها	
ل	السمنار	الكّمي	مش	الكيفي	اللي	انا	متخّصصة	فيه،	مّرة	ثالثه	انه	تقلّص	 تفضِّ
ص،	آخر	مّرة	قالت	انه	فيه	تسكير	»إغالق«	ملجموعه	 عدد	الطالب	يف	التخصُّ
محاضرة	 اآلن	 انا	 فكرة	 على	 األصوليات«.	 املتديِّنات	 »اليهوديات	 חרדיות  الــ	
كبيرة	وتقييم	الطالب	لي	عموما	فوق	املعدل	وبعدني	»ما	زلت«	نصف	وظيفة.	
تخيَّل	لو	اني	فعال	استقلت	من	جامعة	)اسمها(	ملّا	هم	طلبوا	مني،	كان	خرب	
بيتي.	بصراحة	من	األّول	لم	أثق	بوعودهم.	عرفت	انهم	كّذابني.	لهيك	وضعي	
كان	طوال	الوقت	ممتاز.	فيه	اغنية	كنت	أسمعها	وانا	صغيرة	بتقول:	»وعدتني	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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ر	مقولة	عربية:	 باحَللَق،	خزقت	انا	ذاني،	َحلَق	ماجاني	وخّربت	انا	ذاني«.	وأتذكَّ
كالم	الليل	ميحوه	النهار«.	يا	سالم	على	هيك	رئيسة	قسم	»أخلف	من	عرقوب«	

بس	انا	حافظت	كل	الوقت	على	خط	الرجعة«.	

	احملاضرين	من	اخلارج	يعانون	بشّدة	يف	كل	فصل	دراسي	بالنسبة	 يف	املقابل،	فإنَّ
السنة	 بداية	 يف	 التدريسّية	 ساعاته	 إلغاء	 إلى	 البعض	 وأشار	 ساعاتهم،	 عدد	
الدراسية	لعدم	اكتمال	العدد	املطلوب	من	الطالب	املتسّجلني	يف	املساق،	أو	يعود	
ذلك	ألسباب	تقنية	مثل	تعارض	مساقه	مع	مساق	آخر.	من	املمكن	أّن	القصة	التالية	
سات	األكادميية	يف	تقليص	عدد	الساعات	 تشير	إلى	استراتيجيات	بعض	املؤسَّ
أو	حتى	طرد	احملاضر	العربي	بشكل	غير	مباشر:	»ممكن	يتم	استخدام	التعجيز	
املادي	لطرد	العربي	من	التعليم.	انا	ال	أُنكر	انه	إدارة	القسم	طلبت	مني	انه	أعلِّم	
املساق	مّرة	أخرى	ولكني	رفضت	ألسباب	اقتصادية.	طالبت	زيادة	ساعات	تعليم	
ألنه	مساق	واحد	ما	يغطي	تكلفة	السفر	)يبعد	سكنها	عن	اجلامعة	مسافة	123 
كم(.	اإلدارة	اعترضت	ورفضت	طلبي	زيادة	عدد	احلصص	واكتفت	مبساق	واحد	
صي.	لهيك	تنازلت	مبحض	 بادعاء	انه	هذا	هو	املساق	الوحيد	اللي	يالئم	تخصُّ
إرادتي	عن	تعليمه«.	محاضرة	أخرى	قالت	يف	نفس	السياق:	»ممكن	يوزعوا	لك	
املساقات	على	أّيام	وساعات	مش	مالئمة	بتاتا.	ملّا	بتقول	لهم	إّني	ما	بأقدر	أعلِّم	
هذا	املساق،	يعطوه	حملاضر	ثاني	يف	يوم	ثاني	وساعة	ثانيه.	ليش	صار	التغيير	
قال	 مغلق؟«.	 التدريس	 أوقات	 برنامج	 انه	 بادعاء	 إمكانية	 كانت	 ما	 ومعي	 اآلن	
محاضر	ثالث:	»انا	أعلِّم	يف	محلنّي.	يف	كلّية	)اسم	املؤسسة(	أعطوني	مساقني	
زيادة	وانا	كنت	معني	فيهن.	ألغيت	يوم	تعليم	يف	الكلّية	الثانية.	أسبوع	قبل	بداية	
التعليم	يبعثوا	برنامج	أوقات	التدريس	اجلديد	من	غير	املساقني	اجلداد.	بأحكي	
مع	املسؤولة	وبأفهم	منها	انه	الطالب	ما	سّجلوا	للمساقات.	خسارة.	لكن	هذا	
ليش	 وسألوني	 32	طالب	 لي	 توّجهوا	 الدراسية	 السنة	 بدأت	 ملا	 يصير.	 ممكن	
ألغيت	املساقني	اللي	كنت	عارضهن.	فهمت	من	الطالب	انه	اإلدارة	أبلغتهم	انه	
يهودي	 وسّجلوهم	يف	مساقات	محاضر	 املساقات	 هاي	 تعليم	 أعتذرت	عن	 انا	
جديد	بدهم	يكملوا	له	نص	الوظيفة.	واجهت	رئيسة	القسم.	قالت	لي	بصراحة،	
العالي.	على	هذا	 التعليم	 القسم	بحاجة	إلى	لقبه	كمحاضر	كبير	أمام	مجلس	
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م	أكادميّيا	وأحصل	على	هاي	الدرجة.	الصيف	قّضيته	 احلال	عمري	ما	راح	أتقدَّ
ر	مساقني	جداد	وحلظة	أخذوهن	مني«.	 وانا	أحضِّ

م األكاديمي وعقود العمل طويلة األمد  تثبيت المحاضر العربي بين التقدُّ
األكادميية	 سات	 املؤسَّ بني	 فيما	 العرب	 احملاضرين	 تثبيت	 منظومة	 تختلف	
أكادميّيًا	 العربي	 احملاضر	 م	 بتقدُّ يشتَرط	 اجلامعات	 يف	 التثبيت	 املختلفة)2(.	
دة	تختلف	فيما	بني	 وحصوله	على	درجة	»محاضر	كبير«	خالل	فترة	زمنية	محدَّ
صات.	نادرا	ما	ال	يتم	تثبيت	محاضر	عربي	بعد	توظيفه	مبالك	كامل	 التخصُّ
يف	اجلامعات	اإلسرائيلية	باستثناء	حالتني	فقط.	يف	املقابل،	ال	يوجد	تثبيت	يف	
ة.	يف	العامني	األخيرين	 الكلّيات	األكادميية	اجلماهيرية	املمّولة	والكلّيات	اخلاصَّ
لة،	مّت	تطوير	اتفاقية	عمل	ملدة	 وبالذات	يف	الكلّيات	األكادميية	اجلماهيرية	املموَّ
ص«	وهي	 ثالث	سنوات	للمحاضر	الذي	يكون	»قلب	هيئة	التدريس	يف	التخصُّ
معظم	 جدا.	 ة	 خاصَّ العقد	يف	ظروف	 إلغاء	 إمكانية	 مع	 لكن	 بالتثبيت	 شبيهة	
يتم	تشغيلهم	 توظيفهم	من	خالل	»منحة	معوف«	 اّلذين	مت	 العرب	 احملاضرين	
التي	بدأت	تعمل	مبوجب	هذا	النظام.	 الكلّيات	 بعقود	عمل	لثالث	سنوات	يف	
أنواع	 كافة	 يف	 كثر،	 وهم	 اخلارج،	 من	 كــمحاضرين	 يعملون	 الذين	 العرب	 أّما	
بل	 سنويا	 معهم	 التعاقد	 يتّم	 حتى	 وال	 تثبيتهم	 يتّم	 فال	 األكادميية	 سات	 املؤسَّ

فصليا	إاّل	إذا	كان	لديهم	مساقات	سنوية.	

التعليم  سات  مؤسَّ داخل  األكاديمية  اإلدارية-  الهرمية  في  العرب  تدرُّج 
العالي االسرائيلي

مجموع	احملاضرين	العرب	اّلذين	حصلوا	على	مناصب	رفيعة	كعمادة	الكلّيات	
منذ	قيام	دولة	إسرائيل	ال	يتعّدى	»أصابع	اليد«.	كما	أّن	عددا	قليال	جّدا	منهم	
َمن	شغل	منصب	رئاسة	القسم	واّلذي	يعتمد	نظام	املداورة	كّل	أربع	سنوات	أو	
ثماني	سنوات	أقصى	حّد.	بشكل	عام،	إّن	التدرُّج	اإلداري	للمحاضرين	العرب	
أحد	 عن	 عبَّر	 كما	 لذلك،	 سقف	 وجود	 ظّل	 يف	 نادرا	 يكون	 ويكاد	 بطيء	 هو	
ص	الذي	يعمل	فيه:	»ما	سألتني	مثال	 احملاضرين	الذين	قاموا	بتأسيس	التخصُّ

ق	إليها	هذا	الكتاب. 2.		باستثناء	معاهد	تأهيل	املعلِّمني	التابعة	لوزارة	املعارف	والتي	ال	يتطرَّ

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    216    |

هل	عندك	تطلُّعات	إنَّك	تتقّدم	يف	إدارة	القسم	اللي	انا	موجود	فيه؟	هل	ترى	
نفسك	يف	املستقبل	إنَّك	مدير	القسم؟	كعربي	انا	بأحكي.	واملضبوط	انه	عندي	
عات	شوي	خيالية	ألنه	من	الواقع	 عات	مثل	هذا	الشكل	بس	انا	أعرف	انها	توقُّ توقُّ
اللي	بشوفه	اليوم	انه	رئيسة	القسم	ملّا	تسافر	خارج	البالد	بتحط	محلها	ناس	
معيَّنني	مش	عرب.	عمرها	ما	اختارت	العربي	ينوب	عنها	وقت	ما	تطلع	إجازه،	
وانا	من	أقدم	احملاضرين	يف	القسم.	يعني	انا	حابب	أصير	رئيس	قسم	بس	انا	
بظل	إنسان	واقعي	ومش	رايح	أصير.	بتأمل	اسمح	حلالي	مستقبال	اني	أحلم	

أكون	رئيس	قسم«.	

مهم	نابع	من	اعتبارات	رمزية:	ملن	تتبع	الكلّية	 يرى	احملاضرون	العرب	أّن	عدم	تقدُّ
أو	اجلامعة:	لليهود	أو	العرب،	اعتبارات	عملية:	مخافة	جفاء	اليهود	لألقسام	
التي	يرأسها	عربي،	التخوُّف	من	استراتيجية	تغيير	العربي	للمنظومة	الصهيونية	
سة	من	حيث	اللغة،	األعياد	واملناسبات	والطقوس،	هيئة	التدريس،	 داخل	املؤسَّ
م	العربي	 طاقم	املوظفني	ومكانة	الطالب	ملصلحة	العرب.	عليه،	إذا	حصل	وتقدَّ
وظيفيا	فيالَحظ	أّن	صالحياته	تكون	محدودة	وأّن	هناك	رقابة	شديدة	تفَرض	
على	قراراته،	وحّتى	يف	بعض	األحيان،	يبدو	وكأّنه	يكاد	ال	يشَعر	بوجوده.	يف	
املقابل،	يضطر	العرب	يف	املناصب	اإلدارية	العالية	إلى	انتهاج	»املوضوعية«	أو	
»التوازنات«	خالل	اّتخاذهم	لقراراتهم،	مّما	يبقي	اإلجحاف	يف	حّق	العرب	قائما	
العرب.	 مة	على	 العليا	محرَّ »املناصب	 يقول	أحد	احملاضرين:	 على	حاله،	كما	
أ	مناصب	ممكن	انه	يؤثِّر	من	 فيه	حواجز	بنيوية	متنع	احملاضر	العربي	انه	يتبوَّ
خاللها.	احنا	نحكي	عن	خيرة	احملاضرين	بس	ملّا	يكون	فيه	أّي	منصب	مؤثِّر	
ال	يأخذونه	يف	احلسبان،	لألسف	الشديد.	ممكن	فيه	أفراد	محدودين.	هذا	
األمر	يزعجني	مثال	عندي	يف	الكلّية	انهم	يعطوا	ألناس	وظائف	وهم	ما	بيسووا	
»غير	أكفاء«.	مقابل	ناس	ثانية	يتقّدموا	علميا	ولكن	ما	يأخذوهم	باحلسبان«.	
محاضر	آخر	يف	نفس	الصدد،	قال:	»صعب	انه	العربي	يحصل	على	منصب،	
ألنه	ممكن	يخرِّب	شوي	على	اليهود.	من	تربتي	الشخصية	مع	مسؤول	عربي،	
السكرتيرات	يصرن	يعرفن	الفطور	الشرقي	ألنه	العربي	قام	بتعيني	عربية	بربع	
وظيفه	معهن،	مزروع	قّدام	غرفته	نعنع،	فيه	صورة	مبكتبه	متثِّل	الثقافة	العربية،	
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استعمال	اللغة	العربية	صار	شيء	عادي،	الطالب	العرب	يشعروا	بأريحية	وممكن	
ص	ألغت	بتاتا	 يحكوا	بحرّية	بلغتهم	مع	السكرتيرة	العربية،	جلنة	القبول	للتخصُّ
مقابلته.	جلان	 وقت	 عليها	 يجاوب	 الزم	 الطالب	 كان	 اللي	 بالعبرية	 النصوص	
	وال	محاضر	 التأديب	تقريبا	أُلغيت	ألنه	ما	فيه	توجيه	عرب	إلها،	لكن	ما	اتعنيَّ
عربي	جديد.	ما	كان	هناك	تغيير	يف	املساقات	أو	توزيع	املناصب	داخل	القسم.	

يعني	كل	التغييرات	كانت	شكلّية	وتميلّية«.	

ملجّرد	 البارز	 بالتمييز	 أكادميية	 مراكز	 تبّوئهم	 عدم	 العرب	 احملاضرون	 ر	 فسَّ
حدا	 كان	 ما	 انه	 ن	 أخمِّ »انا	 احملاضرات:	 إحدى	 تقول	 كما	 يهود،	 غير	 كونهم	
بعد	 للبروفيسورة	 ووصل	 »معلِّم«	 הוראה	 עמית  كــ	 يشتغل	 بدا	 الكلّية	 يف	 قبلي	
ر	انه	 ر	لو	انه	هذا	صار	مع	محاضرة	يهودية،	بفكِّ انا	بفكِّ تسع	سنوات	فقط.	
ر	انه	هي	تُعطى	رئاسة	 تأخذ	جوائز	أو	حتصل	على	فخر	وتقدير	من	الكلّية،	بفكِّ
ر	انه	 قسم.	يعني	كانوا	يرأسوني	محاضرين	اللي	ما	معهم	بروفيسورة.	كان	بفكِّ
ع	يف	عمادة	شؤون	الطلبة	وال	 يشاركوني	أكثر	يف	العمادة،	يعني	انا	كثير	كنت	أتطوَّ
ر.	يعني	مبا	اني	عربية،	 ة	شافوا	انهم	يعطوني	وظيفة	مثال	هناك.	هيك	بفكِّ مرَّ
خبيرة	يف	الثقافة	العربية،	مستشاره	تربوية.	ما	كان	إشي	يصير	يف	الكلّية	إاّل	ما	
يطلبوا	انه	أكون	يف	اللجنة	اللي	الها	عالقة	يف	الطالب	العرب	مثال	اقتراحات	
انا	كتبتها	اللي	بعثها	رئيس	القسم	الى	مجلس	التعليم	العالي	وعملت	تغييرات	
يف	سياسة	مجلس	التعليم	العالي	بخصوص	الطالب	العرب.	على	الرغم	اني	انا	
اقترحتها	بس	ما	شافوا	انه	انا	أكون	مندوبة	الكلّية	يف	مجلس	التعليم	العالي.	
كان	مريح	الهم	يأخذوا	اللي	يأخذوه	مني	وما	يعطوني	اللي	مفروض	يعطوني	

بشكل	عادي،	حسب	املعايير	األكادميية	املتبعة.	هيك«.	

سة،	كما	تروي	إحدى	 يتّم	تعيني	العرب	يف	مراكز	تخدم	أجندة	ومصالح	املؤسَّ
احملاضرات:	»طبيعي	انه	كل	محاضر	عربي	بّدو	يشتغل	مضاعف	عن	احملاضر	
سْت	قسم	املدنيات	ملّا	قّررت	تروح	 اليهودي.	انا	بس	بحكيلك	على	انه	اللي	أسَّ
حني	الطبيعّيني	انا	وكمان	واحدة	اللي	ما	كانت	 تعلم	يف	اللقب	الثاني،	كانوا	املرشَّ
اللي	 الثانية	 الثانية.	 اختارت	 الكلّية	 دكتوراه.	 اه	مخلصه	 وانا	 دكتوراه	 مخلصه	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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عرضت	 هي	 ثانية	 وظيفة	 عليها	 عرضوا	 وملّا	 القسم	 وأقامت	 املنصب	 أخذت	
מכותבת	»متكاتبة	معهم«.	هم	 انا	كمان	كنت	 انه	 انتبهوا	 اسمي.	املسؤولني	ما	
م.	قالت	لهم:	مش	انتم	حتكوا	 نقزوا	»جفلوا«	وانا	كمان	ألني	ما	توقعت	اني	أتقدَّ
انكم	متساويني	وكذا	كذا،	هذا	االمتحان	تبعكم.	انا	أقولها	بصراحة	انه	بفضل	
رئيسة	القسم	اللي	كانت	قبلي	واللي	هي	عرضت	اسمي،	كفاءات	مش	كفاءات	
ما	كانوا	راح	يساعدوني.	انا	اقول	لك	انه	كان	عندي	chance	»فرصة«	اللي	
انا	كنت	بهذا	املنصب	مّدة	ثماني	سنوات.	رؤساء	األقسام	املوجودين	مش	أكثر	
مني	مهنّية،	ومش	أكثر	مني	كفاءة.	ميكن	انه	املنصب	اجلديد	اللي	انا	موجودة	
فيه	صار	لي	سنة،	ميكن	انه	بفضل	انه	انا	عربية.	هذه	יחידה לעשייה אזרחית 
العَمل	املدنّي«	والزم	يكون	فيها	مديرتني	يهودية	وعربية،	وألني	 »وحدة	تأهيل	
عربية	فزت	باملنصب«.	قد	يرتبط	تعيني	العربي	يف	مناصب	بأرباح	مادّية	للكلية،	
متذكرة	 فيه	عندي	مشاريع-	مش	 كان	 »مرتني	 أحدى	احملاضرات:	 تروي	 كما	
السنوات	متاما-	أقمت	»مركز	مرأة«،	وهذا	املركز	اشتغل	بضع	سنوات	وكنت	
كنت	 وانا	 الكلّية،	 اسم	 واشتغل	حتت	 الكلّية،	 له	على	متويل	من	خارج	 أحصل	
ر	 مديرته.	ومّرة	ثانيه	يف	2006،	عقب	حرب	لبنان	الثانية،	تعّينت	من	قبل	-بفكِّ
عن	 مسؤولة	 الصدمة-	 عالج	 عن	 مسؤولة	 كانت	 هي	 اللي	 بالبالد	 دائرة	 يف	
متابعة	موضوع	الصدمة	يف	املجتمع	الفلسطيني	داخل	اسرائيل.	و»املركز	لعالج	
الصدمة«	كان	يف	عيمك	يزراعيل	مبا	اني	اشتغل	هناك.	يف	املركزين	كان	متويل	

خارجي،	ومكتب	وسكرتيرات	ونشاط	حتت	اسم	الكليَّة«	

هناك	قناعة	لدى	معظم	احملاضرين	العرب	أّن	بعض	التعيينات	يف	مناصب	تكون	
من	قبيل	استجابة	لضغوط	خارجة.	يف	هذا	الّصدد،	مّت	اإلشارة	إلى	عّدة	أنواع	
من	الضغوطات	تتعّرض	لها	األكادميية	اإلسرائيلية	لتعيني	محاضرين	عرب	يف	
إلى	 OECD	يضطرها	 ملنظمة	 إسرائيل	 انضمام	 أّوال،	 مؤثِّرة:	 إدارّية	 مناصب	
تبّني	سياسات	وهي-رمّبا-	غير	مقتنعة	بها،	مثل	تعيني	العرب	يف	مناصب	إدارّية	
يف	األكادميية	اإلسرائيلية،	خاّصة	وأّن	منظّمة	OECD	تراقب	وتسأل	بالذات	
عن	العرب	ألّنهم	أقلّية.	ثانيا،	يف	السنوات	األخيرة،	األكادميية	اإلسرائيلية	تعاني	
تبحث	 لذلك	هي	 لها؛	 العاملية	 املقاطعة	 جّراء	حملة	 الشديدة	 الضغوطات	 من	
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إداريَّة	 مراكز	 يف	 العرب	 تنيد	 مثل	 نفسها	 عن	 للتخفيف	 سحرّية	 حلول	 عن	
العالي	 التعليم	 مجلس	 ِقبَل	 من	 ضغوطات	 هناك	 ثالثا،	 املساواة.	 على	 كداللة	
قليلة	جّدا.	 بأعداد	 كان	 وإن	 األكادميية	 داخل	 املناصب	 ة	 كافَّ العرب	يف	 لدمج	
رابعا،	قد	يكون	اختيار	العربي	ملجّرد	أّنه	ال	يوجد	له	منافس	حقيقي	من	حيث	
سة	حريصة	على	جني	األرباح	الوفيرة	من	خالل	 النوعّية	والقدرات،	وتكون	املؤسَّ
هذا	التعيني،	لهذا	تضطر	إلى	تنصيب	العربي.	لقد	خلَّص	محاضر	هذا	بقوله:	
أّي	 شأن	 من	 ترفع	 الصهيونية	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 انه	 آمنت	 ما	 »بحياتي	
القوى.	إسرائيل	الزم	ترها	وتبرها	تعمل	 عربي	كان	يف	معزل	عن	موازين	
ملصلحة	العرب.	مش	برغبتها	أو	إرادتها.	دائما	هناك	دافع	ألزمها	تعمل	هيك،	
مثال	آخر	فترة	يف	اثنني	عرب	تعيَّنوا	مبناصب	مليحة	يف	حيفا	)جامعه	حيفا(	
بالنقب.	 أحفا	 كلّية	 	عربي	يف	 تعنيَّ كم	سنة	 وقبل	 العبرية(	 )اجلامعة	 والقدس	
	،OECD منظمة	 دخولهم	 لتعيينهم:	 واضح	 والسبب	 علوم	سياسية	 صي	 تخصُّ
حمالت	املقاطعة	يف	العالم	ضدهم،	ضغوطات	مجلس	التعليم	العالي	وممكن	انه	
حني،	واجلامعات	 فش	عندهم	بدائل	لهذول	العرب	ألنهم	ممتازين	وأفضل	املرشَّ

راح	تستفيد	منهم	أكثر	من	غيرهم«.	

الفصل	اخلامس؛	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمّية	الوظيفية
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الفصل الّسادس

م العلمّي- امتيازات وعقبات سيرورة التقدُّ
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الفصل الّسادس

م العلمّي- امتيازات وعقبات سيرورة التقدُّ

موَجز
العلمّي	للمحاضرين	العرب	داخل	 م	 التقدُّ ق	إلى	سيرورة	 يف	هذا	الفصل	نتطرَّ
رؤيا	 إلى	 نتطّرق	 بداية،	 يف	 ة.	 مؤممَّ صهيونية	 إسرائيلية	 أكادميية	 سات	 مؤسَّ
ص	 تتلخَّ وهي	 العلمية	 الدرجات	 يف	 مه	 تقدُّ سيرورة	 خللفية	 العربي	 احملاضر	
األكادميية	 أقيمت	 العرب	 أجل	 من	 ليس	 بأّنه	 الواضح	 التالية:	 العناوين	 يف	
م	يف	الدرجات	العلمية،	على	 ين	يف	التقدُّ اإلسرائيلية،	العروبة	هي	سيف	ذو	حدَّ
مه	يف	الدرجات	العلمية،	 ا	يف	كل	ما	يتعلَّق	بتقدُّ ع	تعامال	خاّصً العربي	أن	يتوقَّ
يف	 التعلُّم	 بني	 الدمج	 عليه	 العلمي	 م	 التقدُّ يف	 يرغب	 الذي	 العربي	 احملاضر	
الدرجات	 يف	 م	 التقدُّ من	 العربّي	 تُعرقل	 قد	 سة	 املؤسَّ البالد،	 وخارج	 إسرائيل	
ِقبَل	 من	 عليه	 املماَرس	 الشديد	 بالضغط	 العربي	 احملاضر	 شعور	 العلمية،	
سة	األكادميية	إلثبات	قدراته	العلمية،	األشخاص	هم	أقوى	من	تعليمات	 املؤسَّ
رونها	بناء	على	تصوُّراتهم	الشخصية.	 م	يف	الدرجات	العلمية	إذ	يفسِّ جلان	التقدُّ

العرب	يف	 تواجه	احملاضرين	 التي	 املعيقات	 أهّم	 تناول	 يتّم	 الثانية	 املرحلة	 يف	
مهم	العلمي	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية	ومنها:	 تقدُّ

م العلمي.  ل أهّم العقبات أمام النشر والتقدُّ ●  طريقة التوظيف متثِّ
●  التضييق املستمر على هامش احلرية األكادميية:	عدم	وجود	حرّية	أكادميية	
شاملة،	مخاوف	واستياء	من	عواقب	البحث	والنشر	بحرّية،	الشعور	العام	
التقّدم	 إلحراز	 تنُّبها	 العربي	 احملاضر	 على	 ممنوعات	 قائمة	 بوجود	

األكادميّي.	
ر صناديق منح البحث احمللية يف السياسة:	تراجع	متويل	أبحاث	حملاضرين	 ●  تأثُّ



|    223    |

عرب	أو	أبحاث	تعنى	باملجتمع	العربي،	الرقابة	الداخلية	التي	تفرضها	بعض	
سات	األكادميية	على	بعض	مشاريع	األبحاث	ُقبَيل	متويلها.	 املؤسَّ

مع	 مقارنة	 والنشر	 البحث	 على	 العرب	 للمحاضرين	 العملي	 التشجيع	 قلّة	 	 	●
اليهود	وبالذات	يف	الكلّيات،	مثل:	قلّة	منحهم	امتياز	»تقليص	عبء	التدريس«.	
م	العلمي	للمحاضرين	العرب	 ق	عملّيا	إلى	سيرورة	التقدُّ يف	املرحلة	الثالثة	نتطرَّ

من	خالل	تغطية	عّدة	مواضيع	مهّمة،	مثل:	
●		أهمّية	الراعي	اليهودي	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	لتطوُّر	احملاضر	العربي	

أكادمييا.
م	األكادميي:	األّول،	 ●		أهّم	التحّديات	يف	احلصول	على	الترقية	يف	جلان	التقدُّ
عدم	وضوح	املعايير	املوضوعية	أو	قلّة	االلتزام	بها	خالل	عمل	جلان	الترقية	
م	 التقدُّ التفافّيا	يف	جلان	 ولو	 م	 تتقحَّ السياسة	 االعتبارات	 وهنا	 األكادميية.	
أّن	 العرب،	كما	 التمييز	ضد	 إلى	 باملعايير	يهدف	 االلتزام	 وأّن	عدم	 العلمي،	
اللجنة.	 أعضاء	 تقدير	 على	 االعتماد	 إلى	 يهدف	 الواضحة	 املعايير	 انعدام	
الثاني،	تعجيز	احملاضر	العربي	حتت	مسّمى	التميز.	الثالث،	إعطاء	الشعور	
اإليحاء	 الرابع،	 الكفاح.	 ثّم	 بالكفاح	 للعربّي	 األكادميي	مستحّق	 م	 التقدُّ وكأّن	
	حصوله	على	الدرجة	األكادميية	هي	ِمنَّة	وليس	استحقاقا.	 للمحاضر	العربي	أنَّ
ن	بني	العربي	واليهودي	بكل	 	سيتم	االنتقال	إلى	ادِّعاءات	وجود	متييز	مبطَّ ومن	ثمَّ
ح	لتقدمي	ملف	الترقية،	تعاطي	مختلف	 م	العلمي:	الترشُّ ما	يخّص	إجراءات	التقدُّ
ص،	التساؤل	إذا	ما	كانت	اللجنة	 م	حسبما	تتطلَّب	مصلحة	التخصُّ مع	ملف	التقدُّ
م	هي	لليهود	والعرب	على	حد	 االفتتاحية	لفحص	استحقاق	تقدمي	ملف	التقدُّ
سواء؟	حصول	مفاوضات	صعبة	حول	ترشيح	أسماء	أعضاء	جلنة	مقترحة	أو	
ل	يف	كتابة	السرد	الذاتي	املختصر	للتطوُّر	 املعارضة	على	عضو	محتمل،	التدخُّ
األكادميي،	التكتُّم	على	سريَّة	إدارة	شؤون	جلنة	الترقية	األكادميية	فيما	يخّص	
ح	العربي،	عدم	مشاركة	احملاضر	العربي	يف	تسيير	شؤون	جلنة	الترقية	 املرشَّ
يتّم	 العربي	 احملاضر	 بخصوص	 الترقية	 قرار	جلنة	 نتيجة	 إعالن	 األكادميية،	

بضبط	النفس	وتواضع.	

