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تاسارد

الط�لاب الع��رب الفل�س��طينيون م��ن
�إ�س��رائيل في الجامعات الأردنية :بين
الطموح والتحدي
�

د .ق�صي حاج يحيى ود .خالد عرار

محاضران في الكلية األكاديمية «بيت بيرل»

مقدمة

تبح��ث هذه الدراس��ة في مجم��ل العوامل الت��ي تدفع طالب
وطالب��ات المدارس الثانو ّية العرب ّية عا ّمة للدراس��ة في المملكة
األردن ّية الهاش��م ّية .كذلك تحاول أن تقف على األسباب من وراء
ه��ذه الظاهرة إلى جانب فحص م ّيزاتها وإس��قاطاتها على مبنى
ومتناولية التعليم العالي لدى األق ّلية العرب ّية في إس��رائيل .تشير
األبح��اث إلى ّأن العراقيل البنيو ّية الموج��ودة في جهاز التعليم
العال��ي في إس��رائيل تدفع الط�لاب العرب خ ّريج��ي المدارس
العرب ّي��ة الثانو ّية بص��ورة عا ّمة إلى البحث ع��ن أهداف وفرص
تعليم ّية علي��ا في خارج البالد (حاج يحي��ى2002 ،؛ حاج يحيى
وعرار .)2007 ،وتبرز في اآلونة األخيرة ظاهرة سفر أعداد كبيرة
من الطالبات العربيات إلى خارج البالد من أجل مواصلة التعليم
العال��ي .تعتبر هذه الظاهرة جدي��دة ،عندما يدور الحديث عن
وضع التعليم العالي لدى األق ّل ّية العرب ّية في إس��رائيل .في هذه
المقال��ة س��نعرض النتائ��ج الميدانية للبحث ال��ذي أجريناه مع
الط�لاب العرب الفلس��طينيين الذين يدرس��ون ف��ي الجامعات
األردنية.
تظهر نتائج البحث بصورة واضحة ّأن الزيادة في متناولية التعليم
العالي ل��دى الطالب العرب في الجامعات األردن ّية تس��تند إلى
عوامل طرد وعوامل جذب إلى هذا الهدف ،وهي تم ّثل خصوص ّية
فريدة من نوعها عند الحديث عن التعليم العالي في دولة عرب ّية
مجاورةّ ،
وأن السياس��ة الممنهجة لعدم قبول الطالب العرب في
الجامع��ات اإلس��رائيلية للمواضي��ع ذات الهيب��ة االقتصادي��ة

واالجتماعية هي أحد العوامل التي تجعل الدراسة في الجامعات
األردنية مال ًذا أو خيا ًرا أخي ًرا أمامهم.

تمهيد

من المعروف أنه مع انهيار المنظومة االش��تراكية في دول شرق
أوروب��ا وتجمي��د المنح الجامعية تو ّقف س��فر الط�لاب العرب
الفلس��طينيين من إس��رائيل للتعلي��م العالي في ه��ذه الدول.
توجه قس��م كبير من الطالب العرب للدراسة الجامع ّية
بالمقابل ّ
خصوص��ا في جمهوري��ة ألمانيا الغربية
في دول غ��رب أوروبا،
ً
س��اب ًقا .باإلضافة إلى ألمانيا بدأ قس��م قليل م��ن الطالب العرب
بالس��فر إل��ى دول أخرى في غ��رب أوروبا من أج��ل التحصيل
خصوصا رومانيا (حاج يحيى
الجامعي في مؤسس��اتها الجامعية،
ً
ويعقوبي.)2007 ،
إال ّأن التغ ّير الهائل في وجهة الطالب العرب من إسرائيل للتعليم
خارج البالد قد حدث في أواخر التسعينات وبداية القرن الحالي،
في أعق��اب معاهدة الس�لام بين إس��رائيل والمملك��ة األردنية
الهاشمية عام  1994ونشوء ظاهرة سفر الطالب العرب إلى األردن
من أجل الدراس��ة الجامعية في جامعاتها ومؤسساتها األكاديمية
المتنوعة (حاج يحيى وعرار2007 ،؛ عرار وحاج يحيى.)2007 ،
لق��د أصبحت المملكة األردنية الهاش��مية الم��كان المفضل لدى
الطالب والطالبات العرب من إسرائيل لمواصلة تعليمهم الجامعي
في جامعاتها ومؤسساتها العليا منذ مطلع هذا القرن .وكانت هذه
بالنس��بة لقس��م كبير من الطالب العرب الثانويين في إس��رائيل
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خصوصا أنهم بدأوا يدرسون في دولة
فرصة سانحة للدراسة هناك،
ً
عربية مج��اورة لهم وباللغة العربية وفي أج��واء ثقافية حضارية
وقومية قريبة منهم ،وتكون شهاداتهم المستقبل ّية معترف بها من
قب��ل مجلس التعليم العالي في إس��رائيل .لقد أصبح األردن هد ًفا
لعدد كبير من الطالب والطالبات العرب الثانويين الذين يطمحون
بدراس��ة مواضيع ح ّرة ذات مكانة اجتماعية واقتصادية عالية في
مجتمعه��م ،مث��ل الطب والصيدل��ة ومختلف المواضي��ع الطبية
ّ
المسا ِعدة .في سنة  1998بلغ عدد الطالب العرب من إسرائيل في
األردن ،ذكو ًرا وإنا ًثا ،أو كما يقال لهم «طالب عرب  ،»48ما بين 80
إلى  100طالب .وقد وصل عددهم في الس��نة الدراس��ية -2004
 2005إل��ى  1,654طال ًبا ،منهم  498طالبة .في الس��نة الدراس��ية
 2006-2005وص��ل عددهم إلى  2,155طال ًب��ا ،منهم  670طالبة
(وزارة التعلي��م العالي والبحث العلم��ي األردني .)2006 ،أما في
سنة  2007فقد ازداد عدد الطالب والطالبات العرب في الجامعات
األردن ّية بش��كل كبير؛ ففي السنة الدراسية  2008-2007درس في
جامع��ة العلوم والتكنولوجيا األردنية لوحده��ا  932طال ًبا وطالبة
مقارنة مع  673طال ًبا في العام الدراس��ي ( 2006-2005معطيات
أخيرة من مكتب رئاس��ة جامع��ة التكنولوجيا والعل��وم األردنية،
 .)2007ال تتوفر لدينا معطيات دقيقة عن أعداد الطالب والطالبات
العرب الذين يدرسون في الجامعات األردن ّية عا ّمة ،إال ّأن معطيات
جامعة التكنولوجيا والعلوم األردن ّية تؤ ّكد على الزيادة الكبيرة في
عدده��م وان عددهم الحالي يف��وق  5,000طالب وطالبة (حاج
يحيى وعرار.)2007 ،

