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ملخص

خلفية

تتناول هذه الدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية، اندماج 

سكان شرقي القدس يف سوق العمل اإلسرائييل. تبحث الدراسة يف التحديات التي تواجه هؤالء السكان 

عندما يتعلق األمر باالندماج يف العمل واملجتمع اإلسرائييل، واسرتاتيجيات املواجهة، ووجهات النظر 

العاملية واالعتبارات التي توجههم يف اتخاذ القرارات الشخصية واملهنية.

تستند الدراسة إىل مقابالت مع عشرة مقيمني يف شرقي القدس، رجال ونساء، تمكنوا من االندماج يف 

سوق العمل اإلسرائييل1 .

دوًرا يف قدرة املستجوبني عىل االندماج  التي لعبت  الرئيسية  )1( ما هي العوامل  كانت أسئلة البحث: 

بنجاح يف العمل يف املجتمع اإلسرائييل؟ )2( ما هي الرؤى التي يمكن استنتاجها من هذه النجاحات فيما 

يتعلق بسياسة تشجيع االندماج لسكان شرقي القدس يف سوق العمل؟

إلقاء نظرة أفقية عىل حاالت الفاحص يسلط الضوء عىل نقاط زمنية مهمة يف مسار حياة األشخاص 

الذين تمت مقابلتهم ويشري إىل الحواجز الشائعة والسلوكيات الشائعة. تثري هذه املالحظة رؤى حول 

كيفية تحسني تنفيذ قرار الحكومة لتطوير شرقي القدس يف مجال التوظيف. ومع ذلك، من املهم التأكيد 

النتائج والتوصيات  التعامل مع  لذلك من املناسب  تمثيلية،  عينة  يعتمد عىل  أن بحث املقابلة ال  عىل 

كدعوة للمناقشات املتعمقة واالستطالعات ودراسات املتابعة.

أحد األشخاص العشرة الذين تمت مقابلتهم ليس مندمًجا حالًيا يف سوق العمل اإلسرائييل، لكن قصته معروضة يف الدراسة من أجل التعبري عن أصوات السكان 
    

1

اآلخرين، الذين لم تتحقق إمكانات اندماجهم.
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عّرف األشخاص الذين تمت مقابلتهم أنفسهم عىل أنهم طالب يف التعليم الخاص، ولكن يف املمارسة العملية، كشف فحص الوضع القانوين للمؤسسات التعليمية 
    

2
التي درسوا فيها أن جميعهم تقريًبا درسوا يف وضع غري رسمي معرتف به. من املهم أن نفهم أن الوضع القانوين للمؤسسات التعليمية غري موجود يف تصور سكان شرقي 

القدس، وأنهم يميزون بشكل أسايس بني املؤسسة الحكومية والخاصة. بالنسبة لهم، تعترب املؤسسة الخاصة مؤسسة تتقاىض رسوًما درايس، والقبول فيها مشروط 
باالختيار وتقدم الطالب إىل امتحان توجيهي، الذي يعترب أعىل جودة من شهادة البجروت اإلسرائيلية. هذه املعلومات تجعل املؤسسة خاصة يف التصور املحيل، حتى لو 

كان الوضع القانوين للمؤسسة مؤهاًل هو غري رسمي معرتف به.

النتائج واألفكار الرئيسية

      كشف تحليل املقابالت عن قاسم مشرتك بني جميع املشاركني: لقد درسوا جميًعا يف التعليم 
الخاص2 وبالتايل جاءوا إىل سوق العمل اإلسرائييل عند نقطة انطالق ذات مشكلة - بشهادة 

توجيهي وتقريباً ال يجيدون اللغة العربية. 

سوق  يف  االندماج  قرار  يف  مهًما  دوًرا  يلعبون  األخوة واألخوات،  سيما  وال  األسرة،  أن  وتبني    
العمل اإلسرائييل. شهد معظم األشخاص الذين تمت مقابلتهم أن نجاحهم يف مسار االندماج 

دفع اإلخوة اآلخرين إىل التحول إىل هذا املسار أيًضا، أو بدالً من ذلك - رأوا أن اإلخوة الكبار كانوا 

ناجحني وبالتايل تبعوا طريقهم.

نقطتني  عند  كان  اإلسرائيلية  الساحة  إىل  مقابلتهم  تمت  الذين  األشخاص  انتقال  أن  وتبني   
أسايس  بشكل  يميز  انتقال  وهو   - جامعية  شهادة  من  االنتهاء  بعد   )1( رئيسيتني:  زمنيتني 

األشخاص البالغني املشاركني. وصف هؤالء كيف بدت إمكانية الدراسة يف إسرائيل كشباب غري واقعية 

بالنسبة لهم عىل اإلطالق، لكن بعد دراستهم األكاديمية يف الخارج أو يف الضفة الغربية أدركوا أنه 

ليس لديهم أفق عمل يف السوق الفلسطيني، لذلك اختاروا محاولة االندماج يف السوق اإلسرائييل. 

- مرحلة انتقالية تتميز بشكل أسايس باملقابالت الشباب.        )2( بعد التخرج من املدرسة الثانوية 

وشهدت هذه عىل تغيري يف التصور السائد يف مجتمع شرقي القدس وإدراك أنه لم يعد هناك أفق 

توظيف يف السوق الفلسطيني، وبالتايل فمن األفضل البدء يف مسار االندماج يف السوق اإلسرائييل. 

يف ظاهر األمر، يبدو أن هذا طريق أكرث نجاًحا. ولكن يف الواقع، يمكن مالحظة أن نقص املعرفة 

املدرسة  التجربة والخطأ، وبدء  الكثري من الوقت يف  الشباب يقضون  وعدم النضج يجعل هؤالء 

وإيقافها وتغيري املسارات بشكل متكرر، حتى يتمكنوا من الشروع يف طريق جيد ومالئم لهم.

دراسة العربية يف السنة  الخطوة األوىل يف االنتقال إىل السوق اإلسرائييل هي  عادًة ما تكون   
عىل  أيًضا  ولكن  الناحية املهنية،  من  مهمة  الفرتة  هذه  العربية.  اللغة  دورات  أو  التحضريية 

بفرصة  مثلهم  ويلتقون  يشبهونهم  بأشخاص  املشاركون  يلتقي  حيث  االجتماعي،  الصعيد 

"مجموعة  تكون  أن  عىل  القدرة  لديها  هذه املجموعة  مألوف.  وغري  جديد  مجتمع  يف  لالندماج 

األقران" وتزود املشاركني بإحساس االنتماء الذي فقدوه بسبب بعدهم عن األصدقاء من املدرسة 

التحضريية  الدورات  روابط الخريجني إىل  بإضافة عنصر من  الدراسة  الجامعة. تويص  الثانوية أو 

ودورات اللغة العربية ملساعدة خريجي هذه املؤسسات يف الحفاظ عىل العالقات التي تم تكوينها 

واملحافظة عليها، حتى تتمكن املجموعة من االستمرار يف كونها شبكة دعم مهنية واجتماعية. 

السنة  من  مباشرة  التخرج  بعد  العربية  باللغة  والتواصل  التحدث  تجربة  أهمية  ظهرت   
التحضريية أو دورات اللغة العربية.
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       ليك ال يدخل املشاركون يف موقف ينسون فيه اللغة التي اكتسبوها أو يشعرون بعدم األمان بشأن 

استخدام اللغة - يوىص بان توفر السنة التحضريية أو دورات اللغة العربية عنصًرا متأصاًل يف تجربة 

التفاعل الهادف مع املتحدثني باللغة العربية وجعله جزًءا ملزًما من املنهج.

أثار قرار االندماج يف السوق اإلسرائييل مخاوف يف الجوار املباشر ملعظم األشخاص الذين تمت   
مقابلتهم، لكن يبدو أن معظم املخاوف عملية وثقافية وليست أيديولوجية: ُينظر إىل االندماج، 

وبحق، عىل أنه عملية معقدة وصعبة مهنياً وحتى ثقافياً، ألنه اندماج يف ثقافة ومجتمع مختلفني 

وجديدين. إن نجاحات األشخاص الذين تمت مقابلتهم يف التعامل مع هذه الصعوبات لها تأثري 

أصبح  وبعضهم  ممكن"،  فهو   - صعًبا  كان  لو  أنه "حتى  يثبتون  فهم  حولهم:  من  عىل املجتمع 

بهؤالء  واالستعانة  النجاح"  "حاالت  بتحديد  الدراسة  تويص  واالستشارات.  لألسئلة  عنواًنا 

أساس  عىل  أو  تطوعي  نموذج  )عىل  االجتماعية  الشبكات  عىل  كقادة اجتماعيني  االشخاص 

الضرورية حول األوساط األكاديمية  لجميع املعلومات  عنواًنا  يقدمون  بحيث  دراسية(  منحة 

الدراسة. ميزة  تفتقر إىل لجميع من تمت مقابلتهم يف  التي  واملعلومات  والتوظيف اإلسرائيلية، 

هؤالء األشخاص ليست فقط املثال السلويك الشخيص، ولكن أيًضا املثال اإلدرايك الشخيص، حيث 

أن املرونة العقلية التي يظهرها الكثري منهم يف التعامل مع الواقع املعقد، والقدرة عىل النظر إىل 

الصعوبة عىل أنها مؤقتة وليست مطلقة - يمكنهم أن يغرسوها يف اآلخرين.

من أجل تقييم فعالية تنفيذ السياسة يف مجال التوظيف يف شرقي القدس، يوىص يف البحوثات   
املستقبلية بمراقبة املتغريات اإلضافية ذات الصلة بالتوظيف: التمييز بني خريجي مسار توجيهي 

بني  التمييز  الحكومي؛  التعليم  يف  درسوا  الذين  وأولئك  الخاص  التعليم  يف  درسوا  الذين 

 + )توجيهي  اإلسرائييل  العمل  سوق  يف  مباشرة  دمجهم  تم  الذين  الخاص  التعليم  خريجي 

 + دمجهم يف املسار غري املباشر )توجيهي  تم  الذين  وأولئك  البكالوريوس يف إسرائيل(  درجة 

درجة البكالوريوس يف الضفة الغربية(؛ ورسم خريطة لتعليم وتوظيف االخوة - باإلضافة إىل 

تعليم الوالدين. يمكن أن تساعد هذه البيانات يف فهم أعمق للتغيري االجتماعي النائش.

التعليم  جهاز  خريجو  يندمجها  أن  يجب  التي  الكبرية  اإلمكانات  إىل  الدراسة  تشري  الختام،  يف 

الخاص يف شرقي القدس يف التوظيف الجيد يف السوق اإلسرائييل يف تناقض كبري مع نقطة البداية 

يأتون منها - دون الحصول عىل شهادة البجروت اإلسرائيلية وعدم وجود معرفة  املنخفضة التي 

ومعالجتها  الحواجز  هذه  تخصيص املوارد إلزالة  أهمية  عىل  الدراسة  توصيات  تؤكد  العربية.  باللغة 

بشكل منهجي. يعتمد هذا عىل فهم أن التعليم الخاص ال يزال هو الخيار االفرتايض للنخبة يف شرقي 

رؤية النظام الحكومي وخاصة مسار البجروت  القدس، وأن األمر سيستغرق وقًتا حتى يبدأوا يف 

اإلسرائييل كخيار جودة مماثل. حتى ذلك الحني، يجب إيجاد حل منهجي لجميع الخريجني املوهوبني 

الذين يدخلون سوق العمل اإلسرائييل بدون أدوات أساسية.
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املقدمة

قرار الحكومة رقم 3790، الذي يهدف إىل تقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية والتنمية االقتصادية 

يف شرقي القدس، يتعامل بشكل مكثف مع تطوير أفق توظيف جيد لسكان املنطقة، وال سيما من خالل 

الرجوع إىل قنوات التعليم العايل. كجزء من تنفيذ القرار، ابتداًء من عام 2019، تم استثمار العديد من 

املوارد يف برامج وتحركات تهدف إىل إزالة الحواجز وتشجيع اندماج السكان يف العمل اإلسرائييل. تعترب 

قضية التشغيل بني عرب شرقي القدس ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، حيث أن االندماج الناجح يف 

العمل هو مؤشر عىل التقدم االقتصادي وبداية االندماج يف املجتمع اإلسرائييل.

الدراسات االجتماعية التي فحصت اندماج األقليات يف سوق العمل، مع الرتكيز عىل السكان املهاجرين، 

قاس مستوى االندماج ليس فقط بناًء عىل املقاييس الرائدة لحجم العمالة وجودتها، ولكن أيًضا من 

التوقعات والواقع،  اللقاء مع املجتمع املستقِبل، والفجوة بني  خالل معايري اجتماعية، مثل: طبيعة 

ودرجة مالءمة العمل ملهارات الفرد. وكلما ارتفعت هذه املقاييس زاد نجاح تعريف التكامل.3 الفرضية 

هي أن هناك بعض الحواجز الرئيسية التي تواجه املهاجرين، وأفراد مجموعة األقلية، الذين يسعون 

التعليم  إىل  ويفتقرون  اللغة املحلية،  يتحدثون  ال  فهم  البلد املستقِبل:  يف  العمل  سوق  يف  لالندماج 

والخربة، ويعانون من التمييز، واالفتقار إىل شبكات التواصل ونقص رأس املال البشري لسوق العمل 

املحيل.

يف  املجموعة  ألعضاء  واالقتصادية  االجتماعية  اإلنجازات  وتعظيم  الصعوبات  هذه  تجنب  يف  الرغبة 

سوق العمل هي الدافع الرئييس إلنشاء نظام اقتصادي داخيل منفصل ملجموعة األقليات، يسمى أيًضا 

تنمية  تحفز  التي  تجنب صعوبات االندماج هي  الرغبة يف  فقط  ليس  ومع ذلك،  العرقي".  "االقتصاد 

االقتصاد العرقي: فبعض مجموعات األقليات تختلف عن معتقداتهم أو رغبتهم يف عدم االندماج يف 

املجتمع العام. بالنسبة لهذه املجموعات، يعد العمل يف اطار االقتصاد الداخيل للمجموعة وضًعا دائًما 

ومرغوًبا، مما يسمح ألعضاء املجموعة بالحفاظ عىل هويتهم وعدم االنصهار يف مجموعة األغلبية 4.  

انظر: كينج, ي وولدة-صديق أ. )2006(. أنماط االندماج الوظيفي للمهاجرين الجدد الذين ترتاوح أعمارهم بني 22 و 64 عاًما. )بالعربية( مايرز -جوينت- معهد 
  

3

بروكديل ومكتب استيعاب املهاجرين.

.Light, I. &. Gold, S. J. )2000(. Ethnic Economies. Emerald Publishing  4
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هناك قيود يف تطبيق الرؤى من األدبيات البحثية عىل عرب شرقي القدس، حيث يتمتع هؤالء السكان 

متساوين  كمواطنني  وضعهم  أجل  من  يناضلون  الذين  إسرائيل-  عرب  خالف  عىل  فريدة.  بخصائص 

واندماجهم يف االقتصاد واملجتمع اإلسرائييل، وبالتايل يