
560

56
0

بني الرباغماتية )الواقعية( واملقاومة الوطنية
رأي الجمهور يف شرقي القدس من الخطة الخماسية اإلسرائيلية يف التعليم

ملخص

 بن أفراهامي، أمنون رامون ويوحنان صورف



 أصبح النشر ممكنًا بفضل دعم شركائنا: 

 معهد القدس لبحث السياسات / رقم النشر 568 

بني الرباغماتية )الواقعية( واملقاومة الوطنية
رأي الجمهور يف شرقي القدس من الخطة الخماسية اإلسرائيلية يف التعليم

ملخص

املؤلفون: بن أفراهامي، أمنون رامون ويوحنان صورف

سنة النشر: 2021

مساعدي البحث: : يوتم دجني، ايتمار طوهر-لف، جوين عيىس

تصميم الغالف: ستوديو ايرا جينزبورچ 

ترجمة وتصميم النسخة العربية: سرين سموم

تحرير النسخة العربية: تهيلة بيجمان

© 2021, معهد القدس لبحث السياسات
     بيت حاي اليسار

     شارع راداك 20, أورشليم- القدس 9218604
www.jerusaleminstitute.org.il
info@jerusaleminstitute.org.il



طنية
رباغماتية واملقاومة الو

ني ال
ب

ي
يذ

نف
ص ت

خ
مل

2

ملخص

تعرض هذه الدراسة رأي الجمهور العربي يف شرقي القدس تجاه الخطة الحكومية الخماسية يف مجال 

التعليم )بعد قرار الحكومة رقم 3790 الصادر يف مايو 2018(، وخاصة تجاه السياسة اإلسرائيلية لزيادة 

عدد الطالب الذين يدرسون وفًقا للمنهج االسرائييل يف املدارس الحكومية وهي حتى السنوات األخرية 

درس فيها معظم الطالب وفق املنهج الفلسطيني )التوجيهي(.

يتم تقديم املواقف العامة الواردة يف الدراسة يف سياق الخطاب الذي يتم إجراؤه يف الفضاء اإللكرتوين، 

من  كجزء  بالعربية.  القدس املتكلم  شرقي  جمهور  مع  بوضوح  تحديدها  يتم  التي  الحوار  ساحات  يف 

الدراسة، تم رصد العشرات من ساحات النقاش املختلفة واملتنوعة. الستكمال الدراسة، تم إجراء 15 

مقابلة والتي توفر بعًدا إضافًيا متعمًقا لدراسة شبكات التواصل االجتماعية.

شرقي  يف  اندلعت  التي  والعنف  االحتجاجات  موجة  خلفية  عىل   ،2015 عام  نهاية  من  مبكر  وقت  يف 

الرتويج  يف  القدس  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بدأت  مركزيًا(،  مكاًنا  الشباب  احتل  )حيث  القدس 

لربنامج تشجيع الطالب يف شرق القدس عىل الدراسة وفق املنهج اإلسرائييل. مع تزايد جهد املؤسسة 

اإلسرائيلية لتعميق الربنامج اإلسرائييل يف شرقي القدس، بدأت حملة مضادة محددة عىل األقل جزئياً، 

النظام  التعاون مع  القدس وأولياء األمور من  الفلسطينية، تهدف إىل منع طالب شرقي  مع السلطة 

اإلسرائييل. لكن ابتداًء من النصف الثاين من عام 2018، حدث انخفاض يف حجم البيانات واملنشورات 

الربنامج  ضد  ومكثفة  مركزة  حملة  من  تدريجي  تحول  هناك  وكان  اإلسرائييل،  الربنامج  ضد  املنظمة 

اإلسرائييل إىل حملة مستمرة وأكرب مع فتح الخطاب العام عىل وسائل التواصل االجتماعي. لذلك ركزت 

دراستنا عىل هذا الخطاب العام، كما ينعكس يف شبكات التواصل من يناير 2019 إىل نهاية 2020. 