الئح��ة رقم  : 1توزيع الط�لاب والطالبات العرب من
�إ�س��رائيل ف��ي جامعة العل��وم والتكنولوجي��ا الأردن ّية
التخ�ص�ص لعام 2007
ح�سب
ّ
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التخصص
ّ
الطب والجراحة
ّ
العلوم الط ّب ّية المخبر ّية
تكنولوج ّيا األش ّعة
الهندسة المعمار ّية
الهندسة المدن ّية
الهندسة الكهربائ ّية
الهندسة الميكانيك ّية
الهندسة الط ّب ّية الحيو ّية
الصيدلة
دكتور صيدلة
التمريض
طب وجراحة األسنان
ّ
تكنولوجيا صناعة األسنان
التغذية وتكنولوجيا الغذاء
الطب البيطريّ
ّ
التقانات الحيو ّية والهندسة
البصر ّيات

المجموع
281
7
23
9
3
2
1
2
107
18
26
151
7
10
8
6
10

الطبيعي
العالج
ّ
الوظيفي
العالج
ّ
السمع والنطق
هندسة الحاسوب
علوم الحاسوب ونظم المعلومات
علوم الحاسوب
نظم المعلومات الحاسوب ّية
المجموع

140
31
83
3
1
1
2
932

(المصدر :جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،قسم اإلحصائيات)2007/9/4 ،

كما أصبحت الجامعات األردن ّية هد ًفا لطالب وطالبات عرب من
إسرائيل يرغبون بمواصلة دراستهم العليا لنيل شهادات الماجستير
خصوصا في مواضيع الدين والش��ريعة اإلس�لام ّية
والدكت��وراه،
ً
واللغة واألدب العربي.
ويالح��ظ أن الطالب��ات العربي��ات ب��دأن تفضي��ل التعليم في
الجامع��ات األردنية ( 31%من الطالب في االردن طالبات) .عل ًما
خصوصا في
بأن عددًا ضئيال منهنّ س��افر للتعليم خ��ارج البالد،
ً
أوروبا ،ويعود ذلك إلى أسباب اجتماعية وتقليدية ودينية .لذلك
فضلت الطالب��ات العربيات التعليم في الجامعات اإلس��رائيلية،
خصوص��ا في جامعة حيفا القريبة من القرى والمدن العربية في
ً
الجليل وفي كليات تأهيل المعلمين العربية .واستمر هذا الوضع
إلى حين فتح المجال للطالبات العربيات للدراسة في الجامعات
األردني��ة العربية .أم��ا في الجامع��ات األردنية ،ف��إن الطالبات
العربي��ات يش��عرن بأمن أكث��ر .إذ ال يواجهن ف��وارق في اللغة
والعادات والتقاليد االجتماعية والحضارية ،وصعوبات في التأقلم
الجامعي كما تواجهه الطالبات العربيات الملتحقات بالجامعات
اإلس��رائيلية .إن تحديد الجيل للقبول في الجامعات اإلس��رائيلية
للمواضيع الطبي��ة ،مثل مواضيع الصيدلة والعالج بالنطق ،يعتبر
عقبة أم��ام الطالبات العربيات؛ فالطالب��ات العربيات خريجات
المدارس الثانوية الالتي ينوين دراس��ة الطب أو مواضيع الطب
المساند ال يس��تطعن االنتظار سنتين أو أكثر من أجل البدء في
خصوص��ا أن ظاهرة الزواج المبكر
الدراس��ة الجامعية في البالد،
ً
ف��ي المجتمع العربي واالنتظار الطوي��ل للقبول في الجامعة أو
رفض��ه تقلص من إمكاني��ة الفتاة العربية من اكتس��اب التعليم
العال��ي ومواصلته (كناعن��ة)2005 ،؛ فال تتوافر ل��دى الطالبات
العربي��ات الثانويات بدائل للعمل خارج القرى العربية ،كما هي
متواف��رة للطالب الع��رب؛ بل ينتظ��رن فرصة القب��ول للجامعة
اإلس��رائيلية وهن على األغلب موج��ودات في البيوت .على هذا
األس��اس تفضل الطالبات العربيات السفر إلى األردن على البقاء
ف��ي البيوت في انتظار القبول المنش��ود أو الرفض من الجامعة
اإلس��رائيلية (عرار وح��اج يحيى .)2007 ،لق��د تحولت المملكة
األردني��ة الهاش��مية إلى الهدف المنش��ود والمفض��ل للطالبات
العربيات الالتي يطمحن بدراس��ة المواضيع التعليمية المعروفة
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نتائج البحث