الفصل	السادس؛	سيرورة	التقّدم	العلمي	-	امتيازات	وعقبات
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أعاله	 املوجز	 يف	 املطروحة	 العناوين	 مع	 ينسجم	 بشكل	 النتائج	 عرض	 يتّم	
والذي	يتمّشى	مع	عرض	البنود	حسب	أهميتها	مبقتضى	ما	عّبر	عنه	كثير	من	

احملاضرين	العرب،	مع	وجود	تفاوت	بينهم:	
في  مه  تقدُّ تُجاه  األكاديمية  سة  المؤسَّ لسلوكيات  العربي  المحاضر  رؤيا 

الدرجات العلمية

مه	يف	الدرجات	العلمية	 احملاضر	العربي	على	وعي	تاّم	بحقيقة	بأّن	سيرورة	تقدُّ
ما	 بكل	 كــ«عربي«	 ملكانته	 انعكاس	 اإلسرائيلية	هي	 األكادميية	 املؤسسة	 داخل	
حتمل	هذه	الكلمة	من	دالالت	لدى	معظم	الصهاينة.	عليه،	سنعِرض	بداية	اإلطار	
م	األكادميي«،	كما	يراه	احملاضر	العربي	نفسه،	 العام	الذي	تعمل	فيه	»جلان	التقدُّ

والذي	يستند	إلى	عّدة	منطلقات،	أهمها:	
كقول	 العلمية،	 الدرجات	 يف	 م	 التقدُّ يف	 ين	 حدَّ ذو	 سيف	 هي	 العروبة	 األّول،	
أحدهم:	»كونك	عربيا	هذا	معطى	مفروغ	منه	للسلب	وممكن	مّرات	لإليجاب.	
اذا	كانت	اللجنة	املعيَّنة	)اخلاّصة	بالترقية	األكادميية(	يسارية	فهي	راح	تدعمك	
إدارة	 مثل	 بالضبط	 عليك.	 د	 تشدِّ راح	 ميينّية	 كانت	 واذا	 التشجيع،	 باب	 من	
حيلك	 تهد	 والعكس	ممكن	 عربي	 ألنك	 وتطورك	 تشجعك	 التخصص.	ممكن	
»متحقك«	لنفس	السبب«.	محاضر	آخر	قال:	»كوني	عربي	يأخذوه	يف	االعتبار	
م	األكادميي	وبكل	شيء.	السطر	األخير	يقول	هيك:	طاملا	انت	 بالتعيني	والتقدُّ
مليح	ومثِبت	حالك	أكادمييا،	كونك	عربي	ممكن	حتى	يكون	لصاحلك.	أّما	اذا	

انت	مش	متميِّز،	النتيجة	تكون	أقسى	مش	أرحم	من	غيرك«.	
م	يف	الدرجات	 ا	يف	كل	ما	يتعلّق	بالتقدُّ ع	تعامال	خاّصً الثاني،	على	العربي	أن	يتوقَّ
م	 العلمية،	كقول	محاضر:	»....	موضوع	واحد	أزعجني	باإلدارة	وهو	جلنة	التقدُّ
العلمي.	شعرت	انه	أخَذت	وقت	أطول	من	الالزم	نسبًة	لغيري،	لكن	بظل	هذا	

شعور	شخصي.	بصراحة،	ما	عندي	بيِّنات	وراء	أسباب	هذه	املماطلة«.	
م	العلمي	الدمج	بني	 ع	من	احملاضر	العربي	الذي	يرغب	يف	التقدُّ الّثالث،	متوقَّ
مع	 »الزم	جني	 احملاضرين:	 أحد	 قال	 كما	 البالد،	 وخارج	 إسرائيل	 يف	 التعلُّم	
لغتنا	اإلجنليزية	 نقّوي	 انه	 األطر.	مهم	 أنفسنا	على	 لنفرض	 قدرات	واضحة،	
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ألنها	الباب	التي	تفرض	احترام	اآلخرين.	التعليم	هو	باللغة	العبرية	لكن	النشر	
م	الزم	يتعلَّم	اللقب	األول	والثاني	 باللغة	اإلجنليزية.	لهيك	العربي	اللي	بّدو	يتقدَّ
يف	إسرائيل	والدكتوراه	والبوست	خارج	البالد	ألنه	يعطي	زخم	للمحاضر	العربي.	
غير	هيك،	مش	مستحيل،	لكن	راح	يواجه	صعوبة	حقيقّية	انه	يثِبت	حاله	من	

ناحية	علمية	ويتقّدم	من	ناحية	الدرجات	األكادميية«.	
كقول	 العلمية،	 الدرجات	 يف	 م	 التقدُّ من	 العربي	 تعرقل	 قد	 سة	 املؤسَّ الّرابع،	
بعضهم:	»كل	ما	وصلت	إليه	هو	بكّد	وتعب	شديد.	لو	ما	كنت	عربي	كان	وصولي	
بالنسبة	 العرب	 اتاه	 واضح	 تقصير	 »هناك	 لي«،	 واضح	 هذا	 بكثير.	 أسهل	
غنا	للبحث	والنشر	 للتوظيف	ولهيك	نعاني	من	ضائقة	حقيقية	سواء	يف	عدم	تفرُّ
م	لها	أو	حتى	نحصل	عليها«،	»أحيانا	 أو	قلّة	امِلنَح	اإلسرائيلية	اللي	ممكن	نتقدِّ
التمييز	أو	بعبارة	أدّق	الظلم	هو	مش	بس	انك	تأخذ	مني	إمّنا	ما	تعطيني	حقوقي	
بالذات	ملا	تدعم	الغير	)اليهود(	بكل	شيء	يخطر	على	بالك،	وتهملني	وممكن	

انك	حتاول	تعرقلني«.	
سة	 ه	له	من	ِقبَل	املؤسَّ الخامس،	شعور	احملاضر	العربي	بالضغط	الشديد	املوجَّ
األكادميية	إلثبات	تفّوقه	وقدراته	العلمية،	كما	يقول	أحدهم:	»انت	حتّس	مهما	
يكون	منصبك	انك	داميا	بحاجة	انك	تثبت	نفسك	وتثبت	انك	انت	أحسن	من	
انك	مش	 تثبت	 املوجودة	ضّدك.	 املسبقة	 اآلراء	 دائما	حتارب	 غيرك	وحتاول	
هاي	 فيك.	 اجلامعة	 يزينوا	 عشان	 او	 عربي	 انت	 عشان	 باألكادميية	 موجود	
ومليح	وعندك	إجنازات	علمية	حاضرة	عندي	 انك	شاطر	 تثبت	 انك	 احلاجة	
اآلن،	هذه	 عنها	حلد	 انت	سألتني	 اللي	 الشغالت	 كل	 من	 الوقت.	 بقّوة	طوال	
كثير	 انك	مش	 متَّهم	 انت	 انك	 نفسك،	 تثبت	 بحاجة	 دائما	 انت	 انك	 الصعوبة	
وبقّوة«.	محاضر	 تثبت	نفسك	هذا	بحسه	موجود	عندي	 وانك	بحاجة	 شاطر	
ص	يف	 آخر	قال:	»واجهت	كثير	إشكاليات.	ألّني	عربي	ولرمبا	أوَّل	عربي	بتخصَّ
اجلغرافية	أثار	تساؤالت.	بالصدفة	كنت	يف	بّكني	من	فترة	قصيرة	والتقيت	يف	
م	األكادميي(	وقال	لي	 أحد	الناس	اللي	كان	يف	أولى	اللجان	تبعتي	)جلنة	التقدُّ
بصراحة:	»يف	السنوات	األولى	كان	عندنا	يف	القسم	إشكالّية	نستوعبك	كعربي«.	
املنشورات	 املعروفة	يف	 آرائي	 وطبعا	 والوطني	 القومي	 االنتماء	 انه	 يقصد	 هو	

الفصل	السادس؛	سيرورة	التقّدم	العلمي	-	امتيازات	وعقبات
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العلمية	واإلعالمية	كانت	معيقا.	إمنا	كوني	عربي	أعطتني	احلافز	عشان	أكون	
باحث	جّدي.	أوَّل	شيء	التنافس	مع	مجموعة	بدها	تشتغل.	أكيد	كعربي	تطلب	
مني	اشتغل	أكثر	وأتعب	أكثر	ألنه	كان	عندي	أقّل	تشبيك	مع	محاضرين	كبار	

وهذا	كان	معيق،	لكن	كنت	ملَزم	أثبت	حالي	كباحث	متفوِّق	والي	اسمي«.	
م	يف	الدرجات	العلمية	 الّسادس،	األشخاص	هم	أقوى	من	تعليمات	جلان	التقدُّ
رونها	بناء	على	تصوُّراتهم	الشخصية.	كان	توافق	بني	احملاضرين	العرب	 إذ	يفسِّ
العامة	 التعليمات	 أهّم	من	 األكادميي	كأشخاص	هم	 م	 التقدُّ بأّن	أعضاء	جلنة	
رونها	بحسب	تصوُّراتهم	وقناعاتهم	هم،	كقول	 للجان	املعنية؛	إذ	إّن	هؤالء	يفسِّ
أحد	احملاضرين:	»الشاطر	اللي	ينجح	يوصي	على	جلنة	مالئمة	له	واللي	ممكن	
 impact	الــ	يف	بس	محصورة	اللجان	هذه	عمل	يف	املوضوعية	نشره.	اللي	حتب
factor	لكل	مجلَّة.	لهيك	مصيرك	يف	جلان	الترقية	مرتبط	بأعضاء	اللجنة،	
غالبا	يهود،	ومواقفهم	من	اللي	انت	تطرحه	كباحث	عربي:	يعني	يحبوا	املواضيع،	
نظرياتك،	تفسيراتك،	املصطلحات	اللي	استخدمتها	وحتى	املجالت	اللي	نشرت	
فيها	أو	الكتب	اللي	أصدرتها.	فيه	منهم	سيِّئني؛	ألنهم	حتى	لو	ما	قدروا	يؤذوك	
يخلّوا	 أو	 يعطلوا	عليك،	ألنك	شاطر	وممتاز	علميا،	ممكن	هذول	مياطلوا	 أو	

ك	مبلفك«.	 رئيس	اللجنة	يتشكَّ

م العلمّي للمحاضرين العرب في األكاديمية اإلسرائيلية أهّم معيقات التقدُّ
سة	 املؤسَّ يف	 العلمي	 مهم	 لتقدُّ معيقات	 أربعة	 على	 العرب	 احملاضرون	 ز	 ركَّ

األكادميية	الصهيونية،	وهي:	

األّول،	طريقة	التوظيف،	حيث	أجمَع	احملاضرون	العرب	على	أّن	أهّم	املعيقات	
غ	أو	لتكريس	الوقت	الكايف	للبحث	والنشر	هو	طريقة	التوظيف.	فعدد	قليل	 للتفرُّ
من	احملاضرين	العرب	يعملون	يف	اجلامعات	اإلسرائيلية	بوظائف	كاملة	وفيها	
غ	الكامل	للبحث	والنشر،	خاّصة	وأّن	 تثبيت.	عليه،	هذه	املجموعة	ملزمة	بالتفرُّ
نات	 تعريف	وظيفتهم	هو	»البحث«	وليس	»التدريس«،	ما	ينعكس	على	كل	مكوِّ
وظيفتهم،	مثل:	ساعات	التدريس	القليلة،	متويل	األبحاث	كما	ينبغي،	إجازات	
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ماجستير	 رسائل	 حتكيم	 أو	 إلرشاد	 تفرُّغهم	 زمنّية،	 فترة	 كّل	 العلمي	 غ	 التفرُّ
أّيام	 خالل	 حتى	 املؤمترات	 يف	 املشاركة	 على	 تشجيعهم	 دكتوراه،	 وأطروحات	
العرب	 أكبر	من	احملاضرين	 املقابل،	هناك	مجموعة	 التدريس	وغير	ذلك.	يف	
تعمل	يف	الكلّيات	بوظائف	كاملة	أو	جزئية	دون	تثبيت.	تعريف	العمل	يف	هذه	
للتدريس	على	 أفضلّية	 تعطى	 »البحث«.	عليه،	 وليس	 »التدريس«	 الكلّيات	هي	
صدد	أّي	مشروع	بحثي.	إّن	التركيز	على	التدريس	ينعكس	يف	كل	منظومة	العمل	
يف	الكلّيات:	ساعات	التدريس،	مبالغ	وشروط	ِمنَح	األبحاث،	التعليمات	يف	حال	
ُوجد	هناك	تضارب	بني	البحث	والتدريس	ما	يصّب	يف	صالح	التدريس،	اهتمام	
ع	من	احملاضر	 أقل	يف	النشر	إاّل	يف	حاالت	خاّصة	كاألقسام	اجلديدة.	عليه،	يُتوقَّ
	باحثا	بحسب	أوقات	فراغه	 العربي	أن	يكون	مدرِّسا	يف	الدرجة	األولى	ومن	ثَمَّ
وإجازاته.	أّما	فئة	العرب	الذين	يعملون	كمحاضرين	من	اخلارج،	وعددهم	كبير،	
البحث	والنشر	لعدة	أسباب:	 املباشر	من	حيث	 التضييق	غير	 فهم	يعانون	من	
تدريس	املساقات	هو	مكثَّف	من	حيث	عدد	ساعات	التدريس	األسبوعية،	وأحيانا	
كثيرة	ميتّد	التدريس	لثالثة	فصول	-مبا	فيها	فصل	الصيف-،	التشتُّت	يف	عّدة	
سات	والتي	 سات	لتوفير	لقمة	العيش،	عدم	وجود	ِمنَح	داخلية	من	ِقبَل	املؤسَّ مؤسَّ
سات	 تشترط	التوظيف،	انعدام	األهلية	لتقدمي	أوراق	الترقية	األكادميية	يف	املؤسَّ
قد	 متواصل	 بشكل	 مساقات	جديدة	 إلى	حتضير	 احلاجة	 فيها،	 يعملون	 التي	
سات	بناء	على	العرض	والطلب،	كما	قالت	إحدى	 تكون	سنوية	يف	بعض	املؤسَّ
ثمانية	 معاش«	 »نتقاضى	 نقبض	 احنا	 كبيرة.	 إشكالّية	 يف	 »احنا	 احملاضرات:	
شهور	على	األغلب	ألننا	סגל זוטר	»صغار	هيئة	التدريس«	اللي	ما	عندنا	وظيفة.	
ع	منا	انه	نتقّدم:	نكتب	وننشر	ونروح	مؤمترات،	باختصار	 ف	متوقَّ عشان	نتوظَّ
انه	نتعب.	مضبوط	ومعهم	حق.	بس	ملّا	ما	يف		عندي	معاش	بالصيف	انا	بدي	
أشتغل.	انحط	يف	صراع	قوى:	شو	أعمل؟	اشتغل	وأدفع	اقساط	قرض	اإلسكان	
انا	هذه	األشهر	 أكتب	وأطلع	على	مؤمتر؟	 البيت	 أقعد	يف	 السيارة	ويال	 ودين	
ل	مقاالتي	املفتوحة	علمت	مساقات	صيفيه	ألني	بدي	معاش.	 7-10	بدل	ما	أكمِّ
طبعا	على	حساب	الكتابة	والنشر.	اجلانب	االقتصادي	هو	العائق	األساس	أمامنا	
غ	وتبحث	وتكتب	وتنشر	 كباحثني	مش	محاضرين.	عشان	تكون	باحث	الزم	تتفرَّ
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بس	ما	يهيئوا	لك	الظروف	تكون	باحثا	بالذات	ملّا	انت	סגל זוטר«.	
احملاضرين	 معظم	 األكادميية:	 احلرّية	 هامش	 على	 املستمّر	 التضييق	 الثاني،	
العرب	خاّصة	الذين	يعملون	يف	الكلّيات،	طّوروا	رقابة	ذاتية	من	أجل	عدم	تاوز	
سة،	وإن	كان	بشكل	 اخلطوط	احلمراء	التي	قد	تعّرضهم	لالنتقادات	سواء	من	املؤسَّ
ن	-الشرطية	العلمية	الداخلية	البنيوية-،	أو	من	ِقبَل	جمعيات	املجتمع	املدني	 مبطَّ
التي	تقوم	بوظائف	الشرطية	العلمية	اخلارجية	)البوليسية(	و»تفضح«	احملاضرين	
هات	الراديكالية	من	وجهة	نظرها.	أشار	احملاضرون	إلى	عّدة	مجاالت	 ذوي	التوجُّ
يواجهون	فيها	تقييدا	حلرّيتهم	األكادميية	مثل	لغة	النشر	خاصة	العربية	ومنّصات	
مني	يف	مجالت	إسرائيلية	أو	دور	نشر	 النشر	-بالذات	العربية-،	وتقارير	احملكَّ
تابعة	للجامعات	-ما	سنكرِّس	له	بحثا	مستقال-،	لكّننا	سنكتفي	هنا	بثالث	حقائق:	
»كمحاضر	 أحدهم:	 قال	 كما	 شاملة،	 أكادميية  حرّية  وجود  عدم	 عموما،	 	 	�
عربي	حيِّز	احلرّية	األكادميية	اللي	أحصل	عليها	هو	وظيفي	-آِلّي	ال	فكرّي-	
ص	وكل	األمور	التقنية،	لكن	 تعبوي.	يعني	عندي	حرّية	بكل	ما	يتعلّق	بالتخصُّ

ملّا	أتوّجه	لقضايا	أيدولوجية	-	فكرّية	فأنا	مقيَّد	متاما«.	

�		تخّوفات من عواقب البحث والنشر بحرية،	كما	قالت	إحدى	احملاضرات:	
»يف	مشكلة	كامتة	على	نَفسنا	وهي	عدم	قدرتنا	على	التعبير	عن	الرأي	كيفما	
نشاء	مقارنة	باألكادميّيني	اليهود.	يا	ريت	انا	أقدر	أحكي	اللي	يف	قلبي.	انا	
ما	بأقدر	أحكي	اللي	هم	يسمحوه	حلالهم.	هذا	أكثر	شيء	يضايقني.	انا	
محبطة.	األكادميي	العربي	هو	»معاق«	حتى	يف	كتاباته.	انا	اللي	يعوقني	يف	
»القانون	 انه	موضوعي	حّساس	 هو	 »انسداد«	 	block لي	 وعامل	 الكتابة	
مسموح	 هذا	 انه	 أكتب	 ما	 قبل	 د	 أتردَّ أنشر،	 بآجي	 ملّا	 اجلنائي«.	 الدولي	
أكتبه	أو	ال؟	بالذات	انه	موضوعي	حّساس.	األكادميي	العربي	عموما	مش	
أكادميي	بكل	معنى	الكلمة	ألنه	يعاني	من	تضييقيات	هو	حاططها	على	حاله	

سة	حاطاها	عليه.	فينا	خوف	أو	قلق«. واملؤسَّ

م  بها ليتقدَّ �		شعور عام بوجود قائمة ممنوعات ينبغي للمحاضر العربي تنُّ
سك	انه	فيه	أشياء	مش	 ا،	كما	قال	محاضر:	»دائما	اإلدارة	بتحسِّ أكادميّيً
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مسموح	حتكيها.	طبعا	ما	حدا	يقول	لك	انه	ممنوع	حتكي	اللي	حتكيه،	بس	
انت	تكتشفه	مع	الوقت.	يعني	فيه	مقاالت	فيها	شوية	نقد	خفيف	وبسيط	
ما	تنقِبل	يف	إسرائيل	وأشياء	زي	هيك.	فيه	حتديد	للي	تقدر	تقول.	ما	حدا	
من	 بتفهم	 انت	 بالتدريج	 بأّي	محل.	 وال	 مكتوب	 وال	حد.	مش	 لك،	 يقول	
مك.	 اخلوازيق	اللي	انت	تأكلها-مثل	ما	يقولوا	يف	الدارج-.	تتعوق	يف	تقدُّ
كلّه.	كل	 بالعالم	 حسب	رأيي	فش	حرّية	أكادميية.	مش	بس	يف	إسرائيل.	
دولة	لها	ممنوعات	ومحظورات.	يف	فرنسا	اللي	ينتقد	العلمانية	يتشرشح،	
يف	إسرائيل	اللي	ينتقد	يهودية	الدولة	يتشرشح	وممكن	يف	السعودية	اللي	
صي.	كنت	 يحكي	عن	الشريعة	يتبهدل.	انا	شخصيا	غيَّرت	موضوع	تخصُّ
حرّية	 فش	 عشان	 وعي	 عن	 املوضوع	 وغّيرت	 الدولي	 القانون	 عن	 أكتب	
والطالق	 النفقة	 موضوع	 عن	 أكتب	 صرت	 املوضوع.	 غّيرت	 أكادميية.	
أمامي	 كان	 الدولي.	 القانون	 يف	 ل	 أكمِّ أمتّنى	 كنت	 الشريعة.	 يف	 والزواج	
م	وما	حدا	ينشر	لي.	على	فكرة	حتى	 خيارين:	أحكي	شو	ما	بّدي	وما	أتقدَّ
يف	هذه	املواضيع	إذا	كان	هناك	نقد	ولو	صغير	للدولة	برضك	»أيًضا«	صعب	

تنشر	املقال	بالعبري«.	

السنوات	 يف	 ة	 خاصَّ السياسة	 يف	 احمللية	 البحث	 ِمنَح	 صناديق	 تأثُّر	 الثالث،	
حملاضرين	 أبحاث	 متويل	 تراجع	 عن	 احملاضرات	 إحدى	 تروي	 كما	 األخيرة،	
عرب	أو	أبحاث	تُعنى	باملجتمع	العربي:	»بسبب	التطرُّف	وُحكم	اليمني	يف	معظم	
سات،	صارت	فرص	إنَّك	حتصل	على	دعم	ألبحاثك	أصعب.	بّدي	أضيف	 املؤسَّ
كمان	نقطة،	السنة	شفنا	انه	امِلنَح	اللي	تخّص	املجتمع	العربي	كانت	نادرة	بسبب	
تعليمات	سياسية.	ما	فيه	أي	تفسير	لعدد	امِلنَح	القليلة	اللي	أُعطيَت	للعرب	أو	
لسبب	 إاّل	 فيها-	 صني	 اللي	متخصِّ العرب	 احنا	 غالبا	 العرب-	 تخّص	 ألبحاث	
سياسي.	على	فكرة،	بسبب	املقاطعة	ضد	إسرائيل	إحنا	نعاني	من	احلصول	على	

ِمنَح	عاملية	مش	ألننا	عرب	إمّنا	كوننا	بنحمل	اجلنسية	اإلسرائيلية«.	
ة	يف	السنوات	اخلمس	األخيرة،	وهي	 هناك	معضلة	أخرى	متعلِّقة	بالتمويل،	خاصَّ
سات األكادميية على بعض مشاريع  الرقابة الداخلية التي تفرضها بعض املؤسَّ
األبحاث ُقَبيل متويلها،	كما	يروي	أحد	احملاضرين:	»بصدق	وأمانة	كنت	أشعر	

الفصل	السادس؛	سيرورة	التقّدم	العلمي	-	امتيازات	وعقبات
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اللي	 املؤمترات	 كانوا	ميّولوا	 يعني	 املؤسسة(.	 )اسم	 أكادميية	مطلقه	يف	 بحرّية	
مت	بطلب	بسيط	وهو	متويل	حترير	 أشارك	فيها	من	غير	مشاكل.	هاي	السنة	تقدَّ
لغوي	ملقال	يتتبَّع	محاوالت	طالب	يهود	استنساخ	مكانتهم	الفوقية	أمام	احملاضر	
تأخر.	 لكّنه	 الرّد	 انتظرت	 األكادميي.	 احلرم	 داخل	 أقلّية	 ابن	 باعتباره	 العربي	
توّجهت	إلى	املركز	األكادميي	اللي	وعد	يعطيني	جواب	خالل	أسبوع،	بعدين	طلب	
مهلة	ثالثة	أسابيع	إضافّية.	باألخير،	بعد	حوالي	ثالثة	أشهر	تلّقيت	جوابا	مفاجئا	
	البحث	ليس	موضوعيا	بل	هو	ناجت	عن	آراء	مسبقه	 	شعور	اللجنة	هو	انَّ مفاده	أنَّ
العرب	 اللجنة	إضافة	سؤال	بحث	حول	سلوكيات	الطالب	 الباحث.	طلبت	 لدى	
ه	ألخذ	مصادقة	من	»جلنة	األخالقيات«	 ُتاه	احملاضر	اليهودي	وطلبوا	مني	التوجُّ
ما	 البحث.	 وعامل	 مقابلهم	 عمليا	 كنت	 عرب	 محاضرين	 مع	 مقابالت	 إلجراء	
كانت	هناك	مالحظات	نظرية	أو	منهجية	مهّمة.	فهمت	أّنها	محاولة	فرض	رقابة	
على	البحث.	بعدها	فهمت	من	زميلتي	إّنه	اللجنة	نفسها	طلبت	منها	تغيير	اسم	
»الفلسطينيون	يف	إسرائيل«	إلى	»العرب	يف	إسرائيل«	كشرط	متويل	بحثها«.	

ة تشجيع احملاضرين العرب على البحث والنشر مقارنة باليهود خاّصة  الرابع،	قلَّ
يف الكلّيات:	هناك	إجماع	حول	إهمال	اإلدارات	للجوانب	املتعلِّقة	بالبحث	العلمي	
تني	يعملون	 خصوصا	ُتاه	شريحة	»احملاضرين	من	اخلارج«	ملكانتهم	كمقاولني	مؤقَّ
ْون	أجورهم	عن	الساعة	األكادميية	التي	يدرِّسونها	فعلّيًا.	 مبقتضى	احلاجة	ويتلقَّ
مقارنة	بهؤالء،	ال	يحتاج	محاضرو	اجلامعات	العرب	إلى	التشجيع	أو	الدفع،	خاصة	
يف	سنوات	العمل	األولى	قبل	احلصول	على	التثبيت؛	ألّن	مستقبلهم	املهني	مرتبط	
أصاًل	بإنتاجهم	العلمي.	املعضلة	هي	مع	محاضري	الكلّيات	حيث	تعرّف	وظيفتهم	
ع	من	هؤالء	أن	ينشروا	بعض	البحوث	ويتقّدموا	علمّيا	 كـ»تدريس«،	وبالّتالي	يُتوقَّ
من	خالل	النشر،	باإلضافة	إلى	مهّمتهم	األساسّية-	التدريس.	هناك	مبادرة،	يف	
السنوات	األخيرة	لبعض	الكلّيات	إلى	تخفيض	عبء	التدريس	حتى	ربع	الوظيفة	
ة	 ت	لعَمل	األبحاث	ضمن	خّطة	سنوية	معدَّ غ	اجلزئي	واملؤقَّ )%25(	ملصلحة	التفرُّ
	فيها	احملاضر	استثماره	هذا	الوقت	يف	إجناز	البحث	والنشر.	يف	هذا	 مسبقا	يبنيِّ
اإلطار،	يبدو	أّن	هناك	متييزا	واضحا	مقارنة	بني	احملاضرين	العرب	وزمالئهم	
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اليهود	والذي	يتجلّى	يف	قّلة عدد احملاضرين الذين حصلوا على امتياز »تقليص 
كاملة،	 وظيفة	 ذا	 احملاضر	 يكون	 أن	 اشتراطات:	 ثالثة  بسبب  التدريس«  عبء 
االستئناس	 وأخيرا	 األكادميية،	 للترقية	 ه	 ملفَّ تقدمي	احملاضر	 قبل	 يكون	 غ	 التفرُّ
ُمِنح	احملاضر	 إذا	 التدريس	 انسيابّية	سيرورة	 يضمن	 الذي	 القسم	 رئيس	 برأي	
العربي	هذا	اإلعفاء	من	عبء	التدريس،	كما	يروي	بعض	احملاضرين:	»أحتّدى	أّي	
مسؤول	يذكر	أسماء	عشرة	محاضرين	عرب	يف	كل	الدولة	اللي	حصلوا	على	هذه	
املنحة	مقابل	عشرات	اليهود	اللي	فازوا	بها.	املهم	انه	كل	شيء	بتم	بسرّية	تاّمة.	
فش	حدا	يعرف	عن	حدا.	رئيس	الدائرة	يطبخ	هذا	التخفيض	لساعات	التعليم	
جلماعته	وغالبا	يكونوا	يهود«،	»ملّا	الشرط	انه	للمحاضر	يكون	وظيفة	كاملة	هم	
هيك	استثنوا	معظم	احملاضرين	العرب	اللي	يشتغلوا	ضمن	نصف	أو	ثالثة	أرباع	
نحصل	 ال	 لهيك	 »كاملة«.	 مليانة	 وظائف	 يشتغلوا	 اللي	 قالئل	 عرب	 الوظيفة.	
تكون	خطوة	 انه	 »الدهاء	هو	يف	طلبهم	 التعليم«،	 التنزيل	يف	ساعات	 على	هذا	
باحث	 أكون	 يا	عمي	عشان	هيك	الزم	 لدرجة	علمية	جديدة.	 امللف	 قبل	تقدمي	
ر	يف	النشر.	اليهود	اللي	يعلّموا	 وناشر.	أعطيني	وقتا	وإمكانّيات	ومش	راح	أقصِّ
العربي	 انا	 ويكتبوا.	 ليقعدوا	 كثيره	 يات	 ومسمَّ وإدارة	 تركيز	 بدل	 يأخذوا	 معي	
املسؤول	 »كل	شيء	عند	 النواحي«،	 باآلخر،	بطلع	خسران	من	كل	 أدرِّس.	 دائما	
غ	مؤقت	للبحث	بسبب	 املباشر.	انا	مديرة	القسم	عندي	ما	كانت	معنّية	أوخذ	تفرُّ
العرب	وحقوقهم.	هي	كتبت	على	منوذج	 مشاكلي	معها	من	حتت	راس	الطالب	
الطلب	انه	مساقاتي	مهّمة	وفش	بديل	حاليا	وتفرُّغي	راح	يعمل	عندها	فراغ	يف	
برنامج	التدريس.	رفضوا	طلبي	مع	وعد	أوخذ	السنة	الدراسية	اجلاي.	لو	بّدي	
أقارن	مع	زميالتي	اليهوديات	الوالدات	أو	املسافرات	للخارج،	رئيسة	القسم	كانت	
تيب	»حُتضر«	معلِّمات	بديالت	حتى	مع	ماجستير	ومن	غير	أّي	تعقيدات.	لكن	

ملّا	وصلتني	املسألة،	صار	فش	اللي	بديل.	هنيئا	لي	)بسخرية(«.	

ا ر المحاضر العربي أكاديمّيً أهميَّة الراعي اليهودي في األكاديمية اإلسرائيلية لتطوُّ
ياته	 مبسمَّ الّراعي،	 أهمّية	 على	 العرب	 احملاضرين	 بني	 إجماع	 شبه	 هناك	
م	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية	ابتداء	من	حيث:	احلصول	 املختلفة،	إلحراز	التقدُّ
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مة،	التوظيف،	حتديد	أعمال	بحثية،	حتصيل	امِلنح،	التواصل	 على	األلقاب	املتقدِّ
مع	املجالت	العلمية	أو	االنخراط	يف	حترير	الكتب	ذات	الصلة،	مراجعة	وترجمة	
املقاالت،	نشر	املقاالت،	االرتباط	باملجتمع	األكادميي	ذي	الصلة،	لفت	األنظار	
»Advocating«	عن	حقوقه.	سنكتفي	 الدفاع	 وأحيانا	حسن	 	»Lobbying«
األكادميية	 سة	 املؤسَّ داخل	 اليهودي	 الراعي	 وجود	 اهمّية	 تعكس	 قد	 برواية	
اإلسرائيلية:	»...	املهم	على	الرغم	من	الكتابني	و11	مقاال	يف	مجالت	مليحة	ملف	
الترقية	لم	ينجح،	وفشل.	الــ	מנטורית	تبعتي	»معلمتي«	راحت	لإلدارة	وقالت	لهم	
مباشرة:	ציוני הוא לא יהיה	»هو	لن	يكون	صهيونّيًا«.	املهم	انه	الـ	מנטורית	كان	
لها	عالقة	خاصة	مع	رئيس	اجلامعة	للشؤون	األكادميية	وهو	قدم	لها	امللف.	هي	
تفاجأت	انه	الرفض	هو	على	خلفية	قومية.	يعني	رئيس	القسم	كان	رفع	توصيته	
ص	انه	ما	بدهم	إّياني	بسبب	آرائي	القومية.	الفكرة	كانت	 مع	الزمالء	يف	التخصُّ
يقضوا	علّي	نهائيا	ألنه	يا	أكون	أو	انطرد	من	اجلامعة.	رئيس	اجلامعة	للشؤون	
يفتحوا	 انه	 מנטורית	 الــ	 ضغوطات	 بسبب	 فوق،	 من	 عليهم	 فرض	 األكادميية	
ص	إمّنا	يف	قسم	 مي	كمحاضر	كبير	مش	يف	نفس	التخصُّ إجراءات	جديدة	لتقدُّ

د	املجاالت«.	لوالها	كنت	اليوم	خارج	البالد«.	 ثاني	»متعدِّ

م األكاديمي  يات الحصول على الترقية في لجان التقدُّ أهّم تحدِّ
ل،	عدم	وضوح	املعايير	املوضوعية	أو	قلّة	االلتزام	بها	خالل	عمل	 التحّدي األوَّ
قناعاتهم	 إلى	عدم	 العرب	 معظم	احملاضرين	 أشار	 األكادميية:	 الترقية	 جلان	
بوجود	معايير	واضحة	ومتَّفق	عليها،	وإن	ُوِجدت	فال	يكون	هناك	التزام	كامل	
ل	 	االعتبارات	السياسيَّة	تتدخَّ بها،	كما	قالت	إحدى	احملاضرات	التي	تعتقد	أنَّ
أشياء	 فيه	 انه	 »أعتقد	 العلمي:	 م	 التقدُّ عمل	جلان	 اخللفي	يف	 الباب	 من	 ولو	
م	العام	مبا	فيه	لي	 كثيرة	مش	واضحة	بالنسبة	إلدارة	الكلّية	مثل	مسار	التقدُّ
باملقاالت	 يتعلَّق	 ما	 بكل	 وضوح	 فش	 وما	 شفافية	 فش	 ما	 عربية.	 كمحاضرة	
املنشورة	يف	جورنال	مع	impact factor	أو	بدون.	أشعر	إنه	يف	سياسة	يف	
م	يف	الدرجات.	فيه	عامل	سياسي.	اذا	بترضي	اإلدارة	فهم	ممكن	 مسار	التقدُّ
وا	عليك	إنت	 يقدموك	وإذا	أل،	إذن	هم	ميشوا	حسب	التعليمات.	يعني	انهم	ميشُّ
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الزمالء	 تضايقني.	 النقطة	 هذه	 شخصيا	 انا	 الكل.	 على	 وه	 ميشُّ وما	 القانون	
اليهود	دائما	ينصحوني:	תנמיכי פרופיל תתקדמי	»كوني	انسيابّية	وحتصلني	على	
م«.	محاضر	آخر	ادَّعى	أّن	هدف	عدم	االلتزام	باملعايير	هو	توجيه	التمييز	 التقدُّ
ر	إّنه	اجلامعة	تتعامل	 ضد	العرب:	»أوكي	خلّينا	نحكي	بصراحة	هون.	انا	بفكِّ
ر	انه	النظر	يف	طلب	الترقية	حملاضر	 مع	احملاضر	العربي	بشكل	آخر.	انا	بفكِّ
يهودي	يتم	مبجهر	واحد	ولكن	حينما	يتم	النظر	الى	احملاضر	العربي	للترقية	
يتم	النظر	اليه	عبر	10	حتى	15	مجهرا	وبالتالي	احملاضر	العربي	يجب	أن	يكون	
بارز	لديه	record	التفّوق	حتى	تتّم	ترقيته.	على	سبيل	املثال،	حتى	تتّم	ترقية	
 10 نشر	 عليه	 	»Assistance Professor« ى	 يسمَّ ما	 الى	 اليهودي	 احملاضر	
مقاالت	يف	مجالت	مرموقة	بينما	احملاضر	العربي	بحاجه	الى	15	على	األقل«.	
يكون	يف	 بها	 التزام	 أو	عدم	 معايير	واضحة	 بأّن	غياب	 ثالثة	 تدعي	محاضرة	
أخذت	 »ملّا	 العربي:	 احملاضر	 مصلحة	 وليس	يف	 األكادميية	 سة	 املؤسَّ مصلحة	
معوف،	بدأت	أركِّز	مشروع	»بوابة	التعليم	العالي«	لدمج	العرب	يف	الكلّية.	كنت	
مّرات	بأروِّح	على	البيت	الساعة	21:30.	هذا	املشروع	استنفذ	كل	طاقتي.	طول	
م	األكادميي.	 الوقت	كان	تفكيري	انه	هذه	اجلهود	تؤخذ	باحلسبان	يف	جلان	التقدُّ
انا	انخذلت	ملا	عرفت	إّنه	هناك	تاهل	تام	لهذه	اجلهود	اجلماهيرية.	بعدها	
غه	متاما	للبحث	والنشر	األكادميي.	 استقلت	من	»بوابة	التعليم	العالي«	وانا	متفرِّ
لوا	نسبة	وظيفتي	الى	النصف	لكن	مش	مهم«.	محاضر	رابع	أشار	 لألسف،	نزَّ
اللجنة:	 أعضاء	 تقدير	 على	 االعتماد	 هدفه	 الواضحة	 املعايير	 انعدام	 أّن	 إلى	
»ترك	فسحة	لــ	שיקול דעת	»تقدير«	هو	ممتاز.	فعال	هناك	حاجة	ملرونة.	هل	يا	
ترى	هذا	الشيء	يخدمنا	كعرب؟	ال	أعتقد.	كلّنا	نعلم	إنه	رئيس	وأعضاء	اللجان	
يهود	وهم	يفكروا	كيهود	ويحكموا	على	السيرة	الذاتية	والــ	ביוגרפיה אקדמית 
»السيرة	األكادميّية«	كيهود	وأحيانا	بشكل	مخالف	لقصد	العربي.	انا	كان	عندي	
انتقاد	على	األدبيات	اإلسرائيلية	اللي	ألصقت	يف	العرب	صورة	»الشاذ«	تطويعا	
مي	ونوراني	يهدف	الى	حماية	 ملشروع	الصهيونية	وإظهار	نفسها	كمشروع	تقدُّ
	لنظرّيات	 العرب	من	جهلهم	وتخلُّفهم.	وكتبت	إّنه	أبحاثي	عن	العوملة	هي	حتدٍّ
التمدين	اللي	كانت	مطّية	الصهاينة	كي	يصفونا	بالتخلف.	طبعا	رئيس	القسم	
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راجع	املكتوب	عّدة	مّرات.	باآلخر،	صارحني	إّنه	أحد	أعضاء	اللجنة	الداخلية	ما	
أعجبه	جرأتي	على	باحثني	يهود	كبار	واألهّم	إّنه	هذا	العضو	شاعر	إّنه	عندي	
فة.	شو	كان	صار	يف	امللف	لو	القسم	مش	بحاجة	لترقيتي	كأحد	 هات	متطرِّ توجُّ

شروط	مجلس	التعليم	العالي؟«.	
معظم	 أجمع	 التميُّز:	 مسّمى	 العربي	حتت	 احملاضر	 تعجيز	 الثاني،	 التحّدي 
للمحاضر	 التعجيز	 من	 نوعا	 هناك	 بأّن	 شعورهم	 حول	 العرب	 احملاضرين	
مسّمى	 حتت	 العلمية	 درجته	 على	 املصادقة	 أو	 تقّدمه	 قبل	 هو	 فيما	 العربي	
واجهتني	كمحاضرة	عربية	 اللي	 يات	 »التحدِّ بعضهم:	 كقول	 األكادميي،	 التميُّز	
كعرب:	 كل	حياتنا	 واجهتنا	 اللي	 بالتحّديات	 للترقية	شبيهة	 ملفها	 قّدمت	 اللي	
إّنا	مش	 نثِبت	 وقدود،	 إّنا	قدها	 نثِبت	 بشكل	مضاعف.	 نثِبت	حالنا	 مجبورين	
أقّل	منهم.	كان	علي	أثِبت	نشر	مقاالت	وفصول	يف	كتب	كثيرة	ومهّمة	قبل	حتى	
ما	يوافقوا	على	البدء	باإلجراءات«،	»كمحاضر	عربي	كان	الزم	أنشر	أضعاف	
الزم	 العربي	 »احملاضر	 الدرجة«،	 نفس	 على	 أحصل	 اليهودي	عشان	 احملاضر	
»عشان	 العلمي«،	 م	 التقدُّ نفس	 على	 ليحصل	 اليهودي	 احملاضر	 ضعف	 يعمل	
م	واخذ	promotion	كان	الزم	أثِبت	قدراتي	وجدارتي	أكثر	من	اليهودي.	 أتقدَّ
مقاال	 	35-30 العربي	 من	 يطلبوا	 للبروفيسورة،	 مقاال	 	20 بكّفيه	 اليهودي	 إذا	
على	األقّل«،	»احملاضر	العربي	الزم	ينتج	أكثر	بكثير	ويكون	عنده	قيمة	أكثر	من	

احملاضر	اليهودي	عشان	يوصل	ملرتبة	قريبة	منه«.	
وعلى	 استحقاق	 هو	 األكادميّي	 م	 التقدُّ 	 وكأنَّ الشعور	 إعطاء	 الثالث،	 التحّدي 
العربّي	أن	يكاِفح	للحصول	عليه،	كما	قال	أحدهم:	»بشكل	عام	كانت	العالقة	مع	
اإلدارة	مليحة،	بس	فترة	صارت	مشحونة.	على	فكرة،	بسبب	محاولتي	كمحاضر	
احلصول	على	حقوقي.		مثال	انا	صار	لي	يف	)اسم	املؤسسة(	من	2011-2010 
وكان	عندي	مقاالت	نشرتها.	كانوا	وعدوني	اني	احصل	على	درجة	محاضر.	
قلت	 اني	 لدرجة	 وصلت	 انا	 عليها.	 مشاحنات	 وصارت	 يأخروها	 حاولوا	 لكن	
ل	معكم.	بّدي	أستقيل.	 ك	تعطيني	الدرجة	انا	مش	مكمِّ لرئيسة	القسم	اذا	ما	بدِّ
وبس	حتت	الضغوطات،	على	فكرة،	أعطوني	الدرجة.	إيش	اللي	خاّلني	أضغط؟	
اني	عن	جد	شعرت	انه	فيه	عدم	احترام	حلقوقي	كمحاضر،	ألنه	فيه	محاضر	
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ثاني	عنده	أقّل	أبحاث	منشورة	وأعطوه	الدرجة«.	
التحّدي الرابع:	اإليحاء	للمحاضر	العربي	بأّن	حصوله	على	الدرجة	األكادميّية	
توحي	 اإلدارة	 أّن	 إلى	 أشاَر	 َمن	 هناك	 أّن	 حيث	 استحقاقا،	 وليست	 ِمنَّة	 هي	
للعربي	بأّن	حصوله	على	الدرجة	األكادميية	هي	ِمنَّة	-يف	بعض	األحيان	يستخدم	
احملاضرات:	 إحدى	 قالت	 كما	 كامال،	 استحقاقا	 وليست	 »استثناء«-	 التعبير	
وانها	 استحّقه	 ال	 وكأّنه	 شعور	 القسم	 رئيسة	 أعطتني	 احملاضر	 درجة	 »حتى	
الدرجة«،	 على	 أحصل	 عشان	 خاصة	 وترتيبات	 خطوات	 عّدة	 تعمل	 اضطرت	
موني	انه	ملّفي	فيه	مشاكل	خاصًة	ورئيس	القسم	يشتغل	صعب	 »طول	الوقت	فهَّ

عشان	يتجاوزها«.	

ن بين العربي واليهودي في كّل ما يخّص إجراءات  اّدعاءات وجود تمييز مبطَّ
م العلمّي التقدُّ

فإّن	 تتم	بسرية	متناهية.	عليه،	 العلمي	 م	 التقدُّ بأّن	إجراءات	 التنويه	 املهّم	 من	
بني	 املقرَّ أو	زمالئهم	 العرب	 الواردة	مستقاة	من	تارب	احملاضرين	 املعلومات	
ن	شاركوهم	يف	تاربهم	يف	هذا	الصدد.	عموما،	هناك	اّدعاءات	كثيرة	ضد	 ممَّ
سات	أكادميية	متتّد	 م	األكادميي	يف	عّدة	مؤسَّ عمل	بعض	جلان	الترقية	والتقدُّ

ح	للترقية	وحتى	اإلعالن	عن	قرار	اللجنة:	 من	االقتراح	األولّي	للترشُّ

ص ح لتقديم ملف الترقية: تعاطي مختلف حسبما تتطلَّب مصلحة التخصُّ أّوال، الترشُّ
دة	لتقدمي	ملف	 لة	واملعقَّ حهم	املطوَّ مييِّز	احملاضرون	العرب	بني	إجراءات	ترشُّ
الترقية	مقارنة	بزمالئهم	اليهود	والتي	تكون	قصيرة	وميَّسرة.	كذلك	فإّنهم	مييِّزون	
بني	إجراءات	ترشيح	احملاضر	العربي	للترقية	حني	تكون	هناك	مصلحة	مباشرة	
»«العقبات	 أّية	مصلحة،	كقول	أحدهم:	 تكون	هناك	 للقسم	مقارنة	بحاالت	ال	
وأشعر	 بحث،	 ساعات	 من	 بدال	 ساعات	 تقليل	 أو	 منع	 هي	 اإلدارة	 ناحية	 من	
اليهودي	عشان	 تكون	مضاعفة	عن	 انا	استثمرها	مفروض	 اللي	 الطاقات	 انه	
أحصل	على	أّي	امتياز	اللي	هو	أصال	أحد	حقوقي،	مثل	املوافقة	على	تقدميي	
إثبات	 منك	 يتطلّب	 القسم	 برئيس	 متعلِّق	 امتياز	 كل	 أعلى.	 )أكادميية(	 لدرجة	
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نفسك	بالضعف	من	احملاضر	اليهودي.	انا	بشكل	شخصي	بأشعر	هذا	الشيء	
أّية	زميلة	يهودية.	 التعليمية	انه	يطلب	مني	أضعاف	أكثر	من	 يف	كل	مسيرتي	
انا	فهمت	انه	الزم	اشتغل	على	البحث	والكتابة	والنشر.	زمالئي	مرتبطون	أكثر	
مهم	يف	كل	النواحي	خاصة	 بالشق	العملي	والتطبيقي	وبعاد	عن	البحث،	لكن	تقدُّ
األكادميّية	أكبر	مني.	أقول	لك	شيء	مهم:	كل	األمور	سرّية.	ما	فيه	حدا	يعرف	
عن	الثاني	وظيفته،	تثبيته،	وامتيازاته.	عدم	الشفافية	موجودة.	فيه	كثير	حقوق	
م	 ر	كل	شيء	حتى	متى	يقدِّ النا	ما	نعرفها.	الكل	بأيدي	رئيس	القسم	اللي	يقرِّ
م.	انا	مثال	كان	 م.	ميكن	االستثناء	ملّا	يكون	للقسم	مصلحة	انك	تتقدَّ ملفنا	للتقدُّ
م	 القسم	يف	)اسم	املؤسسة(	جديد	ومجلس	التعليم	العالي	سأل	القسم	عن	تقدُّ
الكادر.	فعال	طلبوا	السيرة	الذاتية	وحتى	التوصيات	اللي	أنا	كنت	مستخدمها	
محاضر.	 درجة	 عندي	 كان	 أسبوع	 للتثبيت.	خالل	 أخرى(	 مؤسسة	 )اسم	 مع	
فعال	كان	هناك	تشجيع	انه	أنشر.	بعد	فترة	صار	فيه	ضغط	ألنه	مجلس	التعليم	
العالي	رفض	يعطي	اعتراف	دائم	لعدم	تطوُّر	الكادر	يف	درجات	عليا.	املهم	انه	يف	
بداية	السنه	الدراسية،	قالت	لي	رئيسة	القسم	انهم	بدهم	يدخلوني	للجنة	درجة	
»احملاضر	الكبير«	وفهمت	انه	املوضوع	يتطلَّب	شوية	إجراءات.	يف	لقاء	تلخيص	
السنة	الدراسية	فهمت	منها	انه	الرئيس	اتغيَّر	وفيه	مشاكل	يف	اإلدارة	العليا.	
تدريس	 هيئة	 عضو	 قبلت	 انها	 عرفت	 بعدها	 اللي	 الدراسية	 السنه	 بداية	 يف	
يهودي	وأعطته	درجة	محاضر	كبير	خالل	شهرين	ألنه	مجلس	التعليم	العالي	
س	هو	اللي	يتقّدم	علميا	وممكن	استحضار	 تنازل	عن	فكرة	انه	بس	الكادر	املؤسِّ
شخص	من	خارج	الطاقم.	املوافقة	على	الترشيح	لتقدمي	ملف	الترقية	كان	بس	
يف	بداية	الفصل	الثاني	من	السنة	اللي	بعدها	ألنه	القسم	أخذ	اعتراف	وما	عاد	

له	مصلحة	بدرجتي«.	

لدرجة  م  التقدُّ استحقاق  لفحص  االفتتاحية  اللجنة  كانت  ما  اذا  حول  تساؤل  ثانيا، 
أكاديمية أعلى هي لليهود والعرب على حّد سواء أم ال 

لفحص	 خارجية	 افتتاحية	 جلنة	 تعيني	 من	 تفاجئوا	 عرب	 محاضرون	 هناك	
ح	للترقية	والتي	تفحص	كمية	اإلنتاج	العلمي	-املنشورات-،	 استحقاقهم	للترشُّ
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اعتماد	لغة	النشر،	نوعية	منصة	النشر	-فصل	يف	كتاب،	حترير	كتاب،	مقال	يف	
مة-،	تقييم	أهميَّة	املؤمترات	الدولية	سواء	داخل	الدولة	أم	خارجها،	 مجلّة	محكَّ
رئيس	 »طلب	 أحدهم:	 يروي	 كما	 األكادميية،	 خاصة	خلدمة	 مشاريع	 واعتبار	
full professor	وواحد	 اللي	عندهم	درجة	 القسم	ترشيح	ثالثة	محاضرين	
ص	سواء	كان	من	داخل	أم	من	خارج	البالد.	فعال	 يكون	عربي	من	نفس	التخصُّ
مع	 األكادميي	 مي	 تقدُّ عن	 مختصرة	 ذاتيه	 سيرة	 كتابة	 منِّي	 طلبوا	 فترة	 بعد	
التشديد	على	سبب	اختياري	لألبحاث	اللي	انا	نشرتها،	وإليش	اخترت	النشر	
زوا	على	العربي،	طلبوا	معلومات	عن	مؤمترات	شاركت	فيها	يف	 بعّدة	لغات	وركَّ
رة	على	 العالم	العربي،	وسألوا	عن	دور	نشر	أصدرت	فيها	فصوال	يف	كتب	محرَّ
الرغم	انه	يف	هاي	اللجنة	موجود	بروفيسور	عربي.	بعد	حوالي	فصل	تعليمي	
	انه	هاي	 كامل،	اتصل	رئيس	القسم	يبارك	لي.	فكرت	انه	أخذت	الدرجة.	تبنيَّ
ح،	يعني	بعد	موافقتها	 كانت	جلنة	افتتاحية	خارجية	لفحص	االستحقاق	للترشُّ
يعرض	امللف	للجنة	الترقيات	الداخلية	يف	)اسم	املؤسسة	التي	يعمل	فيها(	لتتخذ	
	قبول	الترشيح	أم	ال.	غريب،	ما	سمعت	 قرار	يسّمى	»بدء	اإلجراءات«	واللي	تقررِّ

عن	هيك	جلنة	لزمالء	يهود.	ممكن	هاي	اللجنة	هي	للعرب؟«

عضو  على  المعارضة  أو  الترقية  لجنة  أعضاء  أسماء  ترشيح  حول  مفاوضات  ثالثا، 
محتمل

ح	ألسماء	أعضاء	جلنة	الترقية	 من	املقبول	االستئناس	بتوصية	احملاضر	املرشَّ
صه	أو	املواضيع	التي	يطرحها	يف	أبحاثه،	أو	إبداء	معارضته	 املناسبني	لتخصُّ
للملف	 تقييمه	 وجود	جرح	يف	 من	 ح	 املرشَّ يخاف	 محتمل	 مشاركة	عضو	 على	
اللجنة	 رئيس	 باختيار	 اإلقرار	 مع	 املصالح	 تضارب	 مثل	 خارجّية	 العتبارات	

واملركِّز	األكادميي	وحسن	التشاور	مع	رئيس	القسم.	

عانى	بعض	احملاضرين	العرب	من	مفاوضات	طويلة	ومجهدة	مع	رئاسة	الدائرة	
سة	بخصوص	أعضاء	اللجنة	من	حيث	عددهم،	درجاتهم	 واملركِّز	األكادميي	للمؤسَّ
اللجنة	 مع	 التعامل	 أكادمييني	 ورفض	 املقاطعة	 -مشكلة	 مواطنهم	 األكادميية،	
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سواء	كانوا	فلسطينّيني	أو	عرب	أو	أجانب	أو	حتى	يهود	اسرائيلّيني	يسارّيني	مع	
فة-	ولغاتهم	األم،	 بعض	املؤسسات	األكادميية	اإلسرائيلية	املعروفة	بأّنها	متطرِّ
كما	يروي	أحد	احملاضرين:	»ممكن	مفاوضات	السالم	بني	اليهود	والفلسطينيني	
حني	لعضوية	جلنة	 كانت	أهون	وأسهل	من	مفاوضات	االتفاق	على	أسماء	املرشَّ
الترقية.	يف	األّول،	انا	ما	كنت	أعرف	اذا	كان	سؤالي	»االستئناس	برأيي«	عن	
القسم.	فعال	ال	 لفتة	من	رئيس	 أو	 إلزامي	 للمشاركة	يف	جلنتي	هو	 حني	 مرشَّ
أعرف.	يف	البداية	سألني	عن	أشخاص	أرفض	يكونوا	يف	اللجنة.	أشرت	الى	
اثنني	عرب	ألنهم	لئيمني	وممكن	يضّروني	خاصة	انه	فيه	اللي	خالفات	معهم.	
حني	اللي	عندهم	مشاكل	لوجستية	 كانت	موافقة	فورية.	كمان	اتفقنا	على	مرشَّ
او	فنية	وبالذات	انهم	يسافروا	كثير	ومشغولني	وممكن	يعطلوا	اإلجراءات	أشهر	
وممكن	ما	يبعثوا	يف	اآلخر	تقريرهم.	بعدها	كان	الصدام	حول	عدد	املرشحني.	
رئيس	القسم	طلب	وألني	نشرت	بثالث	لغات:	أسماء	ثالث	محاضرين	يهود،	
محالت	 يف	 يعلموا	 التخصص،	 نفس	 يف	 بروفيسور	 بدرجه	 نحكي	 احنا	 طبعا	
غير	»مؤّسسات	مختلفة«،	أسماء	محاضرين	عرب	داخل	إسرائيل،	محاضر	من	
السلطة	الفلسطينية،	محاضرين	من	العالم	العربي	وبعده	تنازل	بسبب	املقاطعة،	
العربية	من	أوروبا	أو	أمريكا،	واثنني	 اكتفوا	مبحاضر	عربي	أو	محاضر	يقرأ	
لغتهم	األم	هي	اإلجنليزية	واألفضل	يكونوا	من	أميركا	أو	بريطانيا.	طبعا	نحكي	
عندي	 كان	 فيه	 ومعروفة.	 مرموقة	 سات	 مؤسَّ يف	 يعلموا	 اللي	 محاضرين	 عن	
مشكلة	حقيقية	يف	معرفة	هذا	الكّم	من	الباحثني	من	محالت	مهمة	واللي	يكونوا	
مستعدين	يكتبوا	تقارير	عن	إنتاجي	العلمي	والدارج	نقول	عنه	التوصية.	األهّم	
انه	حتى	اللي	وافقوا	مبدئّيًا	يعطوني	توصية	بعدها	رفضوا	خاصة	الفلسطينّيون	
والعرب	رفضوا	أّي	عالقة	مع	)اسم	املؤّسسة(	ألنها	إسرائيلية	بسبب	املقاطعة.	
حني	انهم	يقدموا	توصياتهم	 املهم	انهم	طلبوا	مني	أخذ	املوافقة	املبدئية	للمرشَّ
عات	او	طلبات	او	 او	تقاريرهم.	بصراحة،	لكل	واحد	اتَّصلت	فيه	كانت	عنده	توقُّ
	إّنه	اللجنة	راح	تختار	ثالثة	-	أربعة	أعضاء	ورئيس	فقط	 شروط.	باآلخر	تبنيَّ
والباقي	هم	ممكن	احتياط	وبصراحة	مش	عارف	ليش	طلبوهم	بعد	كل	هاي	

التفاصيل	والنقاشات	واجلدال	على	كل	عضو«.	
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ر األكاديمّي  رابعا، تدخُّالت في كتابة سرد ذاتي مختصر للتطوُّ
)short academic biography(

ل	رئيس	الدائرة	أو	املركِّز	األكادميي	يف	إعداد	 أشار	بعض	احملاضرين	إلى	تدخُّ
م	ترشيحه	 الذي	قدَّ للمحاضر	 אקדמית«	 »ביוגרפיה  األكادميّية	 الّذاتّية	 السيرة	
األدبيات	 على	 انتقاد	 عندي	 كان	 »انا	 أحدهم:	 قال	 كما	 األكادميية،	 للترقية	
اإلسرائيلية	اللي	ألصقت	يف	العرب	صورة	»الشاذ«	تطويعا	ملشروع	الصهيونية	
العرب	من	جهلهم	 الى	حماية	 يهدف	 ونوراني	 مي	 تقدُّ نفسها	كمشروع	 إلظهار	
هي	 العوملة	 عن	 أبحاثي	 انه	 العلمي	 م	 التقدُّ سيره	 موجز	 يف	 وقلت	 وتخلُّفهم.	
	لنظريات	التمدين	اللي	كانت	مطية	الصهاينة	ليصفونا	بالتخلف	والرجعية.	 حتدٍّ
طبعا	رئيس	القسم	راجع	املكتوب	عّدة	مّرات.	باآلخر،	صارحني	انه	أحد	أعضاء	
انه	 الكبار	وانه	شعر	 اليهود	 الباحثني	 الداخلية	ما	أعجبه	جرأتي	على	 اللجنة	
يهودي	 محلنّي:	 يف	 أعمل	 »أنا	 قال:	 آخر	 محاضر	 فة«.	 متطرِّ هات	 توجُّ عندي	
وعربي.	بكل	محل	اشتغل	نصف	وظيفة.	يف	السيرة	الذاتية	العلمية	ذكرت	أهمّية	
الكلّية	العربية	وفعال	مدحتها	ألنه	أحد	املرشحني	ليكون	عضوا	يف	جلنة	الترقية	
جاي	من	هذه	الكلّية	وألنها	فعال	خدمتني.	املركِّز	األكادميي	من	الكلّية	الثانية	
م	 -اليهودية-	بعث	لي	أصّححها	وأختصر	احلديث	عن	الكلّية	العربية	او	اني	أقدِّ
األكادميي	سببه	 للمركِّز	 الطلب	 ما	فهمت	هل	هذا	 الترقية	من	خاللها.	 ملف	
الغيرة	بني	املؤّسسات	او	ملصلحة	ملف	الترقية	او	ألنه	بّدو	يفرض	علّي	تغيير	
املكتوب؟	الحظ	انه	املسالة	مش	سهلة	لي	ألني	اشتغل	يف	محلنّي.	هذا	التغيير	
اني	 العربية(	 الكلّية	 )اسم	 قدام	 لي	 إدانة	 هو	 األكادميية	 السيرة	 يف	 املطلوب	
القصة.	 له	 العربية-	وشرحت	 الكلّية	 املسؤول	هناك	-يف	 أهملتها.	حكيت	مع	
ضحك.	طلب	مني	إرسال	النسخة	األصلية	ليحتفظ	بها	عنده	يف	ملفي	وقال	

لي:	اربط	احلمار	مطرح	ما	يقول	صاحبه«.	

ح العربي خامسا، التكتُّم على سريَّة إدارة شؤون لجنة الترقية األكاديمية أمام المرشَّ
املسؤولون	 به	 يقوم	 ما	 البارز	خالل	 بالتمييز	 العرب	شعروا	 بعض	احملاضرين	
من	التكتُّم	واحلفاظ	على	السرّية	املطلقة	بالنسبة	ملا	يدور	داخل	جلنة	الترقية	

الفصل	السادس؛	سيرورة	التقّدم	العلمي	-	امتيازات	وعقبات
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األكادميية	تاههم	بخالف	زمالئهم	اليهود،	كما	قالت	محاضرة:	»غريب.	انا	
وزميلة	لي	قّدمنا	امللف	بنفس	الفترة.	ملا	كّنا	نحكي،	كنت	بأفهم	منها	انها	بتعرف	
كل	مجريات	األمور	من	أسماء	األعضاء،	واللي	قّدم	تقريره	وشو	»اّلذي«	يُكتَب.	
كل	شيء.	انا	يف	املقابل	ما	كان	عندي	أّي	معلومة	إاّل	بالصدفة	من	السكرتيرة	
قيد	 »امللف	 בטיפול	 התיק  بجملة	 بأّي	شيء	غير	 ة	شاركوني	 مرَّ وبالغلط.	وال	
أخالقيا	 انه	 لي	 قال	 القسم	 رئيس	 التفاصيل،	 عن	 سألت	 ة	 مرَّ ملا	 املعاجلة«.	
ما	بقدر	يشاركني.	مش	بأقول	لك	غريب.	أخالقيا	اليهودية	بتعرف	كل	شيء	
بعده	 ِطِلع	 ما	 القسم(	 )رئيس	 الزملة	 انه	 الظاهر	 أي	شيء؟	 يعرف	 ما	 والعربي	
تنيد	 خالل	 وخاصة	 العرب	 اتاه	 األمنية	 األسرار	 على	 احلفاظ	 عقدة	 من	

االحتياط	السنوي«.	

سادسا، عدم مشاركة المحاضر العربي في تسيير شؤون لجنة الترقية األكاديمية
أجمع	احملاضرون	العرب	على	بطء	وتأّخير	يف	تأدية	عمل	جلان	التقّدم	اخلاصة	
إظهار	 عدم	 ل،	 األوَّ أمرين:	 إلى	 ذلك	 عَزْوا	 وقد	 اليهود،	 بالزمالء	 مقارنة	 بهم	
عدم	 الثاني،	 فيها.	 يعملّون	 التي	 سات	 املؤسَّ املسؤولني	يف	 جانب	 من	 االهتمام	
مقارنة	 األكادميية	 الترقية	 جلنة	 شؤون	 تسيير	 يف	 العربي	 احملاضر	 إشراك	
بزمالئه	اليهود،	كما	قالت	إحدى	احملاضرات:	»فيه	عندي	صاحبة	يهودية	من	
ص	ثاني	كان	ملفها	يف	الفحص.	رئيسة	القسم	كانت	مخبرتها	عن	أعضاء	 تخصُّ
ر	عشان	صاحبتي	تتصل	فيه	وتشجعه	على	 اللجنة،	مني	كتب	توصية	ومني	تأخَّ
الكتابة.	فيه	عضو	جلنة	نصحها	تغير	املقال	اللي	اختارت	تبعثه	عشان	يقرأه.	
انا	حظي	نحس	 ثانية	تكتب	تقريرا	مفّصال	أكثر.	 طلبت	صاحبتي	من	عضوة	
أو	السياسة	معي	كعربي	تختلف.	طالبت	عّدة	مّرات	انه	اتصل	بأعضاء	اللجنة	
لتشجيعهم	على	إنهاء	التقارير	بس	ما	كان	املركِّز	األكادميي	يرضى.	أصال	انا	ما	
ل	وميكن	 كنت	أعرف	بالضبط	مني	اللي	يف	اللجنة.	كان	يقول	لي	انه	هذا	تدخُّ
وقّرر	 هويته	 انكشفت	 انه	 بالتهديد	 شعر	 األعضاء	 أحد	 اذا	 كله	 امللف	 ينسف	
يشتكي	ملجلس	التعليم	العالي.	أخذ	لي	حوالي	سنة	ونص	لدرجة	محاضر	كبير.	

حرام	على	األعصاب!«
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سابعا، إعالن نتيجة قرار لجنة الترقية للمحاضر العربي يتّم بتواضع شديد
الدرجات	 يف	 ترقيتهم	 خبر	 إعالن	 تنُّب	 إلى	 العرب	 احملاضرين	 بعض	 انتبه	
را،	 األكادميية	وتعميمه	أو	يتّم	اإلعالن	بشكل	متواضع	وباهت	أو	يحصل	متأخِّ
كما	قال	بعضهم:	»حصلت	على	درجة	محاضر	وما	مت	إعالن	اخلبر.	كنت	وقتها	
جديد	نسبيا	وفّكرت	انه	هذا	الطبيعي.	بعدها	انتبهت	لفرحة	اإلعالن	عن	تقدم	
آخرين	بنفس	الدرجة.	أخذت	على	قلبي	هذه	التفرقة«،	»حصلت	على	الترقية	
نهاية	السنه	الدراسية.	رئيس	القسم	أعلن	عنها	للجميع	ملّا	التقيت	فيه	للتحضير	
للسنة	الدراسية	اجلديدة،	ميكن	بعد	ثالث	أشهر،	وساعتها	تذكر	انه	يبلغ	اجلميع	
ر«	ومش	 عن	الدرجة	اللي	حصلت	عليها.	كان	اخلبر	بالنسبة	اللي	بايت	»متأخِّ
طازة«،	»فرحت	كثير	ملّا	أخذت	التثبيت	ودرجة	محاضر	كبير.	كنت	حابب	انه	
د	خبر.	جملة	واحدة	وهذا	هو.	خلّيها	والدة	 الكل	يفرح	معي.	لألسف،	كان	مجرَّ
ل	أو	حتى	الزواج	والطبل	والزمر	اللي	يرافقه.	من	غير	مبالغة،	 ابن	أو	حفيد	أوَّ

كان	اخلبر	مثل	النعي	لوفاة.	أسَود	ومختصر.	يغم	البال«.	

الفصل	السادس؛	سيرورة	التقّدم	العلمي	-	امتيازات	وعقبات
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اِبع الفصل السَّ

خصائص العالقات مع الّزمالء اليهود
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اِبع الفصل السَّ

خصائص العالقات مع الّزمالء اليهود

موَجز
الرسمية	بني	 الرسمية	وغير	 العالقات	 إلى	خصائص	 ق	 نتطرَّ الفصل	 يف	هذا	
سات	أكادمييَّة	إسرائيلية	صهيونية	 احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود	داخل	مؤسَّ
اليهود	 الزمالء	 العربي	خللفية	سلوكيات	 رؤيا	احملاضر	 نتناول	 بداية،	 ة.	 مؤممَّ
أنت	 تكون	زميال،	 أن	 أنت	عربي	قبل	 التالية:	 العناوين	 ص	يف	 تتلخَّ معه،	وهي	
سة	أكادميية	لم	تَُقم	من	أجل	العرب،	 عربي	رغما	عنك،	أنت	ابن	أقلّية	يف	مؤسَّ
كعربي	 ما،	 مجموع	 من	 جزء	 أنت	 األول	 املقام	 يف	 غريب،	 جسم	 أنت	 كعربي	
ا،	كعربي	ال	بّد	وأن	يتأثر	وضعك	بالتطوُّرات	السياسية	 ع	تعامال	خاّصً عليك	توقُّ
يحّددها	هو	 وما	 مفهومة	ضمنا	 ليست	 اليهود	 مع	 الزمالة	 اليومية،	 األمنية	 	-

مواقفك	من	دولة	إسرائيل،	واحملاضر	العربي	هو	ممثِّل	للعرب.	

الرسمية	 الرسمية	وغير	 العالقات	 إلى	خصائص	 ق	 الثانية	سنتطرَّ املرحلة	 يف	
بني	احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود	من	خالل	تغطية	عّدة	جوانب	مهّمة،	مثل:	

●  نطاق العالقة:	الزمالة	تنحصر	غالبا	داخل	األقسام	التي	يعمل	فيها	احملاضر	
العربي.	

ل	إلى	 ●  طبيعة العالقة:	غالبا	ما	تكون	عالقة	زمالة	ويف	حاالت	نادرة	تتحوَّ
صداقة	حقيقية	أو	عداوة	شرسة.	

عالقات	الزمالة	يف	ظل	واجبات	عمل	إلزاميَّة	مثل	تدريس	املساقات،	وتشمل:	

لتمثيل	 يهود	 لزمالء	 الطالب	 متباعدة،	تنيد	 إاّل	يف	حاالت	 االحتكاك	 قلَّة	 	 	●
مصاحلهم	أمام	محاضرهم	العربّي،	محاولة	استغالل	احملاضر	العربي	من	
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األحيان	 بعض	 اليهود	يف	 الزمالء	 التدريس،	تنيد	 اليهود	يف	 الزمالء	 ِقبَل	
ملصلحة	احملاضر	العربي	أمام	الطالب.	

اليهود	االستئناف	على	 دة	الشعب:	محاوالت	الزمالء	 	تركيز	املساقات	متعدِّ   ●
سلطة	العربي	كرئيس	جلنة.	

●  املشاركة	كرئيس	أو	عضو	جلنة:	انتقاد	زمالئه	اليهود	له	على	استخدامه	اللغة	
احملاضر	 األمني،	 التوتر	 فترات	 يف	 ة	 خاصَّ ن	 مبطَّ بشكل	 العربية،	تريحه	
العربي	هو	ممثِّل	العرب	يف	كل	ما	يتعلَّق	باملعلومات	ولكن	ليس	باالستنتاجات.	
●  العالقة	بني	الزمالء	خالل	تنظيم	حفالت	التخريج،	املؤمترات	واأليام	الدراسية:	

االلتزام	باحلد	األدنى	من	»متثيل«	العرب.	
●  املشاركة	يف	بعض	الطقوس	القومية	اليهودية	كنوع	من	احملاباة	للزمالء.	

ق	إلى	املشاركة	الطوعية	بني	احملاضر	العربي	والزمالء	 يف	املرحلة	األخيرة	نتطرَّ
اليهود:	-	أبحاث	ومؤمترات	مشتركة	بني	احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود:	نطاق	
محدود	وغير	متواصل،	وغالًبا	ما	تختتم	هذه	الشراكة	الطوعية	بانتهاء	املصلحة	

أو	باالهتمام	املشترك	أو	بنشوب	خالفات	بينهما.	
●  تضامن	أو	دعم	من	ِقبَل	الزميل	اليهودي	مع	احملاضر	العربي:	ألسباب	مبدئية	
ترتبط	بفتح	صفحة	جديدة	مع	احملاضر	العربي،	رّد	معروف	سابق	قام	به	

احملاضر	العربي	أو	بسبب	االقتناع	بالقضية	املطروحة.	
●  التوافق	يف	قضايا	معيَّنة:	يحصل	أكثر	فيما	بني	احملاضرين	من	اخلارج.	

●  العالقات	غير	الرسمية	بني	احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود:	االكتفاء	باملعايدات	
اإللكترونية	أو	النصيَّة	أو	القيام	بالفعاليات	اجلماعية،	مشاركات	محصورة	
جدا	يف	املناسبات	الشخصية	مع	الزمالء	اليهود،	وتهنئة	بإجنازات	مهنيَّة.	

مت	عرض	النتائج	بشكل	ينسجم	مع	العناوين	املطروحة	يف	املوَجز	أعاله	وبنودها	
تفاوت	 وجود	 مع	 العرب،	 احملاضرين	 من	 كثير	 عنها	 عبَّر	 كما	 أهمّيتها	 بحسب	

بينهم:	
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سة األكاديمية  رؤيا المحاضر العربي لسلوكيات الزمالء اليهود داخل المؤسَّ
اإلسرائيلّية

داخل	 اليهودي	 زميله	 مع	 عالقاته	 	 أنَّ حقيقة	 متاما	 يعي	 العربي	 احملاضر	 	 إنَّ
بكل	ما	حتمل	 كــ«عربّي«	 ملكانته	 انعكاس	 اإلسرائيلية	هي	 األكادميية	 سة	 املؤسَّ
هذه	الكلمة	من	دالالت	لدى	غالبيَّة	الصهاينة،	مع	االختالف	بينهم	تبعا	ملواقفهم	
ل	خالله	العالقة	 السياسية.	عليه،	سنعرض	يف	البداية	اإلطار	العام	الذي	تتشكَّ
مع	الزمالء	اليهود،	كما	يراها	احملاضر	العربي	نفسه،	والذي	يستند	إلى	تسعة	

منطلقات	هي:	

ر	انه	مش	بس	 ل: أنت عربي قبل أن تكون زميال،	كقول	محاضرة:	»انا	بفكِّ األوَّ
الطالب	امنا	الزمالء	واملوظفني	يف	هذه	الكلّية	بحّطوك	يف	األوَّل	يف	خانة	العرب	
التك	وقدراتك	 وبعدين	الدين.	مواصفاتك:	مني	إنت،	شو	شخصيتك	وشو	مؤهِّ
عربي	 األوَّل	 أنت	يف	 عندهم.	 األهمية	 سلَّم	 املنخفضة	يف	 بالدرجات	 موجودة	

وبعدين	مسلم	أو	مسيحي	أو	درزي.	هذا	اللي	انا	أشعره«.	

الثاني: أنت عربي رغما عنك كقول	إحدى	احملاضرات:	»الهويَّة	القومية	موجودة	
ر	انه	كل	احملاضرين	العرب	يواجهونها	انه	قديش	 طوال	الوقت	وفيه	شغلة	بفكِّ
هاي	الهوية	الزم	تلعب	دور.	انا	كان	أوَّل	شيء	مهم	لي	انه	يحترموني	ملهنيتي	مش	
مهم	انه	انا	عربية	او	يهودية.	الهوية	العربية	تلعب	دور	للمليح	والعاطل	يف	أّي	
محل	تكون	فيه.	هذا	مش	سؤال	عام،	إمنا	هذا	موضوع	أنا	أتخبَّط	فيه.	كوني	أنا	
عربيَّة	مش	مفروض	انه	أكون	الصوت	اللي	ميثِّل	العرب.	هذا	مش	دوري	وهذا	

مش	اشي	اللي	انا	بدي	آخذه	على	حالي«.	

كقول	 العرب،	 أجل  من  ُتَقم  لم  أكادميية  سة  مؤسَّ يف  ة  أقليَّ ابن  أنت  الثالث: 
أحدهم:	»أهّم	عقبة	تواجهك	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	هي	إنَّك	انت	مش	تابع.	
يف	 حتى	 أجله...	 من	 أقيمت	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 اللي	 الشخص	 انت	 مش	
عملي	يف	»الهايتك«	كان	عندي	نفس	اإلحساس	إّني	مش	جزء	من	هذه	املجموعة	
امنا	انا	دخيل	عليها.	لهيك	صعب	تكون	جزءا	من	اجتماعيات	هذه	املجموعة	
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	وتكون	معني	انك	تشعر	 	جّرا.	انت	تعمل	سنوات	كثيرة	داخل	إطار	معنيَّ وهلُمَّ
يف	 لألسف،	 معهم.	 تشتغل	 اللي	 الناس	 واتاه	 سة	 املؤسَّ هذه	 اتاه	 باالنتماء	

األكادميية	اإلسرائيلية،	انت	يف	وحدة	»عزلة«	تامة«.	

الرابع: كعربي أنت جسم غريب،	كقول	أحدهم:	»يف	نهاية	األمر	إن	كان	الطالب	
لعوا	عليك	انك	عربي،	 فو	القسم	كلّهم	يطَّ اليهودي	وإن	كان	الزميل	وإن	كان	موظَّ
سات	الصهيونية.	ما	فيه	 גוף זר	»جسم	غريب«.	العنصرية	موجودة	يف	كل	املؤسَّ

ء	إمّنا	عربي«.	 عربي	جيد	أو	سيِّ

الخامس: كعربي أّوال وآخرا أنت جزء من مجموع ما،	كما	قال	محاضر:	»مّرات	
بأشعر	من	ِقبَل	احملاضرين،	مش	عارف	ليش،	إنهم	بحاجة	يأرجوا	»يُظهرون«	
اللي	 يساري	 ه	 توجُّ بسبب	 بينهم.	ممكن	 كعربي	 لوجودي	 كثير	 مبسوطني	 انهم	
بفرجوا	انهم	يحبوا	انه	العرب	جزء	من	هذه	الدولة	ويندمجوا	فيها،	وممكن	هذا	
بيننا	 موجودين	 فيه	محاضرين	عرب	 انه	 ملشروعهم	 اإلنسانية	 الصبغة	 بعطي	

	جّرا.	مش	انا	)اسمه(	املهم،	إمّنا	ألني	عربي«.	 وهلُمَّ

»انا	 احملاضرات:	 إحدى	 كقول	 خاّصا،	 تعامال  ع  توقُّ عليك  كعربي  السادس: 
اليوم	فاهمة	وواضح	لي	انه	مش	مهم	لوين	انا	بدي	أصل	يف	هذا	احملّل	)الكلّية(	
فاهمة	 انا	 هويتي.	 مع	 عندي	 مشكلة	 فش	 نقطة.	 عربية.	 األوَّل	 يف	 بأظّل	 انا	
والنهاية	مع	 البداية	 بكوني	عربية.	نقطة	 الديناميكية	مع	اجلميع	مرتبطة	 انه	
عربية	 إّني	 فاهمة	 انا	 لهيك	 معي،	 يعلموا	 اللي	 والزمالء	 واملسؤولني	 الطالب	
ع	منهم«.	 ع	من	حالي	وشو	أتوقَّ لت	علّي	كثير	حياتي.	شو	أتوقَّ قبالهم.	هذه	سهَّ

رات السياسية-األمنية اليومية،	 ر وضعك بالتطوُّ السابع: كعربي ال بّد وأن يتأثَّ
كقول	إحدى	احملاضرات:	»إحنا	كل	حدث	يصير،	مش	مهم	شو	تعريفك	لهويتك	
او	حتت	أّي	مجموعة	من	الشعب	الفلسطيني	تكون،	أّي	حدث	سياسي	او	أمني	
ة	الفعل.	فما	بالك	احنا	منّر	يف	أحداث	 ولو	بسيط	كل	العروبة	تتعرَّض	لنفس	ردَّ
انه	يف	هذه	 انت	توضع	يف	وضع	تشعر	 سياسيا	وعنف	متواصل.	كثير	أحيان	
الفترات	هناك	توتُّر	يف	العالقة	وانها	مش	إيجابّية.	كمان	الظروف	اللي	يعيش	
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فيها	املجتمع	البدوي	هون	اللي	يصارع	على	حقوقه	وكيانه	واالعتراف	فيه.	على	
رأي	املثل:	الوضع	على	كف	عفريت«.	

الثامن: الزمالة مع اليهود ليست مفهومة ضمنا وما يحّددها هو مواقفك من 
الزميل	 املشتركة	بني	 القواسم	 ا	ما	هي	 أّنه	ليس	مهّمً املقصود	 دولة إسرائيل.	
الدرجة	 ص،	 التخصُّ األقدمية،	 اجلنس،	 -العمر،	 العربي	 واحملاضر	 اليهودي	
موقف	 على	 كثيرا	 يؤثِّر	 فاّلذي	 وغيرها_.	 السكن	 منطقة	 املنصب،	 العلمية،	
الزميل	اليهودي	املبدئي	من	احملاضر	العربي	ورمّبا	يحّدده	هو	مواقفه	املبدئية	
من	دولة	اسرائيل،	كما	يقول	أحدهم:	»عندي	زمالء	يسارّيون	وعالقتي	معهم	
اإلسرائيلّيني	 بحق	 قناعتي	 عن	 مناسبة	 من	 أكثر	 يف	 عبَّرت	 ألني	 جدا	 جيِّدة	
بالدولة	مع	خاليف	معهم	حول	يهوديتها	ألنها	تُقصيني	كعربي.	كل	انتقاداتي	هي	
م	 سات	الدولة،	ما	عدا	اجليش	ألني	أحايده	عمدا.	فعال	هناك	تفهُّ على	مؤسَّ
من	ِقبَل	الزمالء	وكأّن	انتقاداتي	نابعة	من	مواطن	إسرائيلي	يطمح	إلى	األفضل	
لدولته.	ميكن	أن	يكون	اخلالف	بيننا	بالّنسبة	للنموذج	األفضل	اّلذي	يجب	أن	
سات	الدولة«.	محاضر	آخر	قال	بأّن	مواقف	احملاضر	العربي	من	 تتبّناه	مؤسَّ
دولة	إسرائيل	تتمّثل	يف	هوّيته	الزرقاء	لكي	ميّر	من	احلاجز	القومي-	الزمالء	
اليهود:	»بشكل	عام	هن	داميا	يحاولوا	يفهموا	شو	االنتماء	تبعي	او	إيش	امليول	
هالقدي	 مش	 فلسطينية	 عربية	 وطنية	 أكثر	 هي	 ميولي	 انه	 يعرفوا	 ملا	 تبعي.	
»ليس	بالكثير«	متعاطف	مع	الوضع	احلالي	يف	اسرائيل	يأخذوا	موقف	ويبعدوا	
عني.	أّما	ملّا	يشوفوني	أتعاطى	مع	قضايا	إنسانية	واتعاطف	فيها	بشكل	واضح	
مع	أمور	تخص	الدولة	بتالقيهم	يقربوا	اكثر.	تالحظ	بشكل	واضح	انه	انفتاحهن	
وتعاملهن	وتعاطفهن	بتعلَّق	بهذه	املواضيع.	قديش	تتعاطف	مع	الدولة	وما	يتبعها	

او	قديش	تتعاطف	مع	قوميتك	ودينك	وثقافتك«.	

ل للعرب رغما عنه:	املعظم	من	احملاضرين	 التاسع: احملاضر العربي هو ممثِّ
فيها	 يعملون	 التي	 سات	 املؤسَّ ويف	 	- اليهود	 زمالءهم	 	 أنَّ إلى	 أشاروا	 العرب	
دون	 العرب	 الطالب	 عن	 ممثِّلني	 أو	 كمستشارين	 معهم	 يتعاملون	 عموما-	
االستئناس	برأيهم	حّتى	إذا	أبَدْوا	رغبتهم	وقدرتهم	على	أداء	هذه	املهّمة،	كما	
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قال	بعضهم:	»كل	مّرة	طالب	عربي	يحكي	شيء	بالصف	يستشم	منه	انه	غريب	
يّتصلوا	بي	للتأكد	من	املعلومة	مثال	يتأكدوا	انه	احنا	)املسلمون(	ما	منعرف	موعد	
عيد	الفطر	حتى	ليلة	قبلها«،	»بأعلِّم	يف	جامعة	تل	أبيب	مساق	واحد	سنوي.	
طوال	الوقت	الزميالت	يتصلن	او	يقعدن	معي	جلسات	الستشارتي	بخصوص	
هوا	 قضايا	ومشاكل	طالب	عرب«،	»أّي	شكوى	عن	سلوكيات	طالب	عرب،	يتوجَّ
فوا	هيك؟«،	»أّي	قرار	مش	عادل	مثل	 لي	مؤنبني	انه	ليش	الطالب	العرب	يتصرَّ

تركيز	االمتحانات	يف	شهر	رمضان	يبعثوني	اشرح	وأقنع	الطالب.

نطاق العالقة مع الزمالء اليهود
يقول	 كما	 العربي،	 احملاضر	 فيها	 يعمل	 التي	 األقسام	 داخل	 تنحصر	 الزمالة	
أحدهم:	»مش	»لست«	متأكد	انه	عندي	عالقات	زمالة،	املقصود	مع	يهود	برّية	
)خارج(	القسم،	مثال	يف	الكلّية	او	اجلامعة.	ممكن	مرحبا	مرحبا	مش	أكثر.	فيه	
اللي	معارف.	آه.	عادة	ألتقي	فيهم	يف	االجتماعات	او	الكافتيريا	وممكن	باملكتبة	
سات	بحث	خارج	نطاق	اجلامعة	مثل	فان	 او	حتى	فيه	ناس	ألتقي	بها	يف	مؤسَّ
لير.	صعب	أقول	عنهم	انهم	زمالء	زي	»مثل«	اللي	يف	القسم	كوني	ألتقي	بهم	

باستمرار«.	

ماهّية العالقة مع الزمالء اليهود
تتطّور	 نادرة	 حاالت	 ويف	 محايدة،	 زمالة	 هي	 عن	 عبارة	 العالقة	 تكون	 ما	 عادة	
ِقبَل	 من	 ُرصدت	 التي	 العالقات	 معظم	 شرسة:	 عداوة	 أو	 حقيقية	 صداقة	 إلى	
حلاالت	 تتبُّعنا	 مع	 الزمالة	 يف	 تنحصر	 اليهود	 زمالئهم	 مع	 العرب	 احملاضرين	
»عندي	 إحداهن:	 تقول	 كما	 النساء،	 بني	 فيما	 احلقيقية	 الصداقة	 من	 محدودة	
صاحبة	زي	أختي.	نحكي	لبعض	كل	شيء	عن	الشغل	او	البيت.	مع	الباقي،	عالقات	
احترام	متبادل،	بس	مش	مع	الكل	ألنه	يف	اثنني	عنصرّيني	وما	بحبوني،	او	هيك	
بأشعر.	احنا	يف	القسم	كل	واحد	وعامله.	كل	واحد	يشتغل	ايام	ثانية.	داميا	إما	يف	
غرفته	او	مع	طالبه	او	يف	جلسات.	حتى	األبحاث	كل	واحد	وعامله.	فعال	فش	خلطة	
فت	عليها	يف	جلسات	الطاقم	وفهمت	اني	انا	نسوية.	 »اختالط«.	هاي	الصاحبة	تعرَّ
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كانت	آراؤنا	كثير	متشابهة	وداميا	وافقنا	واحدة	مع	الثانية.	حتى	ملا	كان	يف	خالفات	
ر	هيك.	تطوَّرت	 يف	وجهات	النظر	كنا	نقعد	بعد	اجللسة	ونسأل	بعضنا	ليش	نفكِّ
بيننا	 الفساد	 محاوالت	 كل	 كأخوات.	 القسم	 يف	 معروفات	 احنا	 واليوم	 العالقة	
فشلت.	اسرارها	عندي	واسراري	عندها«.	يف	املقابل،	هناك	من	عانوا	من	عداء	
ظاهر	ُتاههم	من	ِقبَل	زمالء	يهود،	وغالبا	ما	يكون	على	خلفية	قومّيتهم	العربية،	
كما	قال	بعضهم:	»كان	هناك	تنُّد	لزميلة	يهودية	اللي	مشت	يف	مسار	لطردي.	
اّدعت	انه	انا	يف	مساق	أعرض	مواد	صعب	انه	الطالب	يتقبلوها	وال	أعطي	الطالب	
حيِّز	للتعبير	عن	آرائهم،	واّدعت	عشان	تبعد	عنها	صفة	العنصرية،	انه	تغيبت	أكثر	
من	حصة	من	غير	إعالم	املسؤولني	وإّني	تأخرت	عن	حصتني.	وصلت	األمور	إّني	
شاركت	يف	»جلنة	تصريح«،	وخاللها	عرضت	مستندات	من	الطالب	أنفسهم	انه	
ر	اللي	اعتمدت	عليها	احملاضرة	املشتكية	من	طالب	عنصريني	 املعلومات	عن	التأخُّ
ما	 اللي	 فيه	محاضرين	 انه	 يزراعيل	حصل	 بتاتا...«،	»يف	عيمك	 غير	صحيحه	
هي	يف	االستشراق	وموقفي	من	املستشرقني،	جنَّدوا	طالب	 كانوا	راضيني	عن	توجُّ
آراؤه	غير	 انه	 يقولوا	 الطالب	 من	 أمنيه.	طلبوا	 مع	خلفية	 كانوا	 االثنني	 ضدي.	
موضوعية	وهي	نابعة	من	تعصبه	للقومية	العربية«،	»تقريبا	فش	عندي	أّي	مشكلة	
ر	 أتصوَّ ال	 بس	 معه،	 تصادمت	 انا	 اللي	 واحد	 أورانيم.	ميكن	يف	 الزمالء	يف	 مع	
انه	يقدر	يعمل	أي	شيء	»يضرني«.	انا	عندي	مكانة	كثير	معّززة	يف	الكلّية	وعند	
الرئيسة«،	»أحكى	معي	محاضر	مييني	متطرِّف.	قال	لي	انت...	يعني	بهدلني	مبا	
معناه.	قال	لي:	انت	ال	سامي،	وضد	اليهود،	ألني	اؤيِّد	قيام	دولتني.	انا	ال	سامي	
ألنه	لليهود	الهم	احلق	على	كل	أرض	إسرائيل	الكبرى.	من	يومها	وهو	حاط	نقره	

من	نقري	»يعارضني	يف	كّل	شيء«.	

عالقات الزمالة في ظل واجبات عمل إلزامية 
تدريس املساقات:	ال	يوجد	أّي	متاس	بني	احملاضرين	العرب	وزمالئهم	اليهود	

بخصوص	تدريس	املساقات	الفردية	إاّل	يف	حاالت	متباعدة،	مثل:
د طالب يهود محاضرين آخرين لتمثيل مصاحلهم أمام محاضرهم  حينما يجنِّ
العربّي.	املقصود	أن	يتوّجه	طالب	يهود	إلى	محاضر	يهودّي	ليست	له	أّي	صبغة	
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رسمّية،	بحيث	يتمّتع	بعالقة	ممّيزة	مع	احملاضر	العربّي،	يدركها	الطالب	خالل	
فتره	تعلّمهم	عند	كال	احملاضَرين.	ورمّبا	تكون	هذه	أقّل	السلوكيات	استخداما	
من	ِقبَل	الزمالء	اليهود،	لعدم	شرعيتها	ضمن	احلرّية	األكادميّية	ولتجنُّب	خوض	
أّية	تارب	قد	تكون	ذات	صبغة	صدامّية.	يف	العادة،	يتوّجه	الزميل	اليهودّي	إلى	
احملاضر	العربّي	بشكل	التفايّف	ناصحا:	»انا	تعاطفت	مع	الضغط	اللي	الطالب	
موجودين	فيه	بسنة	ثالثه	وألغيت	لهم	إحدى	الوظائف.	كانوا	سعداء.	متّنوا	لو	
جدا	 محاضرات	 »فيه	 ومحذرا:	 عنهم«،	 ويخّففوا	 يساعدوهم	 احملاضرين	 كل	
هوا	لرئيسة	 شديدات	مع	الطالبات.	اليوم	حكوا	لي	انهم	ناويات	»مزمعات«	يتوجَّ
القسم	ضدها	عشان	ينحط	»يوضع«	لها	حد«.	وقد يتوّجه احملاضر اليهودّي 
إلى الزمالء اآلخرين على مسمع احملاضر العربّي:	»فيه	هناك	محاضرات	ما	
يفّهمن	الطالب	املاّدة.	بدنا	ندير	بالنا.	رئيس	الكلّية	ممكن	يعملّنا	مشاكل	ألنه	
صنا	جديد«	أو	»حق	الطالب	يأخذ	رد	على	كل	إمييل	يبعثه	وخالل	وقت	 تخصُّ
معقول.	مش	مشكلة	الطالب	إّنك	محاضر	من	اخلارج.	ممنوع	الطالب	ينتظر	
حتى	يوم	قبل	احملاضرة	عشان	يأخذ	رّد«.	وقد يكون التوّجه مباشرا بالتهديد 
املبّطن:	»انتبه	انه	فيه	مجموعة	من	طالب	سنة	أولى	متطّرفني.	نغمة	حديثهم	

بتخّوف.	حاول	تراعيهم	عشان	تتجنَّب	شرهم«.	

كما	 التدريس،	 اليهود يف  الزمالء  ِقَبل  العربّي من  محاولة استغالل احملاضر 
قالت	محاضرة:	»هذه	السنة	كان	الشيء	كثير	جارح.	كل	سنة	أواجه	نفس	املشكلة	
انه	كوني	بأعلِّم	عن	العنف	األسري	واملجتمع	العربي،	فكل	واحد	يف	الكلّية	بّدو	
ه	لي.	الشيء	مزعج	خاّصة	من	احملاضرين	اآلخرين	اللي	 ق	للموضوع	بتوجَّ يتطرَّ

يوجهوا	لي	بقصد	طالبهم«.	

د الزمالء اليهود ملصلحة احملاضر العربي أمام الطالب،	كقول	محاضرة:	 تنُّ
بانهم	 الكمني	 من	 نوع	 يعملوا	 انه	 حاولوا	 وحتى	 متربِّصني	 طالب	 فيه	 »«كان	
يسجلوني	خالل	احملاضرات.	جماعة	»إم	ترتسوا«	أجوا	باّدعاء	انه	انا	قارنت	
بني	ألم	أبوي	كإنسان	اللي	عاش	النكبة	وبني	ألم	آبائهم	وأجدادهم	يف	الكارثة.	
وأجوا	من	محّل	انه	كيف	انت	تتجرئي	وتقولي	شيء	من	هذا	النوع....	امللفت	
لالنتباه،	انه	كان	تنُّد	يهودي	عكسي.	احملاضرون	تّندوا	معي	وكان	استغرابهم	
انه	كيف	هم	-أولئك	الطالب-	يتجرأوا	يتعاملوا	معك	هيك،	ملا	حكيت	لهن	عن	

الفصل	السابع؛	خصائص	العالقات	مع	الزمالء	اليهود
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قضية	الكارثة	والنكبة.	هم	اللي	أعطوني	القّوة	إّني	استمّر.	احنا	واقفني	معك.	
عون التبادلية  هذا	طمأنني	وشّجعني....«.	يف	املقابل،	هناك	زمالء	يهود	يتوقَّ
»األخذ	والعطاء«	عند	دعمهم	لزميلهم	العربي،	كما	قال	أحدهم:	»صارت	معي	
انه	فيه	زميل	ملَّح	لي	انه	داَفع	عني	يف	إحدى	الشكاوى	ضدي	)من	قبل	الطالب(	

وقال	لي:	انت	وال	مّرة	جبت	لي	خبز	درزي«.	

َعب دة الشُّ تركيز مساقات متعدِّ
ز	املساق«	إذ	غالبا	يكون	 يف	حاالت	نادرة	فقط	يكون	فيها	احملاضر	العربي	»مركِّ
محاضرا	فحسب.	محاضرة	قالت:	»أذُكر	تربتي	مع	مساق	»الكتابة	العلمية«	
اللي	أنا	حضرت	كل	املواد	بس	ما	كنت	مركِّزة	-ألسباب	تقنية-.	زميلة	يهودية	
تعيَّنت	مكاني.	هذا	كان	مببادرة	اإلدارة	وهم	يعرفوا	انه	انا	أكثر	كفاءة«.	عموما	
ز	املساق	يكون	هناك	توافق	يف	الغالب	النتهاج	سياسة	 حينما	يكون	العربي	مركِّ
دامات.	هناك	حاالت	يشعر	فيها	 الّتشاُور	واإلجماع	لتجنُّب	املشاحنات	أو	الصِّ
ز	العربي	محاوالت زمالئه االستئناف على سلطته،	كما	قالت	محاضرة:	 املركِّ
زة	املساق	ويتوّجهوا	لزميلتي	اليهودية	تشرح	لهم	املاّدة	خاصة	يف	فترة	 »«أنا	مركِّ
أسلوب	 أو	 اللغة	 بسبب	 مني	 يفهموا	 ما	 ممكن	 انهم	 لي	 ح	 تلمِّ هي	 االمتحان.	

التعليم.	هذا	تهديد!	سؤالي	هو:	وكيف	بقيَّة	الطالب	يفهموا	مني؟«.

المشاركة في اللجان كرئيس وعضو
أوضاع	 »جلنة	 أو	 التأديب«	 »جلنة	 رؤساء	يف	 هم	 كثر	 عرب	 محاضرون	 هناك	
الطالب«	أو	»جلنة	شؤون	الطلبة«	وقسم	منهم	أشاروا	إلى	شكوك	تراودهم	حول	
مجحفة	 قرارات	 استغالله	يف	مترير	 أو	 الصادرة	 القرارات	 محاوالت	شرعنة	
حتويلها	 يتم	 التي	 العرب	 الطالب	 نسبة	 وأّن	 خاّصة	 العرب،	 الطالب	 حّق	 يف	
األكادميية.	ال	 املؤّسسة	 نسبيا	حلجم	عددهم	يف	 عالية	 اللجان	هي	 هذه	 إلى	
يذكر	احملاضر	العربي	استئنافا	على	سلطته	كرئيس	جلنة	إاّل	ما	وقع	يف	حاالت	
قالت	 كما	 العربية،	 اللغة	 استخدامه	 على	 يهود	 زمالء	 انتقاد	 منها	 متفّرقة،	
محاضرة:	»لألسف	هاي	االنتقادات	اسمعها	من	احملاضرين	أنفسهم.	بصراحة	



|    253    |

ر	سواء	كان	يف	روبني	أو	صفد.	هذا	سمعته	من	زمالء.	طلبوا	 هذا	شيء	يتكرَّ
انه	ما	أحكي	بالعربي.	انا	مبارح	كنت	يف	اجتماع	وبعد	ما	خلص	كنت	بأحكي	مع	
ة	األولى،	محاضرة	يهودية	بتقول	لي:	احكي	 زميلة	عربيه	وفجأة،	وهاي	مش	املرَّ
بالعبري	أنا	بدي	أفهم.	انا	رّديت	عليها:	املوضوع	ما	بخصك!«.	وقد	يكون	هناك	
ن،	خاّصة	خالل	فترات	التوتُّر	األمني	يف	البالد،	كما	قال	محاضر	 تريح	مبطَّ
عربي:	»أحيانا	تسمع	أمورا	فيها	نوع	من	التجريح	مثل	زميلة	لنا	يف	إحدى	حروب	
اسرائيل،	وما	أكثرها،	تقول	علنا	يف	بداية	االجتماع:	اهلل	يحمي	جيش	الدفاع	
أمام	العدّو	العربي	الغاشم.	هذا	اخلطاب	ما	كان	عفوي.	هي	قصدتني	كرئيس	

جلنة.	الزمالء	ما	حكوا	وممكن	يف	قلوبهم	قالوا	آمني«.	

المحاضر العربي هو ممثِّل العرب في كّل ما يتعلَّق بالمعلومات ولكن ليس 
باالستنتاجات

ة	التي	يكون	فيها	مشاركا	عادّيًا	يتَّفق	 مييِّز	احملاضر	العربي	بني	النقاشات	العامَّ
العرب،	سواء	كان	من	 التي	متّس	 اليهود	وبني	القضايا	 الزمالء	 أو	يختلف	مع	
قريب	أم	من	بعيد،	ويتم	التعامل	معه	مقابل	سلطة	ال	استئناف	على	معلوماتها	
لدى	 السابقة	 املعرفة	 مقارنة	 أو	 املعرفة	 لزيادة	 االستفسارات	 بعض	 باستثناء	
الزميل	اليهودي	بتلك	التي	يرويها	احملاضر	العربي.	قد	تكون	االختالفات	حاّدة	
ناحية	 من	 العربي	 احملاضر	 أوردها	 التي	 املعلومات	 إسقاطات	 حول	 ومحورّية	
هات	كل	زميل	يهودي،	كما	يقول	أحدهم:	»يف	العموم	 تطبيقية	تبعا	خللفية	وتوجُّ
يخالفوني.	 أو	 يوافقوني	 بحرّية.	ممكن	 رأيي	 عن	 أعبِّر	 بخصوصية.	 أشعر	 ال	
بعرف	 اللي	 الوحيد	 ألني	 األمور.	 مركز	 يف	 هنا	 انا	 العرب	 ملوضوع	 نوصل	 ملا	
العرب.	اجلماعة	يسمعوا	وممكن	يستفسروا	او	يسألوا	مش	أكثر.	النقاش	يولِّع	
ر	إيش	بدنا	نعمل.	كل	زميل	ورأيه.	فيه	يسارّيني،	فيه	نسويات،	يف	جداد	 ملا	نقرِّ
يف	التدريس،	فيه	اللي	ساكنني	يف	مدن	مختلطة		أو	مستوطنني.	ممكن	يصير	
ة	بتخلُص	اجللسة	عن	العرب	يف	الوقت	 صدامات	بيننا	بخصوص	العرب.	وال	مرَّ

د	إاّل	الزم	نكّملها	يف	املمّر	او	داخل	املكاتب«.	 احملدَّ

الفصل	السابع؛	خصائص	العالقات	مع	الزمالء	اليهود
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العالقة بين الزمالء خالل تنظيم حفالت التخريج، المؤتمرات واأليّام الدراسّية
غالبا	ما	يعرف	كال	احملاضر	العربي	وزميله	اليهودي	حدودهما	خالل	تنظيمهم	
الدراسية.	كالهما	 واألّيام	 املؤمترات	 التخريج،	 فعاليات	مشتركة	مثل	حفالت	
من	 الفعاليات	 هذه	 كاّفة	 يف	 للعرب	 ما	 »متثيل«	 عن	 هو	 احلديث	 أّن	 يعرفان	
حيث	التنظيم،	مشاركة	الطالب،	ترتيب	املشاركني،	استقبال	اجلمهور	والقيام	
بالتشريفات.	عادًة	يكون	الّنقاش	حول	الترجمة	امليدانية	ملصطلح	»متثيل«	حيث	
تتضارب	اآلراء	مع	الزمالء	اليهود	وحتتدم	بناء	على	عّدة	معايير	منها:	سياسة	
سة	العامة	ُتاه	دمج	العرب	-إقصاء،	دمج	صوري	محدود،	دمج	كامل-،	 املؤسَّ
هات	الزميل	اليهودي	-مييني،	مركز	أو	يساري-،	ومواصفات	الطالب	العرب	 توجُّ
-كمّيًا	ونوعّيًا-.	النقطة	املركزية	أّن	هذه	اللجان	التنفيذية	تتكوَّن	عادة	من	أكثر	من	
شخصني،	وعليه	يكون	صوت	احملاضر	العربي	هو	أقلّيا	مقارنة	بأصوات	الزمالء	
اليهود.	عموما،	يعمل	الزمالء	اليهود	والعرب	حسب	مبدأي	التنازالت	والتبادلية؛	
	العربي	ال	يستطيع	مواجهة	تِبعات	أّي	قرارات	فردية	قد	ال	تتفق	مع	ما	هو	 ألنَّ
يوما	دراسّيًا	 منا	 املاضية	نظَّ »السنة	 املؤَسسة،	كما	يقول	أحدهم:	 مقبول	على	
يف	إطار	»مركز	السالم،	املساواة	والتعددية	الثقافية«	يف	)اسم	املؤسسة(	حول	
العنصرية	يف	املجتمع	اإلسرائيلي،	بعدها	استلمت	مكتوب	بالبريد	اإللكتروني	من	
محاضر	أعتقد	يدرِّس	فيزياء	يقول	فيها	انه	هذه	الفعالية	عنصرية	وال	سامية	
العام،	باختصار	 الرئيس	واملدير	 للرئيس،	نائب	 د	أمن	الدولة.	بعث	نسخ	 وتهدِّ
ما	خاّلش	حدا	ما	بعث	له	نسخة.	املوضوع	مشى.	شخصيا	لم	أرّد	ألنه	ممنوع	
الشيء	ضايقني	 كانت	محايدة.	هذا	 فعل.	 ة	 ردَّ كان	 ما	 املستويات.	 لهذه	 أنزل	
لدرجة	كبيرة	النهم	ما	أخذوا	موقفا.	املؤمتر	ما	كان	عن	عنصرية	اليهود	اتاه	
الوسط	العربي	امنا	العنصرية	ضد	األثيوبية،	ضد	النساء،	والعنصرية	مبفهومها	
الشامل.	هو	اختار	عمدا	نقطة	تنخزه	واّدعى	اني	أهاجم	املجتمع	اإلسرائيلي.	
رّد	فعل	اجلميع	)مبا	فيهم	الزمالء	الذين	شاركوا	يف	تنظيم	املؤمتر(	كان	انه	انت	

تعالج	املوضوع.	استقلت	من	رئاسة	املركز«.	
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من  كنوع  اإللزامية  اليهودية  القومية  الطقوس  بعض  في  المشاركة 
المحاباة للزمالء

الطقوس	 بني	 الدروز،	 احملاضرين	 من	 محدودا	 قسما	 عدا	 ما	 العرب،	 مييِّز	
اليهودية	القومية	إلزامّية	احلضور	مثل	»ذكرى	مقتل	اجلنود	يف	معارك	إسرائيل«	
والتي	يقاطعها	معظم	العرب	مع	تفهُّم	معظم	الزمالء	اليهود	لهذا	السلوك	وبني	
التي	 اليهودية	 باحملرقة	 واملعروفة	 الكارثة	 مثل	 إنساني	 جانب	 ذات	 طقوس	
يشارك	فيها	احملاضر	العربي	كنوع	من	احملاباة	للزمالء	اليهود،	كما	قالت	إحدى	
ر	انها	قضية	إنسانّية.	 د	اني	أشارك	يف	الكارثة	ألني	بفكِّ احملاضرات:	»انا	أتعمَّ
ة	كنت	موجودة	ال	يف	 يف	االستقالل	وكذا	انا	أحتاشى	املشاركة.	تقريبا	وال	مرَّ
االحتفال	وال	إشي.	انا	أفصل	بني	املناسبتني	متاما.	الكارثة	انا	أشوف	انه	احنا	
مفروض	نشارك.	عادة	املعلمني	اليهود	يقولوا	واو	كل	احترام،	كأّنه	انا	عملت	

لهم	معروفية«.	

المشاركة الطوعية بين المحاضر العربي والزمالء اليهود
أجمع	 والذي	 املختلفة	 بسّمياته	 اليهودي	 الراعي	 اجلزئّية	 هذه	 يف	 استثنينا	
األكادميية	 داخل	 م	 التقدُّ إحراز	 بخصوص	 أهمّيته	 على	 العرب	 احملاضرون	
األعمال	 يف	 الطوعية	 املشاركة	 تكون	 ما	 غالبا	 سابقا.	 بّينا	 كما	 اإلسرائيلية،	
ال،	األبحاث	واملؤمترات	املشتركة	بني	احملاضرين	العرب	وزمالئهم	 األكادميية:	أوَّ
اليهود	يف	األكادميية	هو	على	نطاق	محدود	وغير	متواصل،	وغالبا	ما	تختتم	هذه	
أو	بنشوب	خالفات	 أو	باالهتمام	املشترك	 بانتهاء	املصلحة	 املشاركة	الطوعية	
هي	شبيهة	إلى	حد	كبير	بتلك	التي	قد	تنشب	بني	الزمالء	من	نفس	القومية	مثل	
توزيع	األدوار،	االلتزام	بالوقت	أو	»academic credit«.	إّن	تفسير	احملاضرين	

العرب	لقلّة	الشراكات	مع	الزمالء	اليهود	يتمّثل	فيما	يلي:
أّوال،	األكادميية	تعتمد	على	العمل	الفردي.	

ثانيا،	االهتمام	هو	يف	شراكات	مع	قرناء	من	اخلارج	لديهم	قيمة	مضافة	كالتمويل	
أو	العالقات	وغيرها.	

الفصل	السابع؛	خصائص	العالقات	مع	الزمالء	اليهود
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ثالثا،	عدم	وجود	اهتمامات	بحثية	مشتركة.	
س	من	تأثُّر	العالقات	الشخصية	سلبا	بسبب	اخلالفات	اّلتي	تصل	 رابعا،	التوجُّ
ة	 النتائج	ومنصَّ البحث،	حتليل	 أداة	 لغة	 الصراع	على	املصطلحات،	 إلى	 أيضا	

نشر	البحث.	
ثانيا، تضامن أو دعم الزميل اليهودي للمحاضر العربي:	هناك	حاالت	شائعة	
لهذا	التضامن	أو	الدعم	من	ِقبَل	الزميل	اليهودي	للمحاضر	العربي	إّما	ألسباب 
إظهار	 واجبه	 من	 يرى	 الذي	 اليهودي	 للمحاضر	 اليسارية	 اآلراء	 مثل	 مبدئية	
الدفاع	أو	التضامن	مع	زميله	العربي	كونه	ابن	أقلّية	ومستضعف،	أو	حلاالت	
عينيَّة	حاول	احملاضر	اليهودي	فيها	فتح صفحة جديدة مع احملاضر العربي،	
اقتراح	وتتضامن	مع	كل	 توافق	على	كل	 »فيه	زميلة	جديدة	 كما	قال	أحدهم:	
شكوى.	ميكن	بدها	تفتح	صفحة	بيضاء	معي«،	أو رّد فضل سابق عمله احملاضر 
اللي	تركت	السنة	إلجازة	من	غير	راتب،	أعلنت	حرب	مع	 العربي:	»لي	زميلة	
رئيسة	القسم	ملصلحتي.	قالت	للجميع	بحفل	وداعها	انهم	ظامليني	يف	كل	شيء.	
ر	انه	رّد	معروف	على	موقفي	معها	انه	حقها	تترك	)اسم	املؤسسة(	لسنة	 بفكِّ
وترِّب	جامعة	بار	إيالن.	ممكن	أفضل	لها.	موقفي	كان	انه	من	حقها	انها	ترجع	
»رئيسة	 القناعة بالقضية املطروحة:	 أو	بسبب	 إيالن«،	 بار	 توفقت	يف	 ما	 اذا	
القسم	كانت	تهاجمني	يف	جلنة	التدريس	ألني	قلت	انه	التسهيالت	للطالب	من	
د	مكانة	القسم.	 ر،	الغياب،	واخلروج	قبل	انتهاء	وقت	الدرس	يهدِّ ناحية	التأخُّ
فيه	زميله،	كانت	تدرِّس	يف	قسم	احلقوق	يف	كلّية	خاّصة،	هاجمت	رئيسة	القسم	
وقالت	لها	عني	اني	معي	حق	واني	شجاعة	وكمان	هي	خائفة	على	القسم	من	

التسيُّب	اللي	حلق	بالتعليم	العالي	عموما«.	

أكثر	 تشيع	 االئتالفات	 أو	 التوافقات	 كادت	 نة:	 معيَّ قضايا  يف  التوافق  ثالثا، 
سات	التي	يعملون	فيها	مثل	 بني	احملاضرين	من	اخلارج	حول	حقوقهم	يف	املؤسَّ
تديد	عقودهم	يف	القسم،	كما	قال	أحدهم:	»كّنا	ثالثة	محاضرين	من	اخلارج.	
بادرت	زميلة	للقاء	جماعي	واتفقنا.	الزميلة	كانت	عارفة	انه	يف	اثنتني	تاركات	
العمل:	واحدة	راح	تسافر	تعمل	بوست	دكتوراه	يف	أميركا	وواحدة	طالعة	ألملانيا	
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ضمن	برنامج	تبادل	احملاضرين.	استغلينا	الفرصة	وعملنا	ائتالف	وجنحنا.	قلنا	
انه	 للجميع.	خفنا	 يكون	 التعيني	 يعني	 الثاني.	 راح	يشتغل	بدون	 انه	وال	واحد	
املسؤولة	تيب	محاضرين	جداد	بوظائف	كاملة	وتستغني	عّنا	او	عن	قسم	مّنا«.

 
العالقات غير الرسمية بين المحاضر العربي وزمالئه اليهود

يف	 العزلة	 أو	 بالغربة	 شعورهم	 إلى	 العرب	 احملاضرين	 معظم	 أشار	 عموما،	
سات	التي	يعملون	فيها	بسبب	عدم	قدرتهم	على	حتويل	الزمالة	الرسمية	 املؤسَّ
مع	اليهود،	وهم	األغلبية	الساحقة،	إلى	زمالة	غير	رسمية	وأكثر	حميمية	إاّل	يف	
حاالت	نادرة،	كما	عبَّر	أحدهم:	»من	غير	مبالغة،	ملا	بأروِّح	من	اجلامعة	للبلد،	
الرسميات	 من	 مخنوق	 أشعر	 السجن.	 من	 خارج	 وكأني	 كبيرة	 بفرحة	 أشعر	
اللي	فيها	معظم	تصرفاتي	محسوبة	علّي.	ملا	باطلع	من	السيارة	أتصل	مبعاريف	
ت	معهم.	الوحدة	أو	ممكن	الغربة	وممكن	أقول	االنعزالية	 وأصحابي	أحكي	وأنكِّ
عارف	 مش	 واجتماعات،	 وابتسامات	 حتّيات	 قضية	 مش	 خانقة.	 املفروضة	

أشرحها.	لكن	ممكن	تقول	انه	انا	ما	بأشعر	بالزمالة	احلقيقية«.	