التوتر  تمييز  يمكن  األيديولوجي.  والنهج  الرباغمايت  النهج   - نهجني رئيسيني  إىل  الدراسة  نتائج  تشري 

الداخيل والصراع بني النهجني بوضوح. من ناحية، يعتقد العديد من اآلباء يف شرقي القدس أن املناهج 

حداثة،  األكرث  التعليمية  النماذج  مع  يتناسب  للعصر.  ومواكبة  وأنسب ألطفالهم  أفضل  اإلسرائيلية 

للمستقبل، سواء من  ويفتح األبواب  التفكري املستقل والنقدي  تطوير  الطالب من خالل  عالم  ويرثي 

إىل  باإلضافة  التكنولوجي.  للتعليم  اإلضافية  خالل املسارات  ومن  والبغروت  العربية  الدراسات  خالل 

ذلك، تتلقى املدارس التي تدرس وفًقا للمنهج اإلسرائييل دعًما كبرًيا من البلدية ووزارة الرتبية والتعليم: 

تتلقى إعانات، وبنية تحتية أفضل، ونظام فصول وأنشطة يف إطار التعليم الالمنهجي وتوفري الخدمات 

الفردية يف مستوى أعىل. 
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أيًضا، ُينظر إىل اختبار التوجيهي عىل أنه فاشل يف جوانب مختلفة: ُينظر إليه عىل أنه عفا عليه الزمن، 

و“مرهق” دون داٍع، وال يسمح باكمال وتصحيح الدرجات، ويتميز بإدراك “الكل أو ال يشء”، وهو غري 

مناسب بشكل أسايس لظروف معيشية وتطلعات محدثة لقطاعات كبرية من سكان شرقي القدس.

من ناحية أخرى، يدين العديد من األهايل، بما يف ذلك أعضاء لجان األهل يف بعض أحياء شرقي القدس 

وأعضاء لجنة األهل املركزية )الذين لهم ارتباط بالسلطة الفلسطينية وعىل اتصال بها( ، بشدة اإلجراءات 

اإلسرائيلية للتوسع يف عدد الطالب الذين يدرسون يف املناهج اإلسرائيلية.

سياسية  كأداة  التعليم  إسرائيلية الستخدام  محاوالت  أنها  عىل  الحكومية  اإلجراءات  هذه  تقديم  يتم 

معارضو  مارس  القدس.  شرقي  لسكان  الفلسطينية  الهوية  ومحو  اإلسرائييل  التلقني  عملية  لقيادة 

القدس إلرسال أطفالهم إىل املدارس  األمور يف شرقي  الربنامج اإلسرائييل ضغوًطا شديدة عىل أولياء 

التي يدرسون فيها وفًقا للمنهج الفلسطيني فقط. ُينظر إىل األهل الذين ينقلون أطفالهم إىل املدارس 

يتنازلون عن هويتهم ويضرون بنظام التعليم  إليها وفًقا للربنامج اإلسرائييل، عىل أنهم  التي يذهبون 

الفلسطيني مقابل مزايا وظروف أفضل ألطفالهم.

 

 رداً عىل ذلك أوضح أولياء األمور الذين يفعلون ذلك أنه ليس لديهم حل آخر بسبب النقص الحاد يف 

الفصول الدراسية واألطر التعليمية عىل مستوى مناسب وبسبب الوضع االقتصادي الصعب يف شرقي 

وغري رسمي  به  التعليم املعرتف  مدارس  يف  الدراسية  الرسوم  دفع  الصعب  من  يجعل  مما  القدس، 

التفهم لدوافعهم،  التواصل االجتماعي، يسعون إلظهار  النقاشات عىل وسائل  والتعليم الخاص. يف 

ويف كثري من الحاالت يوضحون صراحة أنه يف الصراع بني قيم الحفاظ عىل الهوية الفلسطينية ورفاهية 

الهوية  بأن  أيًضا  الكثريون  يجادل  الثانية. سوف  القيمة  خيار  يفضلون  الطفل وتأمني مستقبله سوف 

الفلسطينية للطالب الذين يدرسون وفًقا للمنهج اإلسرائييل يمكن الحفاظ عليها بطرق مختلفة - بما 

يف ذلك من خالل التعليم يف املنزل واألسرة وخارج املدرسة، كما يتضح من “عرب 1948”، أي املواطنني 

العرب يف اسرائيل.

