�سيا�سات ت�أهيل المعلمين العرب في �إ�سرائيل
وا�ستحقاقات الهوية
{توصيات الورقة البحثية المش��تركة لمركز دراسات ولجنة متابعة قضايا التعليم
العربي ،والتي أعدّها د .أيمن كامل اغبارية}

توصيات أولية

هناك عدد من الخطوات التي يمكن التوصية باتخاذها لمواجهة
الصعوب��ات والتحديات المرتبطة بالحاجة إل��ى تطوير الخاص ّية
الثقافي��ة ف��ي كلي��ات تأهي��ل المعلمين ف��ي التعلي��م العربي
الفلس��طيني في إس��رائيل ،وكذلك بالحاجة إلى تطوير سياس��ة
مالئمة لتأهي��ل المعلم العربي في أطر التأهي��ل العبرية ،ومن
هذه الخطوات:
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1 .1تعميق البحث :لغياب المعرف��ة العلمية الدقيقة في هذا
يتوج��ب تعميق البح��ث األكاديمي في موضوع
المجالّ ،
تأهيل المعلم العربي في إسرائيل ،في جوانب مثل :البحث
السياس��ي واالجتماعي لتوثيق وتحلي��ل منهجيين لعملية
افتت��اح مؤسس��ات تأهي��ل المعلمين العربية؛ والسياس��ة
الس��لطوية تجاه هذه المؤسس��ات وبرام��ج التأهيل فيها؛
وبحث مع ّمق حول تط ّورات وأهداف سياس��ة المؤسس��ة
الحاكمة تجاه تأهيل المعلمين العرب في إسرائيل؛ وإيجاد
المعرف��ة المطلوبة للمعل��م العربي العتيد في إس��رائيل؛
واختبار نجاع��ة التأهيل في المؤسس��ات القائم��ة اليوم؛
وبحث ظروف تأهيل الطالب العرب في مؤسسات التأهيل
اليهودية؛
2 .2تحسين الجاهزية :ثمة حاجة إلى توجيه موارد إضافية من
أجل تحس��ين جاهزية الطالب العرب للدراس��ة في كليات
تأهيل المعلمين ،ذلك ألن دراستهم الثانوية ال تز ّودهم في

الكثير من الحاالت بالخبرات المالئمة للتجربة األكاديمية،
والمقت��رح ف��ي ه��ذا الصدد ه��و تطوير وإقام��ة دورات
وورش��ات عمل لتحضير الطالب العرب للتعليم األكاديمي،
بما في هذا التدريب على أس��س الكتابة األكاديمية .كذلك
األمر ،ثمة حاجة إلى مزيد من االستثمار في التط ّور المهني
للمحاضري��ن والمحاض��رات الع��رب ف��ي كلي��ات تأهيل
المعلمين خصوصا في تقنيات التعليم الحديثة وأس��اليب
اإلرشاد واإلشراف والتدريب.
يتوجب العم��ل على رعاية
3 .3تدعي��م
ّ
الخاصي��ة والتعدّديةّ :
الخاصية الثقافية والتربوية في الكليات العربية ،وتش��جيع
ّ
التعدّدي��ة بين الكليات العربي��ة المختلفة بهذا الخصوص،
وذلك من خالل تش��جيع نم��وذج تح ّكم أكثر اس��تقاللية،
تخصصات ومضامين تعليمية جديدة تالئم تأهيل
وتطوير ّ
المعل��م العربي .كما يج��ب العمل عل��ى تقوية توجهات
التع ّددي��ة الثقافية ضم��ن الكليات العبري��ة تجاه الطالب
العربي واليهودي على حد س��واء .في هذا السياق ،نوصي
بإع��داد ورق��ة عم��ل مش��تركة ل��وزارة التربي��ة والتعليم
ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل من
ش��أنها رس��م صورة أو صور الخريج/ة المنشودة للنهوض
بالتعلي��م العربي من حي��ث المعارف والمه��ارات والقيم
والتوجهات المطلوبة لذلك.
4 .4الح ّد من البطالة :يتوجب وضع سياس��ة واضحة للحد من
ظاه��رة بطالة الخريجين ،وذلك عبر تقليص ظاهرة القبول
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الفائض وتحقيق المس��اواة بين التعلي��م العربي والعبري،
األم��ر الذي يزيد من قدرة التعليم العربي على اس��تيعاب
آالف الخريجي��ن الع��رب .وف��ي هذا اإلطار ،م��ن األهمية
بمكان التقليل من حجم ظاهرة الطلبة العرب في الكليات
العبري��ة خ��ارج األقس��ام العربي��ة ،والذين يت��م تأهيلهم
بالعبرية ،ثم يتم استيعابهم في المدارس العربية ،وفي هذا
السياق من األهمية بمكان فحص التأهيل الحاصل في إطار
«شهادة التدريس» (תעודת הוראה) في الكليات العبرية
والجامع��ات ،فخريجو هذا اإلطار يش�� ّكلون أيضا عبئًا على
قدرة اس��تيعاب التعليم العرب��ي للخريجين الجدد .ويذكر
ً
أيضا أن التقديرات تشير أيضا إلى وجود قرابة األلف طالب
في أطر التأهيل التابعة للجامعات ،ال تعرف نس��بة العرب
فيهم.
وضوحا
5 .5توضي��ح المعايي��ر :يتوج��ب وض��ع معايير أكث��ر
ً
وش��فافية فيما يتعلق بالمحاصصة بين الكليات المختلفة
م��ن قب��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م ،للتذكي��ر الميزانيات
المخصص��ة لكل كلية من قبل الوزارة هي إجماال بحس��ب
عدد الطلبة (الحص��ة) المصادق عليه من قبل الوزارة لكل
المصحح فيما
كلي��ة .هنا ،ال بد من انتهاج سياس��ة التمييز
ِّ
يتعل��ق بتوزيع الموارد والميزانيات بي��ن الكليات ،لضمان
جسر الفوارق القائمة بين الكليات العربية والعبرية ضمن
يتوجب العمل على
جدول زمني محدد .في هذا الس��ياقّ ،
مساواة الموارد وظروف التعليم في الكليات العربية بموارد
وظ��روف نظيراتها من الكلي��ات العبرية ،في عدة مجاالت
مث��ل :عدد الطالب ف��ي الصفوف ،وع��دد الطالب للمعلم
الواحد ،وتحس��ين ُبن��ى االتصاالت والمكتب��ات وخدمات
االستشارة والتوجيه المهنية ،كما ُيقترح زيادة تمثيل العرب
في وظائف مركزية وإدارية في قسم تأهيل المعلمين في
وزارة التربية والتعليم.
6 .6مكافحة الطائفية والجهوية :يتوجب مكافحة سياسة وزارة
التربي��ة والتعليم الرامية إلى تكري��س الطائفية والجهوية
ضم��ن تأهيل المعلمي��ن العرب وذلك عبر فتح مس��ارات
خاص��ة لمجموع��ات أو طوائ��ف عربي��ة بعينه��ا (كالبدو
وال��دروز) ضمن الكليات العبري��ة .كذلك ال بد من تقليص
عدد المس��ارات واألقس��ام المخصصة للطلب��ة العرب في
الكلي��ات العبرية عبر دم��ج بعضها في الكلي��ات العربية
ودم��ج البعض اآلخر ضمن كلية جديدة في منطقة النقب.
في هذا الس��ياق نوصي بفحص دمج المس��ارات واألقسام
المخصص��ة للطلب��ة العرب الب��دو (كلية ك��ي :המסלול
למורים בדואים במכללה לחינוך ע“ש קיי בבאר
שבע; كلية آحف��اه :המסלול למורים בדואים במכללה

