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ال يوج��د خطاب قانوني مح��دّد وناجز بش��أن «التعليم العربي»
وأهداف��ه في القوانين التي تعنى بالتعلي��م في البالد« .الخطاب»
الحاضر بقوة هو «التعليم للعرب» أو «التعليم للناطقين بالعربية».
الخطاب��ان مختلف��ان ويعبران ع��ن رؤيتيي��ن متباينتين بخصوص
التعليم بين أظهر األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.
يعكس الخطاب األول الس��عي إلعادة امتالك التعليم العربي من
قبل المجتمع العربي عبر تأكيد المضامين ذات الخاصية الثقافية
ووضع نموذج تحكم وترس��يم مبنى خاص .فيما يعكس الخطاب
تكريس��ا آلليات الس��يطرة على التعليم العربي عبر تأكيد
الثاني
ً
التبعية والتجزئة وطمس الهوية الجمعية.
يحض��ر «التعلي��م العربي» ف��ي اإلط��ار الحقوقي–القانوني في
إس��رائيل فقط على مس��توى التوجيهات والتعليم��ات الداخلية
للوزارة وعلى مستوى األنظمة وذلك بغياب تناول قانوني محدد
كم��ا هو مثال حال «التعليم الديني الرس��مي»ّ .إن تناول التعليم
العرب��ي فقط عب��ر األنظمة  -كما هو الحال في األنظمة بش��أن
«اللجنة االستش��ارية للتعليم العربي» من العام  - 1996يعكس
منطقي الوصاية والتبعية اللذين تتعامل من خاللهما الوزارة مع
ّ
ّ
التعليم العربي .وقد تكشفت محدودية هذه األنظمة وقصورها
ع��ن من��ح التعليم العرب��ي أفقا للتغيي��ر في تجرب��ة المجلس
االستشاري الذي ترأسه بروفيسور جورج قنازع.
في حينه ،ق��دم المجلس توصيات عينية إلقامة مديرية ومجلس
تربوي خاصين للتعليم العربي ضمن مبنى وأنظمة وزارة التربية

والتعليم ،لكنها رفضت من قبل الوزير أمنون روبينشتاين آنذاك.
يشار إلى أن األنظمة ما زالت رسميا سارية المفعول حتى بدون
تشكيل مجلس فعلي.
م��ن األهمية بم��كان في هذا الس��ياق التوضي��ح أن صالحيات
المجلس حس��ب لس��ان هذه األنظمة غير واضحة وقراراته غير
ملزمة واالستش��ارة به م��ن قبل الوزارة غير ملزم��ة وذالك على
خالف الصالحيات الواس��عة والملزم��ة للمجلس التربوي الخاص
بالتعليم الرسمي الديني.

ال�شراكة ،االعتراف والم�ساواة

في نهاية المطاف ،تشكل إقامة مديرية ومجلس تربوي للتعليم
العربي حال تنظيم ًيا أول ًيا يس��عى إلى تطوير «ش��راكة» جوهرية
في التحكم بالتعليم العربي ،عب��ر تطوير بنى تنظيمية وإدارية
خاص��ة ضم��ن وزارة التربي��ة والتعلي��م تضمن تمثي�لا حقيقيا
للمجتمع العربي في إدارة جهازه التعليمي .وبطبيعة الحال فإن
قضايا التعليم العربي ومش��اكله لن تنتهي عند هذا الحل ،لذلك
يجب دم��ج العمل على تطوير «الش��راكة» بالعمل على تطوير
«االعت��راف» (أي أن تعكس المضامين التربي��ة والتعليم الهوية
الجمعي��ة والرواي��ة التاريخية للش��عب الفلس��طيني وأن يصبح
التعامل مع اللغة العربية تعامال جوهر ًيا ال أدات ًيا) و»المساواة»
(تحديدا ،أن يتم إعادة تعريف وتوزيع الموارد المادية والرمزية
والتنظيمي��ة المتاحة للتعليم العربي بم��ا يضمن تحقيق تمييز
مصح��ح ألوضاع التعلي��م العربي :ميزانيات ،م�لاكات ،أبحاث ،

دراسات
تجارب تربوية ،إلخ).
بالمقابل ،من الضرورة بمكان العمل على صياغة مجددة ألهداف
التعليم العربي التي وضعتها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي
في العام  .1996المطلوب في هذا السياق صياغة رؤية شمولية
للتعلي��م العربي وليس فق��ط لألهداف بحي��ث يصبح باإلمكان
اإلش��ارة إلى صورة أو صور الخريج/ة المطلوبة وتحديد األليات
الالزمة لتحقيقها .الهدف هنا هو مراجعة نقدية ألهداف التعليم
العربي بهدف صياغة مش��روع ثقافي وترب��وي لتدعيم الحقوق
الجماعية في اللغة واإلدارة الذاتية بإمكانه التعاطي مع مقوالت
التنمية والعولمة والعدل اإلجتماعي والهوية الجمعيةن وبإمكانه
مناهض��ة التمييز والفقر والعنف واإلقص��اء والطائفية والفئوية.
في هذا الس��ياق ،يجب التنبه إلى خصوصية التربية الالمنهجية
ودور مؤسس��ات العمل األهلي واألح��زاب والمراكز الجماهيرية
في مشروع كهذا.
م��ن األهمية بمكان اإلش��ارة إل��ى التعددية الثقافي��ة والحزبية
والديني��ة بين أظهر المجتمع الفلس��طيني وض��رورة أن تعكس
أهداف التعليم هذه التعددية إلى جانب مقوالت واضحة بشأن
العالق��ة بين المجتمع الفلس��طيني في إس��رائيل والمجتمعات
الفلسطينية في الضفة والقطاع والشتات.