السؤاالن الكبريان اللذان ينشئان من دراسة الشبكات االجتماعية واملقابالت هما عالقات القوة بني 

الجانبني يف النقاش، ومدى انعكاس مناقشة الشبكات عىل العمليات التي تجري يف الواقع املعقد 

قرار الحكومة  بعد عامني ونصف من   - أن يالحظ  للمرء  يمكن  واملتغري لشرقي القدس. يف رأينا، 

تجاه املناهج  القدس  إيجابية يف مجتمع شرقي  موقًفا أكرث  يمثل يف األساس  تغيرًيا   -  3790 رقم 

اإلسرائيلية وامتحانات البغروت. ومع ذلك، فإن مدى وشدة التغيري ال يزاالن غري واضحني بما فيه 

الكفاية، وكذلك وترية تقدمه. يمكن للدراسات واملسوحات األخرى التي ستتناول جوانب مختلفة 

من الخطة أن تعمق فهمنا لهذه القضية الحساسة،  أن لها مكانة مهمة للغاية يف كل يشء مكانة 

ومستقبل املدينة والقضية  اإلسرائييل،  يف املجتمع  واندماجهم  القدس،  شرقي  سكان  ومستقبل 

اورشليم-القدس باعتبارها مكوًنا رئيسًيا يف الصراع اإلسرائييل الفلسطيني.
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دراسة  الجزء األول من  الحرية، وهي  ناومان من اجل  الدراسة بدعم من مؤسسة فريدريش  أُجريت 

والتي   ،)INSS( القومي  دراسات األمن  السياسات ومعهد  لبحث  القدس  مشرتكة أكرب أجراها معهد 

ستتعامل مع مكونات أخرى من الخطة الخماسية اإلسرائيلية وأثرها عىل شرقي القدس. اخرتنا يف هذه 

الدراسة الرتكيز عىل موضوع التعليم ألنه يواجه سكان شرقي القدس بمسألة هويتهم. إنه يفتح نقاًشا 

عاًما ونقاًشا داخلًيا حاًدا بني مؤيدي االندماج يف األكاديمية اإلسرائيلية وسوق العمل اإلسرائييل  ألسباب 

براغماتية-نفعية وبني املحافظني الذين لديهم آراء وطنية أكرث صرامة ويؤكدون عىل أهمية الحفاظ عىل 

الفلسطينية وتدعو  السلطة  القضية  تتحدى  الحكم اإلسرائييل. كما  الفلسطينية والنضال ضد  الهوية 

للتساؤل حول مكانة شرقي القدس يف التسوية الدائمة كعاصمة للدولة الفلسطينية املستقبلية.
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كان أحد األهداف الرئيسية لقرار الحكومة رقم 3790 والخطة الخماسية الحكومية لالستثمار يف التعليم يف شرقي القدس 
هو زيادة عدد الطالب الذين يدرسون يف إطار املناهج اإلسرائيلية يف نظام التعليم يف شرقي القدس.

يتم  الذي  الخطاب  تجاه املناهج اإلسرائيلية. يعتمد عىل تحليل  القدس  العربي يف شرقي  الجمهور  اراء  الدراسة  تبحث 
عن املقابالت  التواصل االجتماعي، فضالً  تحليل املناقشات عىل شبكات  الرتكيز عىل  مع  اإللكرتوين،  الفضاء  إجراؤه يف 
شرقي  سكان  بني  املختلفة  واالتجاهات  لالراء  شاملة  صورة  الدراسة  تقدم  للمناقشة.  إضافًيا  ُبعًدا  توفر  التي  املتعمقة 

القدس ما بني املؤيدة واملعارضة للربنامج اإلسرائييل. 