تاسارد

האקדמית אחווה; كلي��ة أوراني��م :המסלול למורים
בדואים במכללת אורנים; كلي��ة أوهل��و :והמסלול
למורים בדואים במכללת אוהלו) وضم��ن الكلي��ات
العربية القائمة في الجوار (كلية س��خنين والكلية العربية
في حيفا) وضم��ن كلية عربية جدي��دة لتأهيل المعلمين
تق��ام لهذا الغرض في منطقة النقب .وس��يكون من ش��أن
الكلي��ة الجديدة توفير برامج تأهيل تتعاطى مع خصوصية
المش��اكل التربوية واالجتماعية والتعليمية لمنطقة النقب
والجنوب والمدن المختلطة في المركز .هذا ومن األهمية
بمكان التشديد على هوية الكلية من حيث كونها مفتوحة
للطلبة العرب كافة ولي��س العرب البدو حص ًرا .كما نوصي
بدمج المس��ار المخصص للطلبة العرب ال��دروز في كلية
غ��وردون (המסלול למורים דרוזים במכללה לחינוך
ע“ש א“ד גורדון בחיפה) ضمن الكليات العربية القائمة
في الجوار (كلية سخنين والكلية العربية في حيفا).
7 .7التش��بيك مع المجتمع المدني :رغ��م وجود تجارب مهمة
ورائدة في تعزيز العمل الجماهيري والتطوعي في الكليات
(فتيحة  ،)2002 ،إال أن ه��ذه التجارب ما زالت قليلة ،وما
زالت أغلبيتها تدار كمش��اريع إضافية وبرامج على هامش
خط��ة التأهيل األساس��ية ،ولذلك فهناك حاجة ماس��ة إلى
تدعيم العالقة ما بين الكليات العربية ومؤسسات المجتمع
المدن��ي القطرية والمحلية في البل��دان والقرى المجاورة
لب عملية التأهيل،
لهذه الكليات ،ووضع هذه العالقة في ّ
ويتضمن ذلك تطوير التوج��ه الجماهيري واالجتماعي في
الكلي��ات عبر وضع برامج خاصة له��ذا الغرض ،إلى جانب
أهمية تفعي��ل الحياة الطالبية في الكلي��ات ،ودعم إقامة
لجان طالب عرب منتخبة.
8 .8تعزيز دور مراكز اإلرش��اد :خطوة إضافي��ة تتعلق بتقوية
التواص��ل بي��ن مراحل التأهي��ل المختلفة الت��ي يم ّر فيها
المعلم العربي في إسرائيل ،هي التوصية لتعزيز دور مراكز
اإلرشاد للمعلمين في تدعيم تواصل تأهيل المعلم العربي،
بحيث تعمل هذه المراكز بمنهجية واستدامة على التطوير
المهن��ي للمعلمين العرب طيلة مس��يرتهم المهنية بر ّمتها،
وعل��ى التعاطي مع الحاجات التدريبي��ة للمعلمين العرب
أثن��اء خدمتهم ،هذا ومن المهم أن تش��ارك المؤسس��ات
األهلي��ة إل��ى جان��ب المؤسس��ة التربوي��ة الرس��مية في
المسؤولية عن التطور المهني للمعلمين العرب عبر إقامة
مراكز استكماالت متخصصة.
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