بـ»الح��رة» ،مث��ل الطب والصيدل��ة ومواضيع الطب المس��اند.
الخروج إلى هذا الحي��ز التعليمي الجديد والبديل للحيز الضيق
في الب�لاد يمثل تغي ًرا هائ ًال باتجاه التعليم والعمل المس��تقبلي
للطالبات العربيات ،إذ غال ًبا ما انحصر تواجدهن في الماضي في
كليات اجتماعية ولس��انية ،وتحددت أعمالهن في مجال التربية
والتعليم وس��وق الخدمات العامة .إن توجه الطالبات العربيات
لمواصلة التعلي��م العالي في األردن بهذه اإلعداد الكبيرة يمكنه
أن يدلل على هذه القن��اة الجديدة للتعليم خارج البالد للطالبة
العربية من إس��رائيل التي قد تجيب عل��ى طموحاتها الطبيعية،
وأن الطالبة العربية تشعر بأن هذه القناة الجديدة تش ّكل جوا ًبا
واضحا لتوقعاتها في دراس��ة مواضيع حرة ذات هيبة اجتماعية،
ً
كانت حتى اآلن محدودة ومقتصرة فقط على الطالب الذكور.
ّإن العوائ��ق والصعوبات في قب��ول الطالب العرب في الجامعات
اإلسرائيلية (مثل المعدالت «الخيالية» المطلوبة منهم في امتحان
البس��يخومتري للقب��ول لمواضي��ع هامة ،وتحديد جي��ل القبول
للمواضي��ع الطبي��ة ،ومقابالت القب��ول الفردية) تعتب��ر العوامل
الرئيس��ية «الدافعة» للط�لاب لحزم حقائبهم للس��فر الى خارج
البالد .وبذلك فقد تحولت المملكة األردنية الهاشمية إلى الهدف
المنش��ود والمفضل للطالب العرب الذين يطمحون إلى دراس��ة
المواضي��ع التعليمي��ة «الحرة» ،مثل الط��ب والصيدلة ومواضيع
الطب المس��اند .الخروج إلى هذا الحي��ز التعليمي الجديد الذي
يش��كل بديال للحيز الضيق في الب�لاد يمثل تغي ًرا هائ ًال في قضية
التعليم العالي والعمل المستقبلي للطالب العرب ،وهو ايضا بدأ
بمواكبة ظاهرتي «تس��ليع التعليم العالي وعولمته» والتي تنظر
إلى التعليم العالي من منظ��ار اقتصادي بحت .بيد أننا كباحثين
نؤكد عل��ى اتجاه جديد في التعليم العالي ل��دى األقلية العربية
الفلسطينية في إسرائيل والذي سنطلق عليه اصطالح «األ ْر َد َنة».

الئح��ة رقم  2تظهر بوضوح بان الطالب العرب يدرس��ون الطب
والصيدل��ة والمواضي��ع الطبي��ة المس��اندة كأفضلي��ة أولى في
الجامعات األردنيةً ،
وأيضا في الجامعات األخرى خارج البالد مثل
ألماني��ا وروماني��ا وايطاليا (حاج يحي��ى .)2002 ،وليس خف ًيا أنّ
القب��ول لهذه المواضيع ف��ي الجامعات اإلس��رائيلية يحتاج إلى
معدالت عالية في البسيخومتري والبجروت إضافة لشروط أخرى
مثل محدودية الجيل واجتياز المقابلة الش��خصية .وما من ش��ك
ف��ي ّأن الطالب الع��رب يأخذون بالحس��بان الحاج��ات الملحة
للسوق اإلس��رائيلية ومتغ ّيرات العرض والطلب فيها .فقد شملت
عين��ة البحث  214طال ًبا يدرس��ون الصيدلة ،وهذا اس��تنادًا إلى
طلب الس��وق اإلسرائيلي من جهة ،ولكن ً
أيضا إلى سهولة القبول
له��ذا الموضوع في الجامعات األردنية وهيبته االجتماعية في ما
يعرف بالمجتمعات األقلياتية.