تشري نتائج الدراسة إىل نهجني رئيسان ملوقف السكان تجاه املناهج اإلسرائيلية – النهج الرباغمايت والنهج األيديولوجي - 
والتوتر الداخيل بني النهجني.

يستند البحث إىل فهم أن موضوع املناهج يف شرقي القدس هو قضية أساسية فيما يتعلق بوضع ومستقبل سكان شرقي 
اإلسرائييل  الصراع  يف  مركزي  عنصر  باعتبارها  املدينة  ومستقبل  اإلسرائييل،  املجتمع  يف  اندماجهم  ومسألة  القدس، 

الفلسطيني.

أُجريت الدراسة بدعم معهد دراسات األمن القومي االسرائييل )INSS( وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية. 

والثقافية  االجتماعية  الجوانب  دراسة  يف  متخصص  السياسيات،  لبحث  القدس  معهد  يف  باحث  زميل  أفراهامي،  بن 
للمجتمعات العربية يف شرقي القدس. يف السنوات األخرية، عمل مستشاًرا لشؤون شرقي القدس يف مكتب رئيس بلدية 
القدس. كجزء من عمله، قام بدور نشط يف تنفيذ السياسة البلدية يف األحياء الشرقية للمدينة وقاد سلسلة من عمليات 

البحث والتخطيط اإلسرتاتيجية.

إسرائيل  أرض  لدراسة  معهد  رئيس  ونائب  السياسيات  لبحث  القدس  معهد  يف  كبري  وباحث  مؤرخ  رامون،  أمنون  د. 
واالستيطان فيها يف ياد بن تسفي.  مجاالت خربته الرئيسية هي تاريخ اورشليم القدس الحديث،  واملسيحية الحديثة، 
وعالقات العالم املسيحي باألرض املقدسة وللقدس، والسكان العرب يف شرقي القدس، وجبل الهيكل واألماكن املقدسة.

اإلسرائيلية  العالقات  دراسة  يف  متخصص  اإلسرائييل.  القومي  األمن  دراسات  معهد  يف  أول  باحث  صورف،  يوحنان 
عدة  سابًقا  شغر  الفلسطيني.  التنظيمي  والنظام  واملستوطنات،  بإسرائيل  وصلته  الفلسطيني،  املجتمع  الفلسطينية، 
مناصب يف املجاالت املدنية والعسكرية، بما يف ذلك مستشار الشؤون العربية يف اإلدارة املدنية يف قطاع غزة، واألمني العام 

لحركة نتيفوت شالوم، ورئيس الشعبة الفلسطينية العربية يف وزارة املخابرات واإلسرتاتيجية.

معهد القدس لبحث السياسات الذي تأسس عام 1978، هو معهد بحوثات وتفكري رائد ومؤثر الذي يخرج من القدس 
نظرية اجتماعية واقتصادية ومكانية مستدامة. املعهد هو العنوان الذي يتجه إليه مصممو الواقع لتوضيح وتعزيز وتعريف 
القضايا السياسية، يف إسرائيل بشكل عام ويف القدس بشكل خاص. تساعد أبحاث وأنشطة املعهد املؤسسات والهيئات 
بالنسبة  عىل تصميم وتنفيذ سياسات مبتكرة وفعالة، ونقل القدس بمكوناتها املتنوعة إىل العالم والعالم إىل القدس. 
املتنوعني  سكانها  لصالح  املدينة  تطوير  إن  للتأثري.  وفرصة  ومخترب  بحث  ومجال  إلهام  مصدر  القدس  تشكل  للمعهد، 
ومحبيها واملؤمنني بها، وتعزيز مكانتها العاملية ونفوذها عىل رأس جدول أعمال املعهد. تخرج أعمال املعهد من القدس إىل 

دوائر أوسع يف إسرائيل وحول العالم ويعود إليها، من أجل املساهمة يف تطوير املدينة وسكانها.
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