االكتفاء بالمعايدات اإللكترونية أو النصّية الجماعّية
أشار	كثير	من	احملاضرين	العرب	إلى	قلّة	قليلة	من	الزمالء	َمن	يّتصلون	ليهّنئوا	
احملاضر	العربي	مبناسبة	األعياد	والّرجاء	له	بأن	تكون	أعيادا	سعيدة،	ورمّبا	
سة	 ألّنه	يف	املاضي	كانت	األعياد	تقع	يف	عطلة	الصيف	حيث	االنقطاع	عن	املؤسَّ
للمسلمني،	 بالنسبة	 السنتني	األخيريتني،	خاصة	 لكن	يف	 والزمالء،	 األكادميية	
فأحد	العيَدين	يقع	خالل	نهاية	السنة	الدراسية.	معظم	املعايدات	هي	جماعّية	
الرسائل	 يبعثون	 َمن	 هم	 القالئل	 الكلّية.	 أو	 القسم	 أو	 املسار	 ِقبَل	 من	 تأتي	
اإللكترونية	أو	الرسائل	النصّية	اجلاهزة	عبر	اخللوي،	كما	يقول	أحدهم:	»على	
مستوى	العالقات	الشخصية	أشوف	نوعا	من	الفتور.	مثال،	أُعايد	على	زمالئي	
يف	كل	أعيادهم.	ال	أذكر	زميال	يهودّيا	عايدني	سواء	بالتلفون	أو	اإلمييل.	ممكن	

تعتبرها	هامشية	وتافهة	بينما	أعتبرها	انا	جوهرية«.	

الفصل	السابع؛	خصائص	العالقات	مع	الزمالء	اليهود



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    258    |

مشاركات محصورة في المناسبات الشخصيَّة مع الزمالء اليهود
قالئل	هم	احملاضرون	العرب	الذين	شاركوا	بشكل	فاعل	يف	مناسبات	شخصية	
لدى	الزمالء	اليهود	كالتعازي	بوفاة	األعّزاء	أو	حفالت	الزواج	أو	حفالت	وصول	
البلوغ	أو	االحتفال	بشفاء	أحد	أفراد	األسرة	من	مرض	 االبن	أو	االبنة	جليل	
احلضور	 أو	 الهاتفيَّة	 املكاملة	 أو	 والنصية	 اإللكترونية	 الرسائل	 خالل	 من	 إاّل	
ل،	عدم	التواصل	املستمر	 اجلماعي	كالكادر	األكادميي؛	وذلك	ألربعة	أسباب:	األوَّ
خالل	العمل	بسبب	طريقة	التوظيف	كمحاضرين	من	اخلارج	أو	العمل	بوظيفة	
فردانيا	 اليهودي	 املجتمع	 كون	 الثاني،	 أكادميية.	 سة	 مؤسَّ من	 أكثر	 يف	 جزئّية	
بني	فقط	يف	املناسبات	الشخصية	من	أفراح	وأتراح.	ثالثا،	قضيَّة	 يشارك	املقرَّ
املناسبات	 يف	 املشاركة	 منهم	 الكثير	 مينع	 والذي	 اليهود	 عند	 احلالل	 األكل	
االجتماعية	بسبب	حترمي	األكل	عند	العرب	بثالث	دياناتهم	ملخالفتهم	الشريعة	
اليهودية	من	حيث	الطعام	بأنواعه	وأصنافه	وحترمي	األواني	العربية	املستخدمة	
السياسية	 التوتُّرات	 رابعا،	 االستعمال.	 أحاديَّة	 البالستيكية	 األدوات	 عدا	 ما	
زيارة	 من	 أحدهما	 للتمكني	 الطرفني	 لكال	 باألمان	 الشعور	 عدم	 على	 وأثرها	
الداعي	 الطرَفني-	 لكال	 القريب	 احمليط	 أفعال	 ردود	 من	 التوّجس	 أو	 اآلخر	
واملدعّو-،	وأيضا	بسبب	ما	يتعلّق	باالختالف	الثقايف	من	حيث	اللباس،	الطقوس	
وأجواء	االختالط	وغيرها،	كما	قال	أحدهم:	»ال	أذكر	انه	شاركت	زميل	او	زميلة	
مبناسبة	شخصية	سواء	كانت	عزاء	بعزيز	او	مشاركة	مبناسبة	سعيدة،	يجوز	
ألنه	العالقات	مش	قوية	كوني	بأعلِّم	يوم	طويل	يف	األسبوع	وما	اختلط	فيهم.	هم	
بني.	كلهم	أسرار	او	ما	يحّبوا	يلزموا	حالهم	 عاداتهم	غير	عنا.	يشاركوا	بس	املقرَّ
بالغير	ورّد	اجلميل.	يعني	بدعوا	فقط	اللي	ما	لهم	مناص	منهم	ألنهم	ملزمني	
فيهم	بكل	األحوال.	عندي	يف	القسم	قضية	التديُّن	واألكل	احلالل	مشكلة	حتى	
يف	االجتماعات.	ما	يرضوا	يأكلوا	أّي	شيء	أجيبه	ألنه	ممنوع	وبصراحة	أحسن	
لي.	تخيَّل	أعزمهم	عندي	يف	البلد	مع	لباسهم	وبوسهم	»قبالتهم«	واالختالط	

واخلمرة.	باآلخر،	احسن	لي	وأوفر	لي«.	
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تهنئة بإنجازات مهنيَّة
التهاني	باإلجنازات	العلمية	تختلف	باختالف	العالقات	الشخصية	بني	احملاضر	
م	التهاني	والتبريكات،	هناك	 العربي	وزمالئه	اليهود.	هناك	من	يتجاهل	وال	يقدِّ
الهاتف	 عبر	 يباِرك	 من	 هناك	 النصيَّة،	 أو	 اإللكترونية	 بالرسالة	 يكتفي	 من	
سة	أو	خارجها	لالحتفال،	كما	رَوت	 م	حفال	جماعيا	داخل	املؤسَّ ومنهم	من	ينظِّ
محاضرة:	»ملّا	أخذت	درجة	محاضرة	كبيرة،	بعثت	رئيسة	القسم	تهنئة	بالبريد	
اإللكتروني	باسم	اجلميع.	فيه	ناس	بعثت	ردود	خلبر	الترقية	وحكت	أشياء	حلوة،	
فيه	اللي	اتصلوا	وباركوا	لي.	فيه	ثالث	زميالت	دعوني	على	مطعم	على	حسابهن	

بحد	»بالقرب	من«	الكلّية	وأعطوني	هدية	كتاب	بالعبري«.	

الفصل	السابع؛	خصائص	العالقات	مع	الزمالء	اليهود
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تلخيص ونقاش
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تلخيص ونقاش

الفصول	 وردت	يف	 التي	 امليدانية	 النتائج	 ة	 كافَّ تلخيص	 الفصل	سيتم	 يف	هذا	
	من	الفصل	 	سيتم	تفسير	النتائج.	سيتم	تفسير	كلٍّ األّول	حتى	السابع،	ومن	ثَمَّ
األّول:	سلوكّيات	الطالب	ُتاه	احملاضر	العربي،	والفصل	الثاني:	استراتيجيات	
احملاضر	العربي	يف	التعاطي	مع	سلوكّيات	الطالب	اليهود	على	ِحَدة،	بينما	سيتم	
تفسير	نتائج	الفصول	الثالث	حتى	السابع	مجتمعة	كونها	تركِّز	حصرا	على	مكانة	
احملاضر	العربي	يف	حرم	أكادميي	صهيوني	مت	تأميمه،	لإلجابة	عن	السؤال:	هل	
سات	التعليم	العالي	اإلسرائيلي	مع	احملاضر	العربي	توحي	بأّنه	ابن	 تعاُمل	مؤسَّ

البيت	أم	ضيف	غريب؟	

األعوام	 نشطوا	يف	 اليهود،	 الطالب	 من	 زمرة	 محاوالت	 ل،	عرض	 األوَّ الفصل 
األخيرة	يف	مقارعة	احملاضر	العربّي	طمعا	يف	استعادة	»امللكّية«	احلصرّية	للحّيز	
األكادميّي	بتجلّياته.	هؤالء	الطالب	اليهود	استغلّوا	مكانة	احملاضر	العربّي	كأحد	
أبناء	أقلية	داخل	حرم	أكادميّي	صهيونّي	مّت	تأميمه	إلعادة	إنتاج	تفّوقهم	القومّي.	
وعليه،	فإّنهم	ركنوا	إلى	استخدام	استراتيجّيات	متعّددة	بغية	تريد	األكادميّي	
دحره	 إلى	 سعيا	 الشرعّية،	 األكادميّية	 سلطته	 يف	 املتمّثلة	 قّوته	 من	 العربي	
استراتيجّيات	 ثالث	 أهّم	 لعّل	 الثانية.	 الّدرجة	 من	 كمواطن	 الهّشة	 مكانته	 يف	

يستخدمها	الطالب	اليهود	يف	عملهم	كأفراد	لتحقيق	ذلك	هي:	

أّوال-	تهميش	احملاضر	العربّي	من	خالل	االستئناف	على	سلطته	ما	ميكن	رصده	
يف	عّدة	سلوكّيات،	أهّمها:	الدخول	متأّخرا	إلى	احملاضرات	غير	الصباحّية	كنوع	
من	التحّدي،	الدخول	واخلروج	أثناء	احلّصة	كنوع	من	االستخفاف،	عدم	االنتباه	
إلى	احملاضر	خاّصة	يف	املساقات	إلزامية	احلضور	فيها،	استنفاذ	حّق	الغياب	ضمن	
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املقبول	أكادميّيا	كنوع	من	التهّرب	من	االلتقاء	باحملاضر	العربّي،	تناول	مقرمشات	
السيطرة،	 عدم	 على	 ر	 كمؤشِّ الصف	 يف	 اإلزعاج	 إثارة	 االستفزاز،	 بنّية	 التسالي	
عدم	االلتزام	بالواجبات	األكادميّية	العتبارات	مكيدّية،	انتقادات	علنّية	بالذات	على	

استخدام	احملاضر	اللغة	العربية	واالعتراض	على	إدارة	احملاضر	للمساق.	

ثانيا-	الشرطّية	-ومنها	املعرفّية-	للتشكيك	يف	مهنّية	احملاضر	العربّي،	مثل:	
بالتمييز،	 املشحون	 العلنّي	 االنتقاد	 اخلفّي،	 العنصرّي	 بالتمييز	 إليه	 اإلمياء	
دقيقة،	 غير	 وكأّنها	 علمّية	 معطيات	 على	 استئناف	 أكادميّية،	 مقولة	 تسييس	
انتقاد	أطروحات	أكادميّية	وكأّنها	غير	موضوعّية،	التساؤل	حول	جدوى	املادة	
م	باملاّدة	العلمّية،	االستهزاء	بكل	ما	يخّص	 التي	يتّم	تدريسها،	اختبار	مدى	التحكُّ
م	بواسطة	 إتقان	احملاضر	للغات	أجنبّية،	عدم	تقدمي	الشكر	أو	املديح	والتهجُّ
بالتقصير	 اّدعاءات	 احملاضرين،	 تقييم	 استطالع	 يف	 الكالمّية	 املالحظات	
التقييم	 بأداء	الواجب،	إذاعة	الشائعات	ذات	عالقة	بعروبته	واالستئناف	على	

بالعالمات	كنوع	من	التشكيك	بالنزاهة.	

ثالثا-	وصمه	بالغريب	واآلخر	من	خالل:	هالة	من	التقدير	على	أّن	احملاضر	
ناحية	قومّية/ بأّنه	آخر	من	 أبناء	جلدته،	مقوالت	توحي	 العربّي	مختلف	عن	
خالفّية،	 قضايا	 يف	 العربّي	 احملاضر	 آراء	 حول	 التقّصي	 طبقّية/إنسانّية،	
ضّم	مساقاته	االختيارّية	إلى	قوائم	سوداء،	تصريحات	تهجمّية	حول	الوطنّية	
كفلسطينّي،	القومّية	كعربّي	والطائفّية	كمسلم	أو	مسيحّي	أو	درزّي،	االستخفاف	
به	مثال	خالل	ساعات	االستقبال	-إعالن	نّية	احلضور	يف	غضون	وقت	قصير	
وطلب	 أخرى	 مساقات	 لصالح	 احملاضر	 استغالل	 موعد،	 غير	حتديد	 من	 أو	
االستشارة	املهنّية	املجانية-،	التنّكر	له	يف	لقاءات	عابرة	غير	رسمّية،	التقّحم	
مناسبات	 يف	 سلوكه	 مراقبة	 قّوة«،	 وال	 له	 حول	 »ال	 وكأّنه	 له	 مفرطة	 بحماية	
ذات	طابع	قومّي	مثل	الكارثة،	تاهله	يف	حفالت	التخريج،	عدم	املعايدة	عليه،	
مقوالت	أو	سلوكيات	موّجهة	ضد	طالب	عرب	كنوع	من	تذكير	احملاضر	العربّي	

بأّنه	ينتسب	إلى	مجموعة	متخلّفة	أو	تابعة.	

كمجموعة،	فإّن	طالب	يهود	ميارسون	ثالثة	استراتيجّيات:	تكتُّل	وتنسيق	مسبق،	
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محاولة	االستحواذ	على	احلّيز	العام	واالستعانة	بالهيئات	الطالبّية	ضد	احملاضر	
العربّي.	

العربّي	 احملاضر	 ضد	 مرّكباتها	 مبختلف	 باإلدارة	 يهود	 طالب	 يستنجد	 رمّبا	
تخالف	 قد	 بطلبات	 م	 التقدُّ مثل:	 العربّية،	 بهوّيته	 تتعلّق	 إشكالّيات	 مستغلنّي	
نظم	املؤّسسة	األكادميّية	مثل	رفص	التعلُّم	عند	احملاضر	العربي،	التعبير	عن	
توّقعات	قد	تخالف	روح	املؤّسسة	األكادميّية	مثل	االمتناع	عن	إجناز	مهاّم	سوّية	
العربّية	-كالتحريض	 م	بشكاوى	تخّص	هوّية	احملاضر	 التقدُّ مع	طالب	عرب،	
على	رموز	الدولة،	التمييز	ضد	طالب	يهود،	انتقاد	املجتمع	االسرائيلّي،	عدم	
املوضوعّية	يف	طرح	املواّد،	عدم	دّقة	املعلومات	واالشمئزاز	من	استخدام	مصادر	
عربّية-	واملطالبة	بامتيازات	تخالف	اتفاقّية	العمل	املكتوبة	يف	خّطة	املساق.	

الفصل الثاني	تتبَّع	مناذج	تعاطي	احملاضر	العربي	مع	السلوكيات	أعاله	للطالب	
العربي	يف	إسرائيل	استخدم	ثالثة	 اليهود	داخل	هيكل	األكادميية.	فاحملاضر	
مناذج،	بدرجات	متفاوتة،	تنطوي	حتتها	كّل	االستراتيجيات	للتعاطي	مع	زمرة	
املتمثلّة	يف	 قّوته	 اليهود	تسلك	طرقا	متعّددة	لسلبه	وتريده	من	 الطالب	 من	
سلطته	األكادميية	الشرعية،	ثّم	دحره	إلى	مكانته	الهّشة	بأن	يكون	مواطنا	من	
درجة	ثانية،	كما	هو	حاله	خارج	احلرم	األكادميي.	النماذج	الثالث،	حسب	مدى	

استخدامها	من	قبل	احملاضرين	العرب،	هي:	

اإلحراج،	 بقصد	 االنسحاب	 التالية:	 االستراتيجيات	 يضّم	 والذي	 »البنيوّي«	
اجلزاء	من	جنس	العمل،	التشّبث	بالقوانني	كأداة	ردع	شرعية،	محاسبة	نهائية	
مؤملة،	املفارقة،	رّد	الكرة	مللعب	الطالب	املعارض،	الطالب	املتطرِّف	كعبرة	لسائر	
القيام	 العلمية،	 احلقيقة	 البحث	عن	 كامل	مسؤولية	 الطالب	 الطالب،	حتميل	
باملواجهة،	لزوم	التحّدي	العلمي	من	خالل	إبراز	العَمل	األكادميي	وتعطيل	العمل	
السياسي،	استيعاب	نتائج	عكسية	فورية	كوسيلة	تقومي	السلوك،	انتهاز	الفرص	
تقع	يف	 شة	 املهمَّ املجموعات	 كل	 للتمويه:	 التعميم	 الفلسطيني،	 السرد	 إلسماع	
»أعلى	ما	بخيلك	 بالقول	 املوجود«،	األخذ	 بالواقع	»هذا	 نفس	اخلندق،	األخذ	
العمل«،	حتجيم	 جنس	 من	 »اجلزاء	 بالقول	 األخذ	 املباشر،	 االستهزاء	 اركبه«،	
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الطالب	بشكل	ملتٍو،	مضاعفة	العقاب،	مواجهة	اآلراء	املسبقة،	انتهاج	ما	يكون	
األكادميية،	 املؤسسة	 نظم	 تفعيل	 خالل	 من	 التحجيم	 احلّرة«،	 »املصارعة	 يف	
رفض	 فيها،	 رجعة	 ال	 مستقبلية	 استراتيجية	 قرارات	 اتخاذ	 باملثل،	 املعاملة	
الدخول	للدائرة	املرسومة	له	كعربي،	وضع	حّد	قاطع	أمام	محاوالت	استغالله،	
التعامل	مع	الواقع	بدون	بهرجة	أو	تأويل،	األخذ	بالقول	»العني	بالعني	والسن	
بالسن	والبادئ	أظلم«،	االستئناف	على	هيمنة	الطالب	اليهودي	من	خالل	حّتديه	
سة،	انتهاج	العناد،	إنزال	 أكادمييا،	االستعانة	مبصادر	دعم	عربية	داخل	املؤسَّ
العقاب	السلبي،	التشبُّث	باملصلحة	املشتركة،	حتريض	قوى	من	خارج	املؤّسسة،	

املجابهة	املباشرة	و»وقفة	أسد«.	

ح	النموذج	البنيوي	عالنية	عن	اختالل	موازين	القوى	لصالح	هؤالء	الطالب	 يصرِّ
متفاوتة	 مبستويات	 ويعمل	 ويتحّداه،	 عليه،	 ويستأنف	 ينتقده،	 لهذا،	 اليهود.	

إلعادة	هيكلته.	

الطالب	 ردع	 محاولة	 التالية:	 االستراتيجيات	 يضم	 والذي	 األلوان«	 »َعَمى	
كمجموعة	قبيل	شروعهم	يف	سلوكيات	تهميشه،	التغاضي	التام	عن	الطلبة	الذين	
القدرات	األكادميية،	 املريح،	تسويق	 التفسير	 تبّني	 مارسوا	سلوكيات	تهميشه،	
التفسير	العالجي	للسلوك،	فردنة	املعضلة،	االستسالم	من	قبيل	»ال	حول	لي	
وال	قّوة«،	حتضير	احملاضر	املسبق	للطالب	حول	قوانني	اللعبة،	إغالق	الطريق	
التعزيز	 باخلطأ،	 االعتراف	 األمور،	 مجريات	 عقلنة	 عة،	 متوقَّ انتقادات	 أمام	
غير	 خطوات	 اتخاذ	 اليهودي،	 الطالب	 فعل	 رّدة	 شرعنة	 اليهود،	 الطالب	 من	
احلكم	 »أنا	 التصرُّف	مبقتضى	 متوازيتني،	 غير	 روايتني	 سرد	 وقائية،	 معهودة	
وأملك	البطاقة	احلمراء«،	االحتماء	بسلطات	عليا،	التأّني	يف	اإلجابة،	املشاركة	
الصادقة	مبا	ميّر	عليه،	إطالع	الطالب	على	حيثيات	التقصير	من	منطلق	قّوة،	
د،	 احملاباة	للطالب	املتطرِّف	بغية	تهميشه،	فرض	رقابة	ذاتية،	التجاهل	املتعمَّ
إبداء	التعاطف	املشروط،	جلَد	الذات،	التعتيم	على	املعلومات	الشخصية	غير	
عة،	امتصاص	الغضب،	اّتباع	سياسة	التمانُع،	 األكادميية،	حتاشي	املطبات	املتوقَّ
الوسط	حيث	 إلى	احلل	 العدول	 دام،	 الصِّ كلّيا	لتحاشي	 التعليم	 تغيير	منهجية	
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	،if you can’t beat them, join them	،سة االحتماء	بالنظم	الداخلية	للمؤسَّ
االحتماء	بسلطات	عليا،	االستسالم.	

للخلفّية	 ظاهره،	 يف	 األقّل	 على	 اهتمام،	 أّي	 يُعير	 ال	 األلوان«	 »عمى	 منوذج	
اليهودّية	لهؤالء	الطالب	أو	مآربهم.	ولهذا،	يعاملهم	باعتيادّية	تاّمة	إثر	قناعات	

مستخدميه	بأّنه	أفضل	وسيلة	للبقاء.	

بأّنه	 بالواقع	 األخذ	 التالية:	 االستراتيجيات	 يضم	 والذي	 الثقافيَّة«	 ديَّة	 »التعدُّ
فحسب،	 عربّي	 إليهم	 بالنسبة	 أنا	 ياتها-	 األمور	مبسمَّ تسمية	 املوجود«،	 »هذا	
االستعانة	بطالب	عرب،	محاسبة	الذات،	احتواء	توضيح	التوّجه،	»اآلن	أعرف	
ف	معك«،	احملاباة	على	الرغم	من	االنزعاج	الداخلي،	التخطيط	املسبق	 كيف	أتصرَّ
لتجّنب	مطّبات	التسييس،	توخي	احلذر،	بناء	الثقة	مع	الطالب	لتمرير	معلومات	
باألكادميي،	 السياسي	 العمل	 إبطال	 الغضب،	 امتصاص	 حّساسة،	 أكادميية	
األخذ	 باليقني،	 الشك	 قطع	 الظالم،	 الواقع	 تعكس	 مرآة	 وضع	 على	 اإلصرار	
بالقول	»لكل	مقام	مقال«،	استسالم	ومقاومة	مبقتضى	ما	هو	كائن	يف	اإلطار،	
سرد	الروايتني	بالتوازي،	فهم	النص	داخل	سياقه	احلقيقي،	تنيد	طالب	يهود	
مع	 االنسجام	 العربي،	 احملاضر	 على	 ميّر	 فيما	 الصادقة	 املشاركة	 شني،	 مهمَّ
	مباشر	دون	تلعثم.	 ثقافة	الطالب	اليهود،	»مْجبَر	أن	أكون	أكثر	لطفا«،	حتدٍّ

دّية	الثقافية«	يرصد	خصائص	ومّيزات	تلك	الزمرة	من	الطالب	 منوذج	»التعدُّ
اليهود؛	ولهذا	يبقى	احملاضر	على	وعي	مسبق	باملنطقة	املريحة	وإعمال	املهادنة	

واملواءمة	للحفاظ	على	الوضع	القائم	وعدم	تدهوره	إلى	ما	هو	أكثر	سوءا.	

كّل	احملاضرين	العرب	يستخدمون	استراتيجّيات	تتناغم	مع	ما	هو	موجود	يف	
أكثر	من	منوذج.	مع	هذا،	هناك	َميْل	واضح	إلى	تفضيل	استخدام	استراتيجّيات	
ضمن	منوذج	معنّي	أكثر	من	غيره.	لعّل	أهّم	ما	مييِّز	احملاضرين	العرب	خالل	

استخدامهم	للنماذج	الثالثة	هي:	

تزيد	 األكادميية	 سة	 املؤسَّ نفس	 أقدمية	يف	 لهم	 البنيوي:	 التوّجه	 َمن	يستخدم	
عن	خمس	عشرة		سنة،	يتمّتعون	بدرجة	»محاضر	كبير«	فما	فوق،	يعملون	يف	
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مساقات	 اجلامعات	 يف	 غالبا	 يَُدّرسون	 وظيفي،	 تثبيت	 لديهم	 كاملة،	 وظائف	
جوهرية،	وهم	أصحاب	مناصب	متفاوتة	من	ُمرّكز	مساق	حتى	رئاسة	كلّية.	

َمن	يستخِدم	التعّددّية	الثقافّية:	لهم	أقدمّية	يف	نفس	املؤسسة	األكادميية	تزيد	عن	
سبع	سنوات،	يتمتَّعون	بدرجة	»محاضر«	حتى	»محاضر	مشارك/	كبير«،	يعملون	
الكلّيات	اجلماهيرّية	 يَُدّرسون	غالبا	يف	 بوظائف	جزئّية،	غير	مثّبتني	وظيفيا،	
املَُمّولة	مساقات	جوهرّية	وأخرى	ثانوّية	لها	عالقه	بخلفّيتهم	اإلثنّية،	ويَْخلون	من	

أّي	منصب	مؤّثر	داخل	القسم	أو	الكلّية	التي	يعملون	فيها.	

َمن	يستخِدم	»عمى	األلوان«:	يف	بداية	طريقهم	األكادميي	إذ	إّن	أْقَدمّيتهم	يف	
األكادميّية	تقّل	عن	سبع	سنوات،	ال	درجة	أكادميية	عند	بعضهم،	يعملون	مقاولني	
بوظائف-	 -ليست	 تشغيلهم	 نسبة	 اخلارج-،	 من	 -محاضرون	 خارجية	 بعقود	
ثانوية	 كلّيات	بعضها	ربحّية	مساقات	 يُدّرسون	يف	 تثبيت،	 متغيرة	سنوّيا	ودون	

ذات	عالقة	بخلفّيتهم	اإلثنية،	وال	منصب	لديهم.	

الفصول الثالثة حتى السابعة	كشفت	عن	تصريح	احملاضر	العربّي	املنتمي	إلى	
األقلّية	الفلسطينية	حول	تقييمه	لوضعه	كــ«صاحب	بيت«	أم	ضيف	داخل	حرم	
التي	 والعقبات	 بها	 يتمتَّع	 التي	 االمتيازات	 على	 بناء	 وذلك	 أكادميّي	صهيونّي،	
تواجهه	كونه	عربّيًا	من	حيث:	تدريس	املساقات،	تعامل	اإلدارة	معه،	التوظيف	
والتدرُّج	يف	الهرمية	الوظيفية	مع	التركيز	على	سياسات	مجلس	التعليم	العالي،	

م	العلمي،	وعالقته	مع	زمالئه	اليهود.	 سيرورة	التقدُّ

على	 بناء	 للمساقات،	 العربي	 احملاضر	 تدريس	 خصائص	 	 بنيَّ الثالث	 الفصل 
وجهة	نظره،	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية	من	حيث:	

األهمية:	تدريس	مساقات	ثانوية	أكثر	منها	جوهرية.	اإللزامية:	تعليم	مساقات	
اختيارية	أكثر	منها	إلزامّية،	النوعية:	مساقات	تختص	باألقليات	أو	تركِّز	على	
العرب	يف	إسرائيل	أكثر	من	تدريس	مساقات	تطرح	مواضيع	عاّمة.	املكانة	يف	
َعب:	غالبا	يكون	فقط	محاضرا	ويف	حاالت	نادرة	يكون	 املساقات	متعّددة	الشُّ
ز	املساق.	احلرّية	يف	اختيار	تدريس	املساق:	مساقات	طالبته	اإلدارة	 فيها	مركِّ

تلخيص	ونقاش



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    268    |

يتوافق	مع	 بتعليمها	أو	مت	تخييره	وقليل	منها	مساقات	ألزموه	بتدريسها،	مبا	
مكانته	األكادميية.	مالءمة	املواعيد:	يف	اآلونة	األخيرة،	بوادر	معاناة	من	تعارض	

توقيت	بعض	املساقات	مع	موعد	اإلفطار	يف	شهر	رمضان	املبارك.	

وقليلهم	 تقليدّية،	 يحاضرون	يف	مساقات	منطية/	 أغلبيتهم	 التدريس:	 طريقة	
َمن	يدرِّس	»عن	بعد«،	ويف	حاالت	معدودة	يدرِّسون	حسب	الطريقة	املدمجة.	
ل	يف	حتديد	هوّية	احملاضر:	حاالت	متكّررة	مؤخرا	تُظهر	رفض	طالب	 التدخُّ
يهود	التعلُّم	عند	محاضر	عربي.	مدى	االستقاللية	يف	إدارة	املساقات	من	حيث	
لغة	التدريس:	توجيهات	خفية	وعلنية	باالمتناع	قدر	اإلمكان	عن	استخدام	اللغة	

العربية.	

حتديد	املضامني:	توّلي	»جلنة	التدريس«	مهاّم	مصادقة	ورقابة	املضامني.	قائمة	
إحالل	 أو	 »املوضوعية«	 انتهاج	 إلى	 العربي	 احملاضر	 سعي	 واملراجع:	 املصادر	
التدريس:	استقاللية	 انه	مراقب.	أسلوب	 ِعلما	من	 الروايات	 التوازن	يف	سرد	
كاملة	يف	اختيار	أسلوب	التدريس	ضمن	ثالثة	شروط	تقنية.	مهاّم	املساق:	حاالت	
ل	املباشر	يف	حتديد	مهاّم	املساق.	رصد	العالمات:	 شاذة	فقط	مت	فيها	التدخُّ
بات	العالمة	النهائية،	غير	أّن	املعظم	تلّقى	طلبا	 ل	يف	حتديد	مركِّ انعدام	التدخُّ
بتغيير	العالمة.	تعقُّب	سيرورة	ومجريات	التدريس:	االقتناع	بأّن	اإلدارة	تراقب	
سيرورة	التدريس	باستخدامها	عّدة	وسائل.	فرض	قواعد	االنضباط:	استئناف	
ة	املساق.	اّتخاذ	 على	تطبيق	قواعد	االنضباط	رغم	أّنها	منصوص	عليها	يف	خطَّ
الت	عينّية	غالبها	ملراعاة	طالب	يهود.	تركيز	 القرار	بالنسبة	لالستثناءات:	تدخُّ
منوط	 هذا	 مختلفة:	 أقسام	 فيما	 توزيعها	 أو	 ص	 التخصُّ نفس	 يف	 املساقات	
أكثر	بطريقة	التوظيف.	ثبات	املساقات	أو	تغييرها	عبر	السنوات:	يبرز	تفاوت	
ملحوظ	بني	احملاضرين	العرب	يف	هذا	الّصدد.	مدى	السماح	بتدريس	مساقات	
عرب	 تدريس	طالب	 إللزامهم	 استهجان	 عرب:	 لصالح	طالب	 العربية	 باللغة	
قاطع	 رفض	 عرب:	 لطالب	 حصريا	 مساق	 تدريس	 إمكانيَّة	 العبرية.	 باللغة	
عملية	 مراقبة	 السيطرة«.	 فقدان	 من	 »اخلوف	 رائحة	 منها	 يشتم	 العتبارات	
العلميَّة.	 درجاتهم	 مبختلف	 العرب	 احملاضرين	 ة	 كافَّ على	 ينسِحب	 التدريس:	
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الشرطية	 لشرعنة	 منوَّعة	 استراتيجيات	 اإلدارة	 استخدام	 املعرفة:	 شرطية	
املعرفية	من	ِقبَل	الطالب.	توزيع	عبء	املساقات:	إجحاف	ما	يف	توزيع	املساقات	
عزاه	البعض	إلى	عروبتهم.	ردود	أفعال	اإلدارة	على	سيرورة	تدريس	املساقات:	

عرض	سلوكيات	إدارّية	مختارة		متثِّل	مناذج	مختلفة.	

ق	إلى	خصائص	وميِّزات	عمل	احملاضر	العربي	حتت	إدارة	 الفصل الرابع	تطرَّ
صهيونية	بكاّفة	اجلوانب	التي	ال	تتعلّق	مبسألتي	»التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمية	
م	العلمي«	ما	مّت	تناوله	على	وجه	اخلصوص	 الوظيفية	واإلدارية«	و»سيرورة	التقدُّ
يف	الفصلني	اخلامس	والسادس.	بداية،	مت	تناول	رؤيا	احملاضر	العربي	لدوافع	
ص	يف	العناوين	التالية:	يف	 تعامل	وسلوكيات	اإلدارة	الصهيونية	معه	وهي	تتلخَّ
املقام	األّول	أنت	عربي	قبل	أن	تكون	محاضرا،	أنت	عربي	رغما	عنك،	تأكيد	
بات	املجتمع	العربي	كمسلمني	ومسيحّيني	ودروز	وبدو،	العربي	 التمييز	بني	مركِّ
هو	فرد	ال	ينتمي	ملجموع	ما،	بصراحة	ليس	من	أجل	العرب	أقيمت	األكادميية	
اإلسرائيلية،	كعربي	أنت	جسم	غريب،	كعربي	وجودك	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	
ع	تعامال	خاّصا،	كعربي	من	املفروض	أن	 غير	مفهوم	ضمنا،	على	العربي	أن	يتوقُّ
تكون	ابن	أقلية،	كعربي	تبقى	يف	درجة	أقل	قياسا	باليهودي،	عربية	ومحاضرة-	
أمر	مستهجن!،	كعربي	ال	بّد	وأن	يتأثَّر	وضعك	بالتطورات	األمنية-	السياسية	
سة،	اإلدارة	مع	العرب:	العلن	شيء	وما	 اليومية،	العربي	دائما	يخدم	أجندة	املؤسَّ
يكون	يف	اخلفاء	أعظم،	العربّي	الناجح	هو	»العربّي	اجليِّد«،	العربي	املشاكس	

مصيره	الطرد.	

ق	إلى	تعامل	اإلدارة	عملّيا	مع	العرب	من	خالل	تغطية	عّدة	 	كان	التطرُّ من	ثَمَّ
مجاالت	مهّمة،	مثل:	املشاركة	يف	اللجان-	النوع	واملرتبة	حيث	يتم	اقصاؤه	عن	
ترُؤس	 فرعّية،	 جلان	 يف	 ورئيسا	 مهّمة	 جلان	 يف	 عضوا	 تعيينه	 مهّمة،	 جلان	
ياتها	لشرعنة	القرارات،	عطل	األعياد	 احملاضر	العربي	جلان	»التأديب«	مبسمَّ
سات	األكادميية	اإلسرائيلية،	مشاركة	 ِمنَّة	وليست	حقا	يف	كثير	من	املؤسَّ هي	
معتقدات	 وإن	خالفت	 الوطنية	 الطقوس	 املناصب	يف	 ذوي	 العرب	 احملاضرين	
العربي	داخل	 ِقبَل	احملاضر	 بعضهم،	استقبال	ضيوف	غير	مرغوب	فيهم	من	

تلخيص	ونقاش
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سة	يف	احملافل	والهيئات	احمللية	والدولية	كنوع	من	 إطار	األكادميية،	متثيل	املؤسَّ
»االستعراض«،	تقييد	ما	حلرّية	التعبير	عن	الرأي	يف	االجتماعات،	متييز	بارز	
يف	كافة	الشؤون	األكادميية	مقارنة	بالزمالء	اليهود،	تنيد	اإلدارة	لزمالء	يهود	
عنصرّيني	ضد	احملاضر	العربي،	تنيد	اإلدارة	للطالب	ملصلحة	أو	ألذّية	املعلم	
السياسية	 اإلدارات	 هات	 توجُّ باختالف	 تتغيَّر	 العربي	 احملاضر	 مكانة	 العربي،	
وليس	مبقتضى	قيمته	األكادميية،	شخصنة	قضايا	التمييز	وكأّنها	ذاتية	وليست	
تصويرا	للواقع	املرير	الذي	يعيشه،	انخفاض	نسبة	ترشيح	العرب	لنيل	اجلوائز،	
احملاضر	العربي	كمستشار	أو	ممثِّل	للعرب	مرغما،	حصول	البلبلة	يف	صالحياته.	

ح	سيرورة	التوظيف	والتدرُّج	يف	الهرمية	الوظيفية	داخل	 الفصل الخامس	وضَّ
ة.	بداية،	مت	تناول	رؤيا	احملاضر	 سات	أكادميية	إسرائيلية	صهيونية	مؤممَّ مؤسَّ
وهي	 الوظيفية،	 الهرمية	 يف	 وتدرُّجه	 توظيفه	 سيرورة	 وخلفية	 لدوافع	 العربي	
ين	يف	كافة	األمور	اليومية	 ص	يف	العناوين	التالية:	العروبة	هي	سيف	ذو	حدَّ تتلخَّ
واملصيرية	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية،	هناك	منهجية	يف	إعاقة	العرب	-سواء	
سات	األكادميية	اإلسرائيلية	 أكانت	عن	وعي	أم	من	غير	وعي-	باعتبار	أّن	املؤسَّ
س	من	أجلهم	وال	خلدمتهم،	النظام	أقوى	بكثير	من	األشخاص	ولهذا	 لم	تؤسَّ
مة	على	 سات	أكادميية	كبيرة	محرَّ فالتغيير	يكون	بطيئا	وتدريجّيًا،	هناك	مؤسَّ
منافسه	 من	 بكثير	 أعلى	 هي	 العربي	 احملاضر	 قدرات	 بأّن	 اإلدراك	 العرب،	
هو	 الوقت	 نفس	 ويف	 ح	 إلى	متييز	مصحِّ يحتاج	 ال	 العربي	 اليهودي،	احملاضر	

ه	ضّده.	 ينادي	بإيقاف	التمييز	الظالم	املوجَّ

ق	إلى	تقصير	»مجلس	التعليم	العالي	اإلسرائيلّي«	 يف	املرحلة	الثانية	مت	التطرُّ
يف	دمج	احملاضرين	العرب	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	من	خالل	منحة	»معوف«	
والتي	أشير	إليها	بأّنها:	حتّولت	من	بوابة	دخول	إلى	حاجز	إقصاء،	غدت	سجنا	
املرشحني	 اختيار	 معايير	 التعجيز،	 ضروب	 أحد	 تعتبر	 العرب،	 للمحاضرين	
العرب	لها	أيضا	فيها	تسييس،	متنَع	التنافس	الشريف	بني	العرب	واليهود،	تعّزز	
مبدأ	العالقات	الشخصية	يف	قبول	العرب	لألكادميّية،	تؤكِّد	على	فكرة	الراعي	
األكادميية	 يف	 العرب	 دمج	 يف	 فاشلة	 العربي،	 احملاضر	 يتبّنى	 الذي	 اليهودي	
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اإلسرائيلية	بحكم	النتائج	النهائية	لعملها.	

ق	إلى	السيرورة	العملّية	للتوظيف	والتدرُّج	األكادميي	 يف	املرحلة	الثالثة	مت	التطرُّ
للمحاضرين	العرب	من	خالل	تغطية	عّدة	جوانب	مهّمة،	مثل:	

●		قبول	األكادميي	العربي	لألكادميية	اإلسرائيلية	هو	ضرب	من	املستحيل.	
العربي	مبالك:	 توظيف	 من	 اإلسرائيلية	 األكادميية	 متلُّص	 استراتيجيات	 	 	●
األكادميي«،	 »االمتياز	 رأسها	 وعلى	 القبول	 شروط	 اجتيازه	 بعدم	 تذنيبه	
االّدعاء	بعدم	وجود	مساقات	كافية	للتدريس،	رفض	اإلدارة	الفكر	اجلديد	
ح	ال	يروق	 للمحاضر	العربي	نظرا	ملواقفه	السياسية	املعلنة،	مجّرد	كون	املرشَّ
للمسؤول،	العدول	عن	عدم	القبول	بالتوظيف	اجلزئي	بعد	صراع	مرير	مع	

اإلدارة.	
●		أشكال	ومعضالت	توظيف	احملاضرين	العرب:	قلّة	إعداد	الذين	مت	توظيفهم	
احملاصصة	 نظام	 مبقتضى	 د	 متعمَّ تشغيل	 اإلسرائيلية،	 األكادميية	 يف	
وبظروف	عمل	غير	مرضية،	عرض	وظائف	بساعات	إدارية	بدل	ساعات	
يف	 إيجابي	 تغيير	 أّي	 وقوع	 عند	 »االستثناء«	 ر	 مبرِّ استخدام	 التدريس،	

منظومة	التوظيف.	
لها	إسقاطاتها	غير	احلميدة	على	احملاضر	 املرضية	 التوظيف	غير	 ●		طريقه	
العربي:	املكانة	االجتماعية	املتدنية،	احلاجة	إلى	مزاولة	العمل	املكثَّف	يف	عّدة	
سات	على	حساب	اإلنتاج	العلمي،	مدى	االلتزام	باملعايير	األكادميية	ُتاه	 مؤسَّ
الطالب	وربط	ذلك	باستمرارية	توظيفه	بتقييمهم	يف	نهاية	الفصل	الدراسي.	

●		استخدام	مبّررات	واهية	لعدم	زيادة	نسبة	الوظيفة	للمحاضر	العربي.	
م	األكادميي	وعقود	العمل	طويلة	 ●		أشكال	تثبيت	احملاضر	العربي	بني	التقدُّ

األمد.	
سات	التعليم	العالي	 ●		تدرُّج	العرب	يف	الهرمية	اإلدارية-	األكادميية	داخل	مؤسَّ

اإلسرائيلي.	

تلخيص	ونقاش



صمت »احلاضرون الغائبون« احملاضرون العرب يف األكادميية اإلسرائيلية|    272    |

م	العلمي	للمحاضرين	العرب	داخل	 الفصل السادس	متحور	حول	عقبات	التقدُّ
ة.	بداية،	مت	تغطية	رؤيا	احملاضر	 سات	أكادميية	إسرائيلية	صهيونية	مؤممَّ مؤسَّ
مه	يف	الدرجات	العلمية،	وهي	تتلخص	يف	العناوين	 العربي	خللفية	سيرورة	تقدُّ
التالية:	بصراحة	ليس	من	أجل	العرب	أقيمت	األكادميية	اإلسرائيلية،	العروبة	
ع	تعامال	 م	بالدرجات	العلمية،	على	العربي	أن	يتوقَّ ين	يف	التقدُّ هي	سيف	ذو	حدَّ
مه	يف	الدرجات	العلمية،	احملاضر	العربي	الذي	يرغب	 خاّصا	يف	كل	ما	يتعلّق	بتقدُّ
سة	قد	 م	العلمي	عليه	الدمج	بني	التعلُّم	يف	إسرائيل	وخارج	البالد،	املؤسَّ يف	التقدُّ
م	يف	الدرجات	العلمية،	شعور	احملاضر	العربي	بالضغط	 تعرقل	العربي	من	التقدُّ
العلمية،	األشخاص	 سة	األكادميية	إلثبات	قدراته	 ِقبَل	املؤسَّ الشديد	عليه	من	
رونها	بناء	 م	يف	الدرجات	العلمية	إذ	إّنهم	يفسِّ أقوى	وقعا	من	تعليمات	جلان	التقدُّ

على	تصوُّراتهم	الشخصية.	

العرب	يف	 تواجه	احملاضرين	 التي	 املعيقات	 أهّم	 تغطية	 الثانية	مت	 املرحلة	 يف	
مهم	العلمي	داخل	األكادميية	اإلسرائيلية،	ومنها:	 تقدُّ

م	العلمي.	 ●		طريقة	التوظيف	وهي	أهّم	عقبات	النشر	والتقدُّ

●		التضييق	املستمر	على	هوامش	احلرّية	األكادميية:	عدم	وجود	حرّية	أكادميية	
شاملة،	التخوُّف	مّما	يترتَّب	على	البحث	والنشر	بحرّية،	الشعور	العام	بوجود	
قائمة	ممنوعات	يف	وجه	احملاضر	العربي	وعليه	تنُّبها	ليتقّدم	أكادميّيًا.	

●		تأثُّر	صناديق	ِمنَح	البحث	احمللية	بالسياسة:	تراجع	متويل	أبحاث	حملاضرين	
الداخلية	يف	بعض	 الرقابة	 العربي،	فرض	 باملجتمع	 تُعنى	 أو	أبحاث	 عرب	

املؤسسات	األكادميية	لبعض	مشاريع	األبحاث	قبل	متويلها.	

●		قلّة	التشجيع	العملي	للمحاضرين	العرب	على	البحث	والنشر	مقارنة	باليهود	
وبالّذات	يف	الكلّيات،	مثل:	قلّة	منحهم	امتياز	»تقليص	عبء	التدريس«.	

العرب	 العلمي	للمحاضرين	 م	 التقدُّ ق	إلى	سيرورة	 التطرُّ الثالثة	مت	 يف	املرحلة	
عملّيًا	من	خالل	تغطية	عّدة	جوانب	مهّمة،	مثل:	
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●		أهمّية	الراعي	اليهودي	يف	األكادميية	اإلسرائيلية	وَدْوره	يف	تطوُّر	احملاضر	
العربي	أكادمييا.	

ل،	 م	األكادميي:	األوَّ ●		أهم	حتّديات	احلصول	على	الترقية	يف	جلان	التقدُّ
جلان	 عمل	 خالل	 بها	 االلتزام	 قلّة	 أو	 املوضوعية	 املعايير	 وضوح	 عدم	
التفافّيًا	يف	جلان	 ولو	 ل	 تتدخَّ السياسة	 االعتبارات	 األكادميية:	 الترقية	
م	العلمي،	عدم	االلتزام	باملعايير	هدفه	التمييز	ضد	العرب،	انعدام	 التقدُّ
التحّدي	 اللجنة.	 أعضاء	 تقدير	 االعتماد	على	 الواضحة	هدفه	 املعايير	
الثالث:	 التحدي	 التميُّز.	 مسّمى	 العربي	حتت	 احملاضر	 تعجيز	 الثاني:	
م	األكادميي	هو	استحقاق	وعلى	العربي	الكفاح	 إعطاء	الشعور	وكأّن	التقدُّ
من	أجل	احلصول	عليه.	التحّدي	الرابع:	اإليحاء	للمحاضر	العربي	بأّن	

حصوله	على	الدرجة	األكادميية	هي	ِمنَّة	وليست	استحقاقا.	

م	 ن	بني	العربي	واليهودي	يف	كل	ما	يخص	إجراءات	التقدُّ ●		وجود	متييز	مبطَّ
ح	لتقدمي	ملف	الترقية،	تعاطي	مختلف	مع	ملف	التقدم	وفق	 العلمي:	الترشُّ
ص،	التساؤل	إذا	ما	كانت	اللجنة	االفتتاحية	 ما	تقتضيه	مصلحة	التخصُّ
لفحص	استحقاق	تقدمي	ملف	التقدم	هي	لليهود	والعرب	على	حد	سواء،	
حصول	مفاوضات	صعبة	حول	ترشيح	أسماء	أعضاء	جلنة	مقترحة	أو	
ل	يف	كتابة	الّسيرة	الذاتّية	املختصرة	 املعارضة	على	عضو	محتمل،	التدخُّ
جلنة	 شؤون	 إدارة	 جانب	 من	 السرّية	 ولزوم	 التكتُّم	 األكادميي،	 للتطوُّر	
احملاضر	 مشاركة	 عدم	 العربي،	 ح	 املرشَّ بخصوص	 األكادميية	 الترقية	
قرار	 نتيجة	 إعالن	 األكادميية،	 الترقية	 جلنة	 شؤون	 تسيير	 يف	 العربي	

جلنة	الترقية	للمحاضر	العربي	يتّم	بضبط	النفس	والتواضع.	

بني	 الرسمية	 وغير	 الرسمية	 العالقات	 خصائص	 إلى	 ق	 تطرَّ السابع	 الفصل 
سات	أكادميية	إسرائيلية	صهيونيه	 احملاضر	العربي	مع	الزمالء	اليهود	داخل	مؤسَّ
ة.	بداية،	مت	تغطية	رؤيا	احملاضر	العربي	خللفية	سلوكيات	الزمالء	اليهود	 مؤممَّ
ص	يف	العناوين	التالية:	 سة	األكادميية	اإلسرائيلية،	وهي	تتلخَّ معه	داخل	املؤسَّ
بداية	أنت	عربي	قبل	أن	تكون	زميال،	أنت	عربي	رغما	عنك،	أنت	ابن	أقلّية	يف	
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سة	أكادميية	لم	تَُقم	من	أجل	العرب،	كعربي	أنت	جسم	غريب،	يف	املقام	 مؤسَّ
ا،	كعربي	ال	 ع	تعامال	خاّصً األّول	أنت	جزء	من	مجموع	ما،	كعربي	عليك	أن	تتوقَّ
بّد	وأن	يتأثَّر	وضعك	بالتطوُّرات	السياسية	-األمنية	اليومية،	الزمالة	مع	اليهود	
ليست	مفهومة	ضمنا	وما	يحّددها	هو	مواقفك	من	دولة	إسرائيل،	واحملاضر	

العربي	هو	ممثِّل	للعرب	رغما	عنه.	

ق	إلى	خصائص	العالقات	الرسمية	وغير	الرسمية	 يف	املرحلة	الثانية	مت	التطرُّ
بني	احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود	عملّيًا	من	خالل	تغطية	عّدة	جوانب	مهّمة،	

مثل:	

●				نطاق العالقة:	الزمالة	تنحصر	غالبا	داخل	األقسام	التي	يعمل	فيها	
احملاضر	العربي.	

●				ماهية العالقة:	عادة	تكون	العالقة	عبارة	عن	زمالة	ويف	حاالت	نادرة	
تتطّور	إلى	صداقة	حقيقية	أو	عداوة	شرسة.	

●		عالقات الزمالة	يف	ظل	واجبات	عمل	إلزامّية،	مثل:	

●		تدريس املساقات:	قلّة	االحتكاك	ما	عدا	يف	حاالت	متباعدة،	تنيد	الطالب	
لزمالء	يهود	لتمثيل	مصاحلهم	أمام	محاضرهم	العربّي،	محاولة	استغالل	
احملاضر	العربي	من	ِقبَل	الزمالء	اليهود	يف	التدريس،	تنُّد	الزمالء	اليهود،	

يف	أحيان	متباعدة،	ملصلحة	احملاضر	العربي	أمام	الطالب.

دة الشعب:	محاوالت	الزمالء	اليهود	االستئناف	على	 ●		تركيز املساقات متعدِّ
سلطة	العربي	كرئيس	جلنة.	

●		املشاركة كرئيس أو عضو جلنة:	انتقاد	زمالئه	اليهود	له	على	استخدامه	اللغة	
ن	خاصة	يف	فترات	التوتُّر	األمني،	احملاضر	 العربية،	تريحه	بشكل	مبطَّ
العربي	هو	ممثِّل	العرب	يف	كل	ما	يتعلَّق	باملعلومات	ولكن	ليس	باالستنتاجات.	

واألّيام	 املؤمترات	 التخريج،	 حفالت	 تنظيم	 خالل	 الزمالء	 بني	 العالقة	 	 	●
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الدراسية:	االلتزام	باحلد	األدنى	من	»متثيل«	العرب.	

●		املشاركة	يف	بعض	الطقوس	القومية	اليهودية	كنوع	من	احملاباة	للزمالء.	

العربي	 احملاضر	 بني	 الطوعية	 املشاركة	 إلى	 ق	 التطرُّ مّت	 األخيرة	 املرحلة	 يف	
والزمالء	اليهود:	

●		أبحاث	ومؤمترات	مشتركة	بني	احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود:	يف	نطاق	
بانتهاء	 الطوعية	 الشراكة	 هذه	 تختتم	 ما	 وغالبا	 متواصل،	 وغير	 محدود	

املصلحة	أو	االهتمام	املشترك	أو	بنشوب	خالفات	بينهما.	

●		تضامن	أو	دعم	من	ِقبَل	الزميل	اليهودي	مع	احملاضر	العربي:	أسباب	مبدئية،	
فتح	صفحة	جديدة	مع	احملاضر	العربي،	رّد	فضل	سابق	قام	به	احملاضر	

العربي	أو	بسبب	االقتناع	بالقضية	املطروحة.	

●		التوافق	يف	قضايا	معّينة:	تشيع	أكثر	فيما	بني	احملاضرين	من	اخلارج.	

●		العالقات	غير	الرسمية	بني	احملاضر	العربي	وزمالئه	اليهود:	االكتفاء	باملعايدات	
اإللكترونية	أو	النصّية	أو	الفعاليات	اجلماعية،	مشاركات	محصورة	جدا	يف	

املناسبات	الشخصية	مع	الزمالء	اليهود،	وتهنئه	بإجنازات	مهنّية.	

	من	الفصلني	األّول	والثاني	على	حَدة،	بينما	 كما	أسلفنا،	سيتم	تفسير	نتائج	كلٍّ
سيتم	تفسير	نتائج	الفصول	الثالث	حتى	السابع	مجتمعات	كونها	تركِّز	حصرا	
على	مكانة	احملاضر	العربّي	يف	حرم	أكادميي	صهيوني	مت	تأميمه؛	وذلك	لإلجابة	
سات	التعليم	العالي	االسرائيلي	مع	احملاضر	العربي	 عن	السؤال:	هل	تعامل	مؤسَّ

توحي	أّنه	»صاحب	بيت«	أم	ضيف؟.

استراتيجّيات طالب يهود في إعادة إبراز تفّوقهم القومّي داخل جدران األكاديمّية
من	 نوعني	 بني	 متّيز	 »جمهورّية«	 دميقراطّية	 ظّل	 يف	 اليهودّي	 الطالب	 يترعرع	
اليهود	 يتمّتع	 حني	 يف	 لليهود.	 واجلمهورّية	 للعرب	 الليبرالّية	 املواطنة	 املواطنة:	
اليهود	فقط	هم	َمن	يستطيعون	 أّن	 إاّل	 والعرب	رسمّيا	بحقوق	مدنّية	متساوية،	
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ذّوت	 فقد	 وعليه،	 العاّم«.	 »الصالح	 يف	 املشاركة	 خالل	 من	 مواطنتهم	 ممارسة	
الطالب	اليهودّي	رغما	عنه	السياسة	الثنائّية	للمؤّسسات	احلاكمة	داخل	إسرائيل	
بني	 متغلغال	 عنصرّيا	 فصال	 وتخلق	 اليهودّي	 للمجتمع	 االمتيازات	 متنح	 اّلتي	
	منها	حزم	مختلفة	من	احلقوق	على	أساس	قومّي	 مجموعات	سكانّية	تتلّقى	كلٌّ
-	دينّي	)يفتحئيل،	2006(.	مبعنى	أّن	الطالب	اليهودّي	يدخل	احلرم	األكادميّي	
مع	قناعات	راسخة	بأّن	للقومية	لها	وزن	كبير	يف	كاّفة	مجاالت	احلياة	مبا	فيها	

التعليم	العالي.	

العرقي	 ب	 التعصُّ ذلك	 إسرائيل،	مبا	يف	 املتكافئ	يف	 للواقع	غير	 التحتية	 البنية	
اليهودّي	والعزل	والتفرقة	والتمييز،	قد	تغلغلت	أيضا	يف	مؤّسسات	التعليم	العالي،	
كونها	غير	منقطعة	عن	السياق	االجتماعّي	األوسع	بل	هي	مغروسة	فيه.	لذلك،	
يتّم	نسخ	الصراعات	والتوّترات	بني	اليهود	والعرب	من	خارج	مؤّسسات	التعليم	
العالي	اّلتي	تؤّثر	على	العالقة	بني	الطالب	أنفسهم	وبني	أعضاء	هيئة	التدريس	

)بوميل،	زئيفي	وتوتري،	2009(. 

يترّبى	الطالب	اليهود	داخل	مناخ	تعليميّي	أكادميّي	صهيونّي.	وبذلك	فإّنهم	يتمّتعون	
بقّوة	مضاعفة	بسبب	قومّيتهم	وبسبب	عملّية	»التحرير«	املتسارعة	للتعليم	العالي	
اّلتي	نشهدها	يف	األعوام	األخيرة.	وبناء	عليه،	قد	يكون	االستمرار	يف	عملّية	تأميم	
املناخ	األكادميّي	يف	مجاالت	جديدة	ليست	واعية،	كون	االمتيازات	التي	يعملون	
من	أجل	احلصول	عليها	تبدو	لهم	طبيعّية	ومفهومة	ضمنا.	مبعنى	أّن	العنصرّية	
داخل	 القومّي	 لتفّوقهم	 اليهود	 الطالب	 )استنساخ(	 إنتاج	 إعادة	 تتجلّى	يف	 اّلتي	
األكادميّية	تعتبر	اعتيادّية	ومن	األمور	املسلم	بها	باعتبارها	متجّذرة	يف	عمق	تاريخ	
املؤّسسات	األكادميّية	اإلسرائيلّية	اّلتي	منت	وتطّورت	على	مبدأ	تفضيل	اليهود	

 .)Mustafa, 2014 ;2013	،)علي	وإدارّيني	ومحاضرين	كطالب،

»معجونة	ومخبوزة«	 العالي	 التعليم	 متأّثر	من	كون	مؤّسسات	 اليهودّي	 الطالب	
بتفضيل	اليهود	ضمن	عّدة	مستويات:	قواعدهم،	معاييرهم،	قوانينهم	ونظمهم،	
وكّل	ذلك	راجع	إلى	اإلنشاء	تاريخّيا	احلاصل	من	ِقبَل	مجموعة	اليهود	وخلدمة	
اليهود.	حتى	ولو	كانت	املؤّسسة	غير	عنصرّية	صراحة،	فإّنها	حتما	حتمل	يف	
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 .)Feagin, 2006	:)أنظر	تلقائّيا	ينتهي	ال	اّلذي	القومّي	اإلقصاء	تاريخ	داخلها

من	املهم	إسماع	الصوت	الداخلّي	للطالب	اليهود	داخل	قاعة	احملاضرات	وأمام	
سرد	 مع	 تتعارض	 ميدانّية	 دراسّية	 بيانات	 تقدمي	 على	 يجرؤ	 عربّي	 محاضر	
نضالهم	حلماية	 يعكس	 الفصل،	 هذا	 موّضح	يف	 هو	 كما	 سلوكهم،	 الصهاينة.	
إنسانيتهم	املرهفة	املزعومة	وأيضا	لشعورهم	بالتهديد.	يف	إطار	قضّية	النضال	
الشرعّية	 نزع	 يف	 واسعة	 خبرة	 اليهود	 الطالب	 فلدى	 اإلنسانّية،	 اّدعاء	 حول	
ونزع	اإلنسانّية	من	اآلخر،	أي	احملاضر	العربّي	يف	هذا	السياق.	كذلك،	يتشّبث	
الطالب	اليهود	بأّي	بصيص	من	اخلطر	وحتى	املتخيَّل	كما	لو	كان	تهديدا	وجودّيا.	
اليهودّي	 أداة	يستخدمها	 الوجودّي	هو	يف	كثير	من	األحيان	 بالتهديد	 التشّبث	
املهيمن	للحفاظ	على	قّوته	وتبرير	سيطرته.	ولعّل	التهديد	املركزّي،	يف	سياقنا،	
أّن	احتمال	تغييره	صعب	املنال.	سلطة	األساتذة	 بالّرغم	من	 الهيمنة	 هو	على	
العرب	يف	األكادميّية	اإلسرائيلّية	تخلق	شعورا	بتهديد	وجودّي	)الهيمنة(	لدى	

طالب	يهود	خاّصة	يف	املرحلة	األولى	من	اللقاء	املشترك.	

عادة،	يوافق	الطالب	اليهود	على	احلاجة	إلى	املساواة،	ولكن	تبنّي	أّنه	من	الصعب	
التخلّي	عن	السلطة	الفعلية	مقارنة	مع	سهولة	التنازل	عنها	على	الصعيد	النظرّي	
واخلطابّي.	فاملساواة	الفعلّية	مستوعبة	كتهديد	كونها	ترح	املنظومة	القيمّية	
التغيير	 العرب.	 حول	 الصهيونّية«	 »الرواية	 بحسب	 الوطنّية	 للهوّية	 األخالقّية	
يحدث	تدريجّيا	واملرحلة	األكثر	حسما	هي	اّلتي	تكون	يف	االنتقال	من	مستوى	
كمواطنني	 والعرب	 اليهود	 بني	 حقيقّية	 مشكلة	 بوجود	 االعتراف	 إلى	 اإلنكار	
متساوين	يف	إسرائيل	)زوننشاين،	2008؛	فريدمان،	قيد	الطباعة	ص	62(	مّما	

يتناقض	مع	الرواية	الصهيونّية.	

الطالب	اليهود	هم	ضحّية	ثقافة	الهيمنة	الدارجة	يف	إسرائيل.	وسلوكّياتهم	هي	
ْوها	من	مختلف	وكالء	التنشئة	االجتماعّية	ونتاج	الشرعية	 نتاج	للتربية	التي	تلقَّ
التي	أعطيت	لهذه	السلوكّيات،	علنا	أو	باخلفية	داخل	مؤّسسات	التعليم	العالي.	
لذا،	فإن	السؤال	هو:	ما	اّلذي	يجب	فعله	لتغيير	هذا	الوضع	غير	املرغوب	فيه	

وَمن	سيقوم	بذلك؟
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تفّوقهم  إبراز  على  يحرصون  يهود  طالب  جهود  إزاء  العربّي  المحاضر  استراتيجّيات 
القومّي داخل جدران األكاديمّية اإلسرائيلية

العربي	يف	إسرائيل	ثالثة	مناذج،	بدرجات	متفاوتة،	تنطوي	 استخدم	احملاضر	
حتتها	كّل	االستراتيجّيات	للتعاطي	مع	زمرة	من	الطالب	اليهود	الذين	يسلكون	
طرقا	متعّددة	لسلبه	وتريده	من	قّوته	املتمثلّة	يف	سلطته	األكادميية	الشرعية،	
ثم	دحره	إلى	مكانته	الهّشة	مواطنا	من	درجة	ثانية	كما	هو	حاله	خارج	احلرم	
»البنيوية«	 هي:	 استخدامها،	 مدى	 حسب	 الثالث،	 االستراتيجّيات	 األكادميي.	
اليهود.	 الطالب	 هؤالء	 لصالح	 القوى	 موازين	 اختالل	 عن	 عالنية	 تنّص	 التي	
لهذا،	تنتقده،	تستأنف	عليه،	تتحّداه	وتعمل	مبستويات	متفاوتة	إلعادة	هيكلته.	
أّي	اهتمام	-على	األقل	 تُعير	 التي	ال	 الثانية	هي	»عمى	األلوان«	 االستراتيجية	
	 فإنَّ ذلك،	 على	 بناء	 مآربهم.	 أو	 الطالب	 لهؤالء	 اليهودية	 للخلفية	 بظاهرها-	
تعاملهم	باعتيادية	تاّمة،	لرمبا	يكون	إثر	قناعات	مستخدميها	بأّنها	أفضل	وسيلة	
دية	الثقافية«	الواعية	خلصائص	وميِّزات	 للبقاء.	واالستراتيجية	الثالثة	هي	»التعدُّ
املنطقة	 يف	 باقون	 لها،	 واعون	 ومستخدموها	 اليهود؛	 الطالب	 من	 الزمرة	 تلك	
املريحة،	يرتكزون	على	املهادنة	واملواءمة	طمعا	يف	احلفاظ	على	الوضع	القائم.	

العام	 اإلطار	 فهم	 املهّم	 من	 أعاله،	 الثالثة	 النماذج	 أحد	 »اختيار«	 دوافع	 لفهم	
الذي	يعمل	داخله	احملاضر	العربي	يف	حتديد	مجال	ردود	أفعاله.	يجدر	التنويه	
بأّن	للعوامل	الذاتية	َدْورا	يف	تبّني	احملاضر	العربي	استراتيجّيات	معّينة،	لكّنها	

تستحق	دراسة	مستقلة	مستقبلية.	

عملية	 عن	 ينتج	 ومبا	 يهوديته	 بسبب	 مضاعفة	 بقّوة	 اليهودي	 الطالب	 يتمّتع	
التحرير	املتسارعة	للتعليم	العالي،	خاصة	يف	العقد	األخير.	لعّل	أبرز	مظاهر	
عملية	التحرير:	أّوال،	الزيادة	الهائلة	يف	عدد	الطالب	انسجاما	مع	االعتقاد	بأّن	
التعليم	العالي	اّلذي	كان	يعتبر	يف	املاضي	على	أّنه	رأس	مال	عام،	وقد	أصبح	
و«العميل«	 اخلدمة«	 »مزّود	 عالقة	 وأضحت	 الذاتية.	 للمنفعة	 فردّيا	 استثمارا	
هي	السمة	الطاغية	على	التعليم	العالي	اّلذي	أصبح	عبارة	عن	سلعة،	مّما	يلِزم	
احملاضر	وبالّذات	املؤّقت	بالتراجع	أو	االمتناع	عن	تقدمي	االعتراض	أو	القيام	
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بتحّدي	»العميل«،	وإاّل،	يضطر	إلى	حتّمل	الّتِبعات	السلبية	لسلوكه.	ثانيا،	تدهور	
ظروف	عمل	احملاضرين	من	خالل	تشغيلهم	بعقود	عمل	مؤّقتة	وغير	مكتملة	

احلقوق،	كما	سنسهب	الحقا.	

مجموعة	 داخله	 يف	 يستقطب	 اّلذي	 اإلسرائيلي	 اجلامعّي	 احلرم	 فضاء	 يتمّيز	
األكثرية	اليهودية	واألقلّية	العربية	أكادمييا	بالعنصرّية	يف	معظم	األحيان.	ترتُّبات	
سلبّية	 آثار	 ولها	 ضاّرة،	 	- الفضاء	 داخل	 مترجمة	 هي	 كما	 	- العنصرية	 هذه	
إلى	حّد	كبير	على	العرب	كأبناء	األقلّية	املوجودين	داخل	هذه	املؤّسسات،	ومن	
ضمنهم	احملاضرين	)انظر	مثال:Omi & Winant,1994(.	يُعاني	احملاضرون	
العرب	مّما	يلي:	مكانتهم		يف	أسفل	الهرم	األكادميي،	معّدل	متثيلهم	يف	الدرجات	
األدنى،	 احلّد	 إلى	 أقرب	 عادة	يف	ظل	ظروف	هي	 يعملون	 مرتفع،	 املثّبتة	 غير	
يتقلّدون	عددا	محدودا	من	املناصب	املؤّثرة.	يف	الغالب،	يحصل	هؤالء	احملاضرون	
التدريس،	مّما	يجعل	اعتمادهم	على	الطالب	 على	وظائف	يطغى	عليها	مهّمة	

وتقييمهم	مرتفعا	)علي،	2013،	فريدمان،	قيد	النشر،	معيان،	2013،	2014(. 

غالبا،	ما	تتمحور	دراسات	احملاضرين	العرب،	كغيرهم	من	أبناء	األقليات،	حول	
أّن	مساقاتهم	 يعني	 ذاته	 القومية؛	وهذا	يف	حّد	 تختّص	مبجموعتهم	 مواضيع	
تطرح	قضايا	ليست	سائغة	للطالب	اليهود.	أحيانا	كثيرة،	يُنّفس	الطالب	اليهود	
وذلك	 األقلّية،	 من	 األساتذة	 هؤالء	 ضّد	 انتقادات	 بصّب	 هذا	 انزعاجهم	 عن	
Hur-  باعتبار	أّنهم	احللقة	األضعف	يف	التدريج	الهرمي	األكادميّي	)انظر	مثال:
tado, 1992(.	تقترح	برامج	التخّصصات	املختلفة	مساقات	حول	»التعّددّية	
الثقافية«،	يدّرسها	احملاضر	العربي.	ومبا	أّن	هذه	املساقات	تعتبر	مبثابة	أداة	
مريحة	»لتجميع	نقاط	أكادميية«	فهي	تدفع	احملاضر	العربي	إلى	الهامش،	إذ	
)انظر:	 اجلوهرّية«	 كاملساقات	 املهّمة	 املواّد	 مع	 يتعامل	 ال	 أّنه	 على	 إليه	 يُنَظر	

 .)Hurtado et al,. 1998

ثالثة	 نطاق	 يقع	ضمن	 الثالثة	 للنماذج	 العربي	 احملاضر	 استخدام	 أّن	 مبعنى	
ة	ُشّيدت	 دات،	أّوال:	كونه	يُشّكل	أقلية	عددّية	يف	مؤسسات	أكادميية	مؤممَّ محدِّ
سياسات	 نتيجة	 أيضا،	 الطالب	 شأن	 تعالي	 ثانيا:	 اليهود.	 خلدمة	 خّصيصا	

تلخيص	ونقاش
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حترير	التعليم	العالي	السائدة	يف	إسرائيل	حيث	متّخض	عنها	حتوُّل	العالقة	بني	
الطالب	واحملاضر	إلى	عالقة	»عميل«	و«مزّود	خدمة«.	ثالثا:	دهورته	وتهميش	

مكانته	من	ناحية	عددّية،	وظروف	عمله،	ومواضيع	تدريسه.	

بناء	على	ذلك،	اضطّر	أغلبية	احملاضرين	العرب	-تقريبا	الثلثان-	قبول	الواقع	
و«التعّددّية	 األلوان«	 »عمى	 منوذجي	 حتت	 تنخرط	 استراتيجّيات	 وتبّني	 املّر	
الذي	 واقعهم	 الوضع	كما	هو	عليه.	ينسجم	قرارهم	هذا	مع	 الثقافية«	إلبقاء	
الدرجة	 -األقدمية،	 الكافية	 األكادميية	 املوارد	 إلى	 افتقارهم	 يف	 د	 يتجسَّ
العمل،	منصب	 التثبيت	يف	مكان	 الوظيفة،	 التوظيف،	نسبة	 األكادميية،	نوعّية	
ص،	أهمّية	املساقات	التي	يُدّرسونها،	نوعّية	املؤسسة	األكادميية	 داخل	التخصُّ
التي	يعملون	بها-حيث	ال	قدرة	لهم	إال	تقّبل	األمر	الواقع،	بل	والعمل	جاهدين	من	
أجل	عدم	تدهوره.	والعكس	صحيح	بالنسبة	ألقلية	احملاضرين	العرب	-تقريبا	
الثلث-،	حيث	ميلكون	املوارد	األكادميية	التي	مُتكّنهم	من	استخدام	استراتيجّيات	
هيكلة	 إعادة	 ويحاول	 يستأنف	 ينتقد،	 الذي:	 البنيوي«	 »النموذج	 تنطوي	حتت	
الذي	 اليهودي	 الطالب	 مع	 القوى	 موازين	 يف	 اخللل	 	- متفاوتة	 مبستويات	 	-
 Blalock, 1967; Jackson.&	:مثال	)انظر	الشرعية	سلطته	على	يستأنف

 .)Solis,1995

تنسجم	هذه	النتيجة	أيضا	مع	األدبيات	التي	تشير	إلى	أّن	اختيار	أبناء	األقلّيات	
دّية	الثقافية«	لم	تكن	لظروف	موضوعّية	-تنّوع	 لسياسة	»عمى	األلوان«	أو	»التعدُّ
حّساس	 طوباوي	 واقع	 أيديولوجية	-حتقيق	 أو	 الطالب-	 خلفيات	 حقيقي	يف	
لالختالفات	بني	الطالب-	فقط،	إمّنا	يف	األساس	ألسباب	براغماتية	محضة،	
ُمسلّط	 األكادميي	 احلرم	 داخل	 العاّم	 التوّجه	 أن	 العربي	 احملاضر	 يقني	 منها	
للحفاظ	على	أفضلّية	اليهود.	ولهذا،	يتوّجب	عليه	الهرولة	يف	اّتباع	استراتيجّيات	
تتناغم	مع	»االندماج	البّناء«،	التكيُّف	الذاتي	من	حيث	الوعي	القومي	والعرقي	
ومالءمته	لــ"أعضاء	املؤّسسة"	طمعا	يف	تعميق	ما	يسّمى	بــ"الرأسمال	الرمزّي"،	
داخل	 الهوامش	 الهرمي	وخلق	 التسلسل	 يبقي	على	 التكّيف	 أّن	هذا	 مع	علمه	
املقابل،	 يف	 	.)Fine et. al. 1997; Gair & Mullins, 2010( املؤّسسة	
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إلى	 العرب	 احملاضرين	 بعض	 عبور	 إلى	 يشير	 البنيوي«	 »النموذج	 اختيار	 	 فإنَّ
ر	 »عملية	التوعية«	)conscientisation(	-كمنطلق	لكل	عمل	تغييري-،	للتحرُّ
ينتفض	 الذي	 للواقع«	 النقدي	 »االندماج	 إلى	 واالنتقال	 البّناء«	 »االندماج	 من	
فيريري،	 	( اإلسرائيلية	 األكادميية	 أرجاء	 يف	 السائدة	 الهيمنة	 عالقة	 على	
1969/1980(.	بكلمات	أخرى،	إّن	االضطرار	لتبّني	سياسة	»عمى	األلوان«	أو	
األكادميي	 	)construct( »املبنى«	 جناح	 على	 مؤّشر	 هو	 الثقافية«	 دّية	 »التعدُّ
اإلسرائيلي	يف	حتديد	ردود	أفعال	احملاضر	العربي	ضمن	اإلطار	املسموح	به.	
البنيوي	يكون	معناه:	حتّول	احملاضر	العربي	إلى	 بينما	التجّرؤ	وتبّني	النموذج	
بفاعلية	 يقوم	 بل	 القائم،	 للمبنى	 يخضع	 ال	 	)actor( والعب	 	)agent( وكيل	
داخل	 الهرمي	 التسلسل	 تغيير	 يف	 طامعا	 له	 احملّدد	 اإلطار	 خارج	 	)praxis(

املؤّسسة	األكادميية	اإلسرائيلية	ملصلحته	كمحاضر	عربي.	

لعّل	تدّرج	احلاجات	ملاسلو	)maslow’s hierarchy of needs(	الذي	يتدّرج	
االجتماعية	 ثّم	 األمان	 -ثّم	 الفرد	 لبقاء	 الالزمة	 األساسية	 االحتياجات	 من	
الذين	 العرب	 	معظم	احملاضرين	 أنَّ لنا	 -يُوّضح	 الذات	 ثّم	حتقيق	 التقدير	 ثّم	
متقوقعني	 زالوا	 ما	 الثقافية«	 دّية	 و«التعدُّ األلوان«	 »عمى	 يستخدمون	منوذجي	
بينما	 الوظيفي«،	 »األمن	 صلبها	 يف	 يدخل	 التي	 االمان«	 »حاجات	 مرحلة	 يف	
وبها	 للتقدير«	 »احلاجة	 إلى	 »البنيوي«	 النموذج	 تستخدم	 التي	 القلّة	 وصلت	
باحترام	اآلخرين	 املرموقة	والشعور	 املكانة	األكادميية	 العربي	 يحّقق	احملاضر	
له،	خاصة		تلك	الزمرة	من	الطالب	اليهود	)انظر:	Maslow, 1963(.	ويجدر	
التنبيه	أّنه	ال	ميكن	الفصل	بني	الدرجة	التي	وصل	اليها	احملاضر	العربي	يف	

هرمية	احلاجات	عند	ماسلو	وبني	املوارد	األكادميية	املتوفرة	لديه.	

ل	أّن	الطالب	اليهود	هم	ضحّية	ثقافة	الهيمنة	الدارجة	 أوضحنا	يف	الفصل	األوَّ
وكالء	 مختلف	 من	 ْوها	 تلقَّ التي	 للتربية	 نتاج	 هي	 وسلوكّياتهم	 إسرائيل.	 يف	
التنشئة	االجتماعّية،	ونتاج	الشرعية	التي	أقّرت	مثل	هذه	السلوكّيات	علنا	أو	
عنصرّية	 أّن	 ثانية	 يؤّكد	 الفصل	 هذا	 العالي.	 التعليم	 مؤّسسات	 داخل	 خفية	
املؤسسات	األكادميية	اإلسرائيلية،	مبختلف	تلّياتها،	هي	َمن	حُتّدد	ردود	أفعال	

تلخيص	ونقاش
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احملاضر	العربي	ُتاه	سلوكيات	طالبية	حتاول	تهميشه	واالستئناف	على	سلطته	
الشرعية،	مبنعها	منه	املوارد	األكادميية	الكافية	التي	قد	تتيح	له	الصعود	يف	سلّم	
للواقع«.	 النقدي	 "االندماج	 نحو	 التحّرر	 أو	 التقدير"	 "حاجة	 االحتياجات	حتى	
والسؤال	املطروح:	هل	سياسات	األكادميية	اإلسرائيلية	هذه	مع	احملاضر	العربي	
تتماشى	مع	أهّم	مبدأين	يحّركان	األكادميّية،	وهما:	التحصيل/اإلجناز	واحلرّية	

األكادميّية؟	

ابن  صهيونّي:  أكاديمّي  حرم  داخل  األقلّية  إلى  المنتمي  العربّي  المحاضر 
البيت أم ضيف غريب؟ 

كعامل	 اجلامعي	 احلرم	 تربة	 إلى	 مييل	 أقلّية	 إلى	 كمنتٍم	 العربّي	 احملاضر	
فريدمان،	 2014؛	  ,2013 معيان،	 )انظر:	 له	 بالنسبة	 مضياف	 وغير	 إقصائّي	
قيد	الطباعة(.	هو	يشعر	بتناغم	مع	أبناء	أقلّيات	أخرى،	إّنه	يعمل	داخل	»مناخ	
التعليم	العالي	يف	تعاملها	 أكادميّي	بارد«	بل	قارس.	نقطة	انطالقة	مؤسسات	
ة	الشؤون	األكادميية	-تدريس	املساقات،	التعامالت	 مع	احملاضر	العربّي	يف	كافَّ
م	العلمي	وحتى	عالقات	الزمالة-	 اإلدارية،	التوظيف	والتدرُّج	الوظيفي،	التقدُّ
هي	وهنة	بسبب	هشاشة	مكانته	كمحاضر	مؤّقت	يف	فترة	تتمّيز	باملنافسة	وعدم	
االستقرار.	عليه،	يرافق	احملاضَر	شعوٌر	عام	بعدم	احلصانة	خالل	تأدية	عمله	

 .)Birdsell-Bauer, 2011	انظر(

الهرم	 أسفل	 يف	 العرب	 احملاضرون	 يتواجد	 األخرى،	 األقلّيات	 أبناء	 كبقّية	
ويعملون	عادة	 مرتفع،	 املثّبتة	هو	 الدرجات	غير	 معّدل	متثيلهم	يف	 األكادميّي:	
دفعهم	 فإّن	 النحو،	 هذا	 على	 األدنى.	 احلد	 إلى	 أقرب	 هي	 ظروف	 ظل	 يف	
قدما	والترويج	لهم	يظّل	أقّل	بكثير	من	األعضاء	املنتمني	ملجموعات	األكثرية،	
يحصلون	 هم	 الغالب،	 يف	 املؤّثرة.	 املناصب	 من	 جدا	 محدودا	 عددا	 ويتقلّدون	
الطالب	 على	 االعتماد	 يجعل	 مّما	 التدريس،	 مهّمة	 عليها	 يطغى	 وظائف	 على	
وتقييمهم	مرتفعا.	وغالبا	ما	تعرض	مساقاتهم	اّلتي	تختّص	مبجموعته	العرقّية	
واإلثنّية،	قضايا	غير	مريحة	للطالب	اليهود.	ويف	كثير	من	األحيان	يترجم	هؤالء	
األساتذة	 هؤالء	 توّجه	ضّد	 انتقادات	 إلى	 ارتياحهم	 وعدم	 انزعاجهم	 الطالب	
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العرب	)Hurtado, 1992(	على	اعتبار	أّنهم	هم	احللقة	األضعف	يف	املنظومة	
األكادميّية.	على	إثر	ضعضعة	مكانته	كما	ُذكر	أعاله،	يواجه	احملاضر	العربّي	
والزمالء	 اإلدارة	 ِقبَل	 من	 اليهود،	 مع	 مقارنة	 ظاملة،	 بل	 متساوية	 غير	 معاملة	

 .)Hurtado et al, 1998 ;13-12	ص	2013	معيان،(

العالي	 التعليم	 مؤّسسات	 أّن	 كسابقاتها،	 	، السابع	 حتى	 الثالث	 الفصول	 تؤكِّد	
مغروسة	 إّنها	 بل	 األوسع	 االجتماعّي	 السياق	 عن	 تنقطع	 ال	 تكاد	 إسرائيل	 يف	
اليهود	والعرب	 والتوّترات	بني	 يتّم	استنساخ	الصراعات	 فيه.	وبناء	على	هذا،	
العالي،	وبدْورها	تؤّثر	حتما	على	العالقة	بني	 التعليم	 الكائنة	خارج	مؤّسسات	
زئيفي	 )انظر:	بوميل،	 اليهود	 واإلدارة	 والزمالء	 العرب	 التدريس	 أعضاء	هيئة	
والزمالء	 العرب	 احملاضرين	 بني	 التوتُّرات	 خصوصية	 لعّل	 	.)2009 وتوتري،	
تأّسست	 وقد	 محايد؛	 غير	 حّيز	 يف	 كونها	تري	 يف	 تتجّسد	 اليهود	 واإلدارة	
األكادميّية	اإلسرائيلّية	وتطّورت	باعتبارها	أداة	طّيعة	يف	يد	املشروع	الصهيونّي	
خلدمته	يف	مهاّم:	»بناء	الدولة«،	و»صياغة	هوّية	األمة«	و»بناء	الذاكرة	التاريخّية«	
)أنظر:	مصطفى	2007	ص	35-37(،	هناك	عملية	»تهويد«	مستمرة	للمؤّسسات	
األكادميّية	اإلسرائيلّية.	بكلمات	أخرى،	ال	تزال	األكادميية	اإلسرائيلية	بأغلبيتها	
مبا	 اليهود	 كدولة	 إسرائيل	 يف	 يَرْون	 الذين	 الصهاينة	 لصالح	 ومجّندة	 مؤمّمة	
داخل	 العرب	 احملاضرين	 مكانة	 على	 التعريف	 لهذا	 مترّتبة	 آثار	 من	 حتمله	

 .)Mustafa, 2014(	اإلسرائيلية	األكادميية

بناء	عليه،	تيب	الفصول	الّثالث	حتى	الّسابع	عن	التساؤل	املركزي	أعاله	بأّن	
احملاضر	العربّي	املنتمي	إلى	األقلّية	داخل	حرم	أكادميّي	صهيونّي	ال	يشعر	فقط	
اليهود	وال	 أّنه	ضيف	بل	جسم	غريب،	ووجوده	غير	مفهوم	ضمنا	ال	للطالب	
للزمالء	اليهود	وال	لإلدارة	اليهودية!	عليه	يطرح	السؤال:	ما	هو	احلل	األمثل	

	تأميمه؟ لتحسني	وضع	احملاضر	العربي	داخل	حرم	أكادميّي	صهيونّي	متَّ

تبنّي	التجربة	أن	مؤّسسة	التربية	والتعليم	استجابت	لظروف	قاسية	مماثلة	من	
ِقبَل	مهنّيني	عرب	يف	مجال	التدريس	بثالث	آليات:	األولى،	»عدم	االعتراف«	اّلذي	
يهدف	إلى	تاهل	أو	تأجيل	أو	تأخير	أو	االستخفاف	بدعاوى	املهنّيني	العرب.	

تلخيص	ونقاش
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الثانية،	»االعتراف	الرخيص«	اّلذي	ينزع	الشرعية	من	مطالبات	األقلّية	العربّية	
معه.	 والتكّيف	 معايشته	 إزعاج،	ميكن	 أو	مصدر	 إحلاح	 إلى	 بواسطة	حتويلها	
الثالثة،	»سياسة	االستخفاف«	اّلتي	تقّر	بوجود	املشاكل	ولكّنها	ال	تعترف	باحللول	
الالزمة	أو	أّنها	تعل	من	حتويل	املوارد	املطلوبة	إلى	إضافات	بطيئة	وتدريجّية	
)Incremental(	من	خالل	تدابير	جزئّية	ومتفّرقة	تبقي	الوضع	غير	املرغوب	
فيه	على	ما	هو	عليه.	والسؤال	الذي	يطرح	نفسه:	ما	هي	االستراتيجّية	اّلتي	
ستتبّناها	املؤّسسة	األكادميّية	اإلسرائيلية	مع	واقع	احملاضرين	العرب	املوصوف	
أعاله	اّلذي	ال	يتماشى	بتاتا	مع	أهّم	مبدأين	يحّركان	األكادميّية	وهما:	اإلجناز	

واحلرّية	األكادميّية؟	)انظر:	جبارين	وإغباريه،	2010(. 

أعاله	 املذكورة	 الثالث	 اخليارات	 من	ضمن	 هي	 املؤّسسة	 فعل	 رّدة	 كانت	 إذا	
يقود	 فهذا	 التدريجّي-	 والتعاطي	 اإلزعاج،	 وضعّية	 مع	 التكّيف	 	 التجاهل،	 	-
إلى	طرح	سؤالني	آخَرين:	األّول،	هل	هناك	حاجة	إلى	منظومة	حكمّية	جديدة	
)governance(	داخل	مؤّسسات	التعليم	العالي؟	اإلجابة	تتمّثل	يف	استمرارّية	
النظام	احلالي	حّتى	الطرف	اآلخر	املتمثِّل	يف	احلكم	الذاتي	املؤّسسّي	املستقّل	
هل	 الثاني:	 السؤال	 يطرح	 وعندئذ	 األكادميّي.	 املجال	 يف	 إسرائيل	 يف	 للعرب	
املؤّسسات	التمثيلّية	للمجتمع	العربّي،	مثل	جلنة	املتابعة	العليا	للجماهير	العربّية	
يف	إسرائيل،	تسعى	يف	إعادة	املطالبة	باستعادة	نصيبها	reclaim	من	املسؤولّية	

)احلاكمية(	للتعليم	العالّي؟
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