مجريات البحث

الئح��ة رق��م  :3توزي��ع الطالب العرب ف��ي الجامعات
الأردنية ح�سب الجيل والتمويل الدرا�سي

تم إجراء البحث خالل العام الدراسي  2008-2007في الجامعات
األردنية .وقد اش��تملت عينة البحث عل��ى  460طال ًبا 335 ،ذك ًرا
و 119أنث��ى ،م��ن خمس جامع��ات أردنية مختلف��ة .تم توزيع
اس��تمارة على الطالب تعنى بأسئلة البحث حول دافعية الطالب
العرب للدراس��ة في األردن ومدى تقييمهم لمستوى التعليم في
الجامع��ات األردنية والصعوبات التي يواجهونها أثناء الدراس��ة.
لقد قام الباحثان بتوزيع االستمارة بين الطالب متنقلين من حرم
إل��ى آخر ومزودين بتأش��يرة من وزير التعلي��م العالي والبحث
العلمي في األردن للس��ماح لهما بإجراء ه��ذا البحث الميداني.
باإلضافة إلى االس��تمارة سنحت للباحثين مقابلة عدد ال بأس به
من الطالب بشكل مباشر والتحدث معهم حول تعليمهم وتك ّيفهم
وتعاطيهم مع هذا الحيز الجديد.

الئح��ة رق��م  :2توزي��ع الطالب العرب ف��ي الجامعات
الأردنية ح�سب مو�ضوع الدرا�سة
موضوع الدراسة

عدد المبحوثين

214
الصيدلة
80
العالج بالنطق
مواضيع طبية مس��اندة (العالج 43
الطبيعي إلخ)
30
التمريض
25
الطب العام
21
الطب ألسنان
األش��عة والبصري��ات والعل��وم 12
المخبرية
20
مواضيع أخرى

النسبة المئوية

48.1%
18.0%
9.6%
6.7%
5.6%
4.7%
2.7%
4.5%

التمويل المادي أثناء الدراسة ()N= 460
العائلة
88.5%
407
ذاتي
عمل
7.5%
39
منحة دراسية
12.2%
56
جيل الطالب أثناء الدراسة (المعدل  21.5سنة) .انحراف معياري 2.1
20-18
33.7%
153
22-21
35.5%
161
24-23
26.6%
121
25+
4.2%
19

الئحة رقم  3تظهر ّأن المم ّول األساسي لدراسة الطالب في خارج
البالد ه��ي العائلة 88,5% .من المبحوثي��ن أجابوا بأن عائالتهم
هي المم ّولة األساسية لدراستهم في الخارج .بينما صرح 12,2%
من المبحوثين بأنهم يمولون دراستهم في األردن بواسطة منحة
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دراس��ية قد حصلوا عليها قبل س��فرهم للدراس��ة في األردن عن
طري��ق األحزاب العربي��ة والمك ُرمات الملكي��ة .في حين ص ّرح
 7,5%م��ن المبحوثين أنهم يمولون دراس��تهم ف��ي األردن عن
طري��ق العم��ل الذات��ي ف��ي العطل
الصيفي��ة في الب�لاد ،إذ ُيمنع الطالب
األجانب عامة م��ن العمل في األردن.
وإضاف ًة إلى ذلك يظهر جل ًيا أن أعمار
معظم المبحوثين تتراوح من  18عاما
حتى  24أثناء الدراسة وان معدل جيل
الط�لاب العام هو  ،21,5أي أننا بصدد
مجتمع طالبي «شاب».
تفضيل التعليم في إسرائيل

الئح��ة رقم  :4مع��دل تح�صيل
الط�لاب العرب الذي��ن يدر�سون
ف��ي الأردن في امتحان��ات البج��روت والب�سيخومتري
ُقبيل �سفرهم
االمتحان

معدل بسيخومتري
معدل البجروت
معدل عالمة البجروت في االنجليزية

المع��دل العام بي��ن الطالب
()N=460
533.86
95.41
81.67

ر�س��م بيان��ي رق��م  :5دوافع �سف��ر الطالب الع��رب �إلى
الأردن مقابل الدوافع المف�ضلة للدرا�سة في �إ�سرائيل
()N=460
إمكانية العمل أثناء الدراسة
المصاريف الشاملة للتعليم
الصفة العملية (التطبيقية) للتعليم
االندماج في سوق العمل اإلسرائيلية
القرب الجغرافي من البيت
سهولة الوصول لمعهد الدراسة
مواصلة التعليم لنيل شهادة عليا
المحيط االجتماعي
العالقة مع المحاضرين
لغة التعليم
المستوى األكاديمي
المحيط الثقافي العربي
إمكانية إنهاء التعليم
إمكانية القبول
محدودية جيل التعليم
شروط قبول منخفضة
تفضيل التعليم في األردن

من الرس��م البياني أعاله يتضح لنا أن من بين العوامل الرئيس��ية
التي تدفع الطالب إلى الدراس��ة في األردن حسب األفضلية)1( :
ش��روط قبول س��هلة نس��ب ًيا؛ ( )2عدم تحديد لجيل القبول؛ ()3
إمكاني��ة القبول متاح��ة؛ ( )4بيئة ثقافية ولغة عربية مش��ابهة،
وقرب جغرافي.

ر�سم بياني رقم  : 6مواقف الطالب العرب من الدرا�سة
في الأردن()N=460
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تظهر الئح��ة  4بان المعدل العام في البس��يخومتري بين الطالب
المبحوثين هو  .533,86يستدل من هذه النتيجة بأن اغلب الطالب
امتحنوا في امتحان البس��يخومتري قبل س��فرهم إلى
العرب ق��د ِ
األردن وأنه��م ق��د خطط��وا وأرادوا تكمل��ة دراس��تهم العليا في
تظهر النتائج في الرس��م البياني أع�لاه أن الطالب يعتقدون بأن
الجامعات اإلسرائيلية .إال ّأن المعدل العام هذا ال يسمح لهم بتعلم
المستوى األكاديمي في الجامعات األردنية عال جدًا ،كذلك يؤكد
مواضيع الصيدلة والطب والطب المساند في الجامعات اإلسرائيلية.
الطالب عل��ى إمكانية القبول المبكر للمواضيع المس��تقلة ذات
كذل��ك هو الح��ال بالنس��بة للمعدل
مستوى أكاديمي رفيع
العام في البجروت .إذ حصل الطالب
القبول لكليات ذات هيبة رفيعة
ال حاجة لالجتهاد في المدرسة الثانوية
العرب المبحوثين على معدل ،95,41
إمكانية جيدة للعمل في إسرائيل
المجتمع العربي في إسرائيل يشجع ذلك
وهو معدل جيد جدًا ،إال انه غير كاف
عالقة المحاضرين مع الطالب ممتازة
لتخطي عقبة القبول للمواضيع الطبية
تعليم عال مك ّمل لشهادة عليا
المهم الشهادة
ف��ي الجامعات اإلس��رائيلية .وبما أن
التعليم باللغة العربية
ال توجد مخاوف من تأثيرات غربية
لغة الدراس��ة والتعليم في الجامعات
أعزز انتمائي الديني
محيط ثقافي وحضاري مناسب
االردنية ف��ي المواضي��ع الطبية هي
مصاريف دراسية مقبولة
أعزز انتمائي القومي
اللغة االنجليزية ،فقد صرح المبحوثون
أواصل لشهادة عليا (لقب ثان وثالث)
ّ
ب��أن معدل عالمتهم في البجروت في
أخاف من تأثير التعليم في إسرائيل
أفضل األردن حتى لو كانت نفس شروط القبول في اسرائيل
اللغ��ة االنجليزية يصل إل��ى ،81.67
الدمج بين العمل والتعليم
عندي برامج للعيش في األردن بصورة دائمة
وهي عالمة عالية نس��ب ًيا ويفترض أن
تؤه��ل الطالب العربي من إس��رائيل
معدل الموافقة مع المقوالت المتعلقة بالدراسة في األردن
للدراسة في الجامعات األردنية.