الق�ضاء وحده ال يكفي

عل��ى أهميت��ه ،يبقى النض��ال ف��ي المس��ار القانوني-القضائي
مح��دودًا ،وم��ن الضروري رف��ده بالعمل الجماهي��ري والتعبئة
يتوجب توضيح أن المسار القانوني لم
الشعبية .في هذا اإلطارّ ،
يس��تنفد بعد وأنه ما زال أمام التعليم العربي هوامش في إطار
القوانين واألنظمة والتعليمات والتوجيهات التنظيمية المختلفة
فيما يخص التربية والتعليم لم يتم س��برها واستغاللها والوصول
عبرها إلى حالة تصدي ومثول أمام المحاكم.
ف��ي ظل الفج��وة القائمة ما بي��ن الخطاب البالغ��ي العالي في
السياس��ة والتربية والعمل األهلي وبين واقع العمل والممارسة
يجب التأكيد في ضرورة تطوير مبادرات ذاتية وجماهيرية ضمن
المجتمع العربي حول قضايا التربية والتعليم .في هذا الس��ياق،
نحن بحاجة إلى خلق مبادرات عينية ومستدامة بإمكانها إحداث
فارق نوعي في الحقل وبإمكانها وضع الدولة والسلطات المحلية
العربي��ة أمام تحدي��ات رمزي��ة وأخالقي��ة دون أن ُتعفى هذه
األجسام من مسؤولياتها المباشرة على التربية والتعليم ودون أن
تتح�� ّول هذه المبادرات إلى بدائل تام��ة ومنفصلة .تهدف هذه
المب��ادرات إلى الخروج من الضحوية إل��ى موقع الفاعلية وأخذ
المس��ؤولية وإلى تقوية العالقة ما بي��ن المهنيين واألكاديميين
والحق��ل المدرس .في هذا اإلطار  :يج��ب تطوير مناهج بديله،
كت��ب تدريس بديل��ة ،برامج مهني��ة لمديري الم��دارس ،برامج

لمديري أقسام التعليم في السلطات المحلية إلخ.

تو�صيات

في س��بيل النهوض بالتعليم العربي وإخراجه من دائرة الضحية،
فمن الضرورة بمكان:
1 .1بناء برنام��ج جماهيري حواري حول قضايا ومش��اكل
التربية والتعليم بمش��اركة باحثين وأكاديميين بحيث
يتضمن المش��روع جوالت ميدانية ولقاءات مهنية في
المدارس؛
2 .2إقامة منتدى دائم للحقوقيين والباحثين والناشطين في
حقل التربية والتعليم لتبين القضايا التي يمكن متابعتها
قانوني��ا ولتحفيز مؤسس��ات العمل األهل��ي في مجال
المرافعة على متابعة هذه القضايا حقوقيا وجماهيريا؛
3 .3صياغ��ة ورق��ة عم��ل بش��أن الموقف م��ن المجلس
االستشاري ،تتضمن التعديالت المطلوبة على المنظومة
القانوني��ة القائم��ة وتفصيل أوجه الش��به واالختالف
القائمة ما بين هذه األنظم��ة وأنظمة التعليم الديني
الرسمي؛
4 .4بلورة مش��روع لتعزيز وترش��يد العالقة بين مؤسسات
العمل األهلي والمدارس العربية.
ّإن إقام��ة المجلس التربوي العربي هي خطوة هامة جدًا ،يجب
أن توضع المهام التالية نصب أعين القائمين عليه:
صياغة رؤيا للتعليم العربي تتضمن مراجعة ألهدافه الحالية
من العام 1996؛
1 .1صياغ��ة رؤية تحدد “م��ا نريد من التعلي��م العربي”:
صورتن��ا وذاكرتن��ا وراهننا؛ المبادرة إلى دراس��ة حول
قضاي��ا التربي��ة الالمنهجي��ة ف��ي المجتم��ع العربي
والسياس��ات القائمة بش��أنها .تتضمن ه��ذه التوصية
ض��رورة التواصل م��ع العاملين في ه��ذا الحقل عبر
طاوالت مستديرة وذلك نحو صياغة رؤيا لدور التربية
الالمنهجية ومبناها ومضامينها في المجتمع العربي؛
2 .2بل��ورة مش��روع لتنمية القي��ادات التربوي��ة .تتضمن
التوصية إقامة برامج مهنية وأطر مستدامة ومؤتمرات
س��نوية خاصة لمدي��ري الثانويات الع��رب ولمديري
أقس��ام التعليم في الس��لطات المحلية ف��ي المرحلة
األولى؛
3 .3بلورة مش��روع لتطوي��ر المناهج والكتب التدريس��ية
البديل��ة ،وتقدي��م مراجعات نقدي��ة مفصلة للمناهج
والكتب التدريس��ية والتجارب التربوي��ة المعمول بها
والمخطط لها.
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التصورات المستقبلية
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