2009

تاسارد

األسنان والصيدلة ومواضيع متنوعة في الطب المساند كالمعالجة
الهيبة االجتماعي��ة في الجامعات األردنية دون الحاجة لالنتظار.
بالنط��ق والمعالج��ة باالتصال ،وه��و ما لم يتم القب��ول لها في
كما تبين الالئحة بأن غالبية الطالب تؤمن بقدرتها على االندماج
الجامعات اإلس��رائيلية ,حيث ما زالت غالبية الطالب تدرس في
في سوق العمل المحلي واإلسرائيلي عشية تخرجهم.
الجامعات اإلسرائيلية مواضيع العلوم االجتماعية واإلنسانية على
األغلب (مصطفى ،)2006 ،هذا إلى جانب قس��م قليل منهم من
يدرس للقبين الثاني والثالث في اللغة العربية والشريعة والدين
ر�س��م بيان��ي رق��م  :7ت�ص��ريحات عامة ب�ش���أن تقييم
اإلس�لامي في الجامع��ات األردنية .تظهر نتائ��ج البحث ً
أيضا ّأن
الط�لاب وتو�ص��ياتهم ب�ش���أن الدرا�س��ة ف��ي �إ�س��رائيل
عوام��ل الطرد العدي��دة من البالد ،مثل عالم��ات القبول والجيل
والأردن ()N=460
األدنى واالمتحان البس��يخومتري،
تدفع الطالب والطالبات على حد
إمكانية قبول الموضوع في إسرائيل غير متاحة
تمييز بحق العرب في األكاديميا اإلسرائيلية
س��واء لمغادرة البالد ،وذلك لعدم
إمكانية ضئيلة للقبول في إسرائيل
عدم االرتياح للتعلم بالعبرية في إسرائيل
االس��تعداد لالنتظار وبالذات لدى
التفضيل إلسرائيل لدراسة اللقب الثاني
الفتاة العربي��ة التي غال ًبا ما تحرم
التعليم في إسرائيل عملي
يسهل على العربي الذي يدرس في إسرائيل إيجاد عمل
من ه��ذه الفرص��ة مقابل عروض
ال توجد مشكلة في التعلم مع اليهود في إسرائيل
ال��زواج (ح��اج يحي��ى ويعقوبي،
التعلم في إسرائيل بسبب المستوى األكاديمي العالي
في إسرائيل مصاريف التعليم
معقولةإسرائيل كنت أفضل التعليم في إسرائيل  .)2007رغ��م وج��ود المعيق��ات
إذا كانت إمكانية القبول متاحة في
االقتصادي��ة وقس��ط التعلي��م
معدل الموافقة مع المقوالت المتعلقة بالدراسة في إسرائيل
والمصاريف المعيش��ية الباهظة،
خاص��ة لطالب الطب والصيدل��ة  -إذ يدفع طالب
الط��ب  170دينا ًرا لقاء كل س��اعة تعلي��م أكاديمية ،بمعدّل 40
تظهر النتائج في الرسم البياني أعاله ّأن الدراسة في األردن تعتبر
س��اعة ،إلى جانب  1,500ش��اقل تكلفة المعيشة شهر ًيا .وتصل
خي��ا ًرا ثان ًيا بالنس��بة للطالب العرب��ي ،وأنه لو ت��م قبولهم في
تكلفة طالب الطب في األردن ما يقارب  70,000ش��اقل س��نو ًيا،
الجامعات اإلسرائيلية لما س��افروا إلى األردن .كما ص ّرح الطالب
وتكلفة طالب الصيدلة ما يقارب  50,000ش��اقل سنو ًيا (المصدر
أن تكالي��ف التعليم العالي في األردن باهظة مقارنة بإس��رائيل،
وأوضحوا ّ
السابق)  -رغم هذه الحواجز ،يحاول األهل تذليلها لتحقيق حلم
بأن المستوى األكاديمي في الجامعات اإلسرائيلية عال
األس��رة العربية في تعليم أبنائها وبناتها ليصبحوا أطباء وطبيبات
وبأن خريجي الجامعات اإلس��رائيلية ينخرطون في سوق العمل
وصيادلة وصيدليات.
بس��هولة أكثر .في حين أع��رب الطالب أن إمكاني��ة القبول في
أما العوامل التي تجذب وتس��اهم ف��ي توجه الطالب والطالبات
الجامعات اإلسرائيلية للمواضيع التي يدرسونها في األردن صعبة
المتزايد إلى األردن ،فهي ش��روط القبول الس��هلة نسب ًيا وانعدام
واضحا في قبول
للغاية وأن الجامعات اإلس��رائيلية تمارس تمييزًا ً
امتحانات القب��ول ،والقرب الجغرافي والثقاف��ي واللغة العربية
الطالب العرب فيها.
المشتركة.
لق��د وصف الباح��ث مهند مصطفى ( )2006الس��لوك األقلياتي
ال��ذي يميز األقليات في توجهها نحو التعلي��م العالي واأل ْك َد َمة،
خالصة
والذي يختلف من حيث الهدف والس��لوك مع ما تتميز به ثقافة
نتائ��ج هذا البحث تبرز بوضوح ب��أن التعليم العالي لدى األقلية
المس��يطر ،إال أن ظاهرة تعليم العرب من إسرائيل لم تتناول من
منحى جديدًا في توجهاته .فظاهرة
العربية في إسرائيل بدأ يأخذ ً
قبل بالدراس��ة والتمحيص ،حي��ث أن التمكن من التعليم العالي
الدراسة في الجامعات األردنية للطالب العرب الفلسطينيين من
خ��ارج البالد له عالق��ة بدافعية الهجرة الدائم��ة منها أو الزمنية
إسرائيل تعتبر ظاهرة جديدة نسب ًيا ،وأن التزايد في عدد الطالب
والتوقعات ذات الصلة ،ومن أنواع هذه الهجرة الداخلية منها ،أو
والطالبات المتوجهين لطلب التعليم العالي في المملكة األردنية
الهاشمية في ازدياد كبيرّ ،
الخارجية الدائمة أو الدائرية المغلقة .فظاهرة التعلم في األردن
وأن ثمة زيادة كبيرة في عدد الطالبات
تتميز بالهجرة الدائرية المغلقة والمؤقتة التي تكون فقط لغرض
اللوات��ي يدرس��ن ف��ي األردن ،حيث أصبحن يش��كلن  31%من
الدراس��ة والعودة واالنخراط في المجتمع األس��اس (عرار وحاج
مجمل الطالب العرب في األردن .كما نستنتج من البحث أن أكثر
يحيى)2007 ،؛ ومن العوامل التي تجذب الطالب والطالبات إلى
من  50%من الطالب يدرس��ون موضوع الط��ب وطب وجراحة
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الهج��رة لغ��رض التعلي��م عوامل ج��ذب ،مثل تحس��ين الدخل
االقتص��ادي والوض��ع االجتماع��ي أو االقتص��ادي للخري��ج
(( ،Clifford,1970والزيادة في التمكين االقتصادي عند العودة.
وم��ن الهجرة المؤقتة ما يعد تمرينً��ا أو تدري ًبا أ ّول ًيا على هجرة
مس��تقبلية وثابتة نحو هدف أكثر جذ ًب��ا من الناحية االقتصادية
واالجتماعية (.)Siddle, 2000
أما فيما يتعلق بالقيم الثقافية التي يكتس��بها الطالب والطالبات
العربيات في األردن ،نجد استمرا ًرا لبحث مهند مصطفى ()2006
أن سلوك الطالب والطالبات العرب في الجامعات األردنية يتميز
بما سمي بسلوك تعليم أقلياتي ،حيث يتميز سلوك الطالب بنوع
من عدم االندماج في المجتمع األردني ،والمشاركة في أمسيات
تخصه��م ،مثل “وجبة اإلفطار” في ش��هر رمض��ان التي تنظمها
األحزاب المانحة ،ورغم االندفاع المتزايد لدى أبناء األقليات نحو
التعلي��م العالي كأحد وس��ائل الكفاح لسياس��ة الس��يطرة التي
تمارسها األغلبية .إال أننا لمسنا من خالل المقابالت أن سلوكيات
الطالب والطالب��ات في األردن تتميز بنوع م��ن التقوقع ،وعدم
االنخ��راط التام ف��ي الحياة الثقافية أو السياس��ية أو االجتماعية
األردنية  .هذا باس��تثناء بعض الحاالت التي حدث فيها نوع من
عالق��ات المصاه��رة كنتيج��ة حاصل��ة لالنخراط ف��ي المجتمع
األردني.
باإلضافة إلى ذلك تب ّين الدراس��ة أن المستفيد الكبير من ظاهرة
الدراس��ة في الجامعات األردنية ه��ن الطالبات العربيات ،حيث
بلغت نس��بتهن  31%من مجم��ل الطالب العرب من إس��رائيل
الذين يدرس��ون في األردن؛ وهي النس��بة التي لم نش��هدها في
إقباله��ن نحو التعليم ف��ي الجامعات األوروبي��ة ،وهو ما يعود
ألس��باب اجتماعي��ة وحضارية ودينية تس��هم في ج��ذب الفتاة
العربية للدراس��ة في الجامع��ات األردنية ،خاص��ة وأن الفتيات
ينتس��بن في تعليمهن في األردن لمواضيع ذات هيبة اجتماعية
وتعبر عن ميولهن الطبيعي ،وهو ما يختلف مع سلوك الطالبات
العربيات التعليمي في الجامعات اإلس��رائيلية اللواتي ينتس��بن
بنس��ب عالية للعلوم اإلنس��انية واالجتماعية بعكس س��لوكهن
التعليم��ي في الجامعات األردنية ،وهو ما من ش��أنه أن يش��كل
تغي ًرا مس��تقبل ًيا نوع ًيا في عمل المرأة العربية ً
أيضا ،حيث تعمل
غالبية النس��اء العربيات في السوق اإلس��رائيلية حال ًيا في سلك
الخدم��ات المس��اندة (عرار وأب��و عصب��ة ،)2007 ،في حين قد
يش ّكل انتس��ابهن المتزايد لمواضيع الطب والصيدلة أدا ًة لتغيير
عملهن المس��تقبلي ومن ثم سلوكهن ومكانتهن االجتماعية نحو
تالق��ي النوع االجتماع��ي ( ،)gender convergenceوهو ما قد
يزيد بدوره من تنافسهن في سوق العمل مع الرجال العرب أوالً
ولربما في سوق العمل اإلسرائيلية عامة.
عندم��ا يدرك الطالب والطالب��ات العرب في الم��دارس الثانوية

“السهولة النس��بية” للقبول في الجامعات األردنية بالمقارنة مع
خصوص��ا للمواضيع
ش��روط القبول في الجامعات اإلس��رائيلية،
ً
المس��تقلة ذات الهيبة االجتماعية واالقتصادية وليس للمواضيع
ذات الصلة بالمؤسسات الحكومية (جهاز التربية والتعليم مث ًال)،
حيث نرى نقدًا ألس��اليب اس��تيعاب مثل ه��ذه الوظائف وعدم
توف��ر أماكن العم��ل (الح��اج  ;2006 ،أبو عصب��ة ،)2007 ،فإن
الطالب والطالبات ال يفكرون كثي ًرا ويقتنعون بقبول الدراسة في
األردن .هذه القناعة عند الطالب والطالبات العرب نابعة باألساس
م��ن أن األردن هي دولة عربية وغي��ر بعيدة جغرافيا عن القرى
العربية في البالد ،كذلك اللغة والمتن العربي للدراس��ة وسهولة
القبول وعدم تحديد الجيل للبدء بالدراسة األكاديمية للمواضيع
المس��تقلة .وهذه القناعة يمكنها أن تحقق أحالمهم وتوجيههم
نح��و البدي��ل “الطبيعي” للدراس��ة الجامعية ب��دون عوائق في
ش��روط القبول وش��روط الجيل من أجل ترجمة حقهم األساسي
بمواصلة التعلي��م العالي .إذ تظهر نتائج البحث بوضوح تام بأن
التعليم في الجامعات األردنية يعتبر بالنسبة للطالب العرب في
إسرائيل خيا ًرا ثان ًيا بعد خيار الدراسة في الجامعات اإلسرائيلية.
كما ّأن الزي��ادة في أعداد الطالب العرب في الجامعات األردنية
في مواضي��ع الصيدلة ومواضيع الطب المس��اند قد يؤدي إلى
حدوث “تس��ونامي” بطالة بي��ن خريجي ه��ذه الجامعات في
المستقبل ،إذا لم تتم عملية توجيه رشيدة لهؤالء الطالب تستند
إلى سياسة ابتعاث كما هو الحال في دول العالم الغربي.
يالحظ ً
أيضا ّأن هذه الظاهرة الجديدة نسب ًيا على التعليم العالي
في المجتمع العربي في إسرائيل لم تؤثر سل ًبا على عدد الطالب
الع��رب في الجامعات اإلس��رائيلية .فعلى الرغم من هذا التدفق
الكبي��ر ،فنحن بصدد ظاهرة يمكنها أن تدلل على أهمية التعليم
العالي في الح��راك االجتماعي واالقتص��ادي لألقلية العربية في
إس��رائيل رغم اإلسقاطات الس��لبية المحتملة على جهاز التربية
والتعلي��م العربي ف��ي البالد ،بخص��وص عدم االكت��راث لنتائج
البجروت وعدم االهتمام بامتحانات البسيخومتري.
وللتلخي��ص فان التوجه إلى التعليم العالي لتكملة الدراس��ة في
األردن أو في دول أجنبية أخرى هو توجه قس��ري ،أي أنه يأتي
كخيار ثان للطالب والطالبات العرب في إسرائيل بسبب العراقيل
المختلف��ة التي تواجههم كالبس��يخومتري وامتحان��ات القبول،
واالفتقار إلى تنظيم وضبط سياس��ة االبتعاث حسب احتياجات
المجتم��ع وإمكانيات س��وق العمل في البالد ،وطغيان تس��ليع
التعليم العالي وعولمته.
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من أهم توصيات البحث:

.1

.2

.3
.4

.5

1اقامة مكتب توجيه وترشيد (ذي طابع تربوي) تحت غطاء
لجنة متابعة قضاي��ا التعليم العربي لمعاينة هذه الظاهرة
اس��تناداً للع��رض والطل��ب ف��ي س��وق العم��ل المحلي
واالسرائيلي.
2تعزيز التش��بيك لهذه الظاهرة بين األح��زاب العربية التي
تمن��ح منحاً دراس��ية للطالب العرب ولجن��ة متابعة قضايا
التعلي��م ،وذلك اس��تناداً ال��ى معايير تحصيلي��ة ومعايير
اقتصادية وذلك تماش��ياً مع احتياج��ات المجتمع العربي
الملحة والمستقبلية ،تحس��باً من حدوث «تسونامي» من
حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
3تقني��ن مكاتب االرتباط بي��ن المملكة األدرنية الهاش��مية
والمجتمع العربي في اسرائيل.
4اع��ادة الضغط عل��ى متخذي القرار في اس��رائيل من قبل
ممثل��ي الجماهي��ر العربي��ة في الكنس��يت االس��رائيلي
والجمعيات العربية الفاعلة لسن قوانين للتفضيل المصحح
ف��ي قبول الط�لاب العرب ف��ي الجامع��ات االس��رائيلية،
للمواضيع الطبية بدون عوائق البسخومتري ،وتحديد الجيل
أس��وة لما يتخذ بشأن األقليات األصالنية كما في كندا على
سبيل المثال ال الحصر.
5االهتم��ام الب��ارز ف��ي التعليم العال��ي والمورد البش��ري
األكاديم��ي لدى األقلية الفلس��طنية في اس��رائيل وزيادة
اعداد الطالب الجامعيين في الجامعات االسرائيلية وخارج
البالد ،والزيادة المطردة في نس��بة الطالب غير المقبولين
تحتم وبالحاح على متخذي القرار العمل والنضال من أجل
اقامة جامعة عربية في البالد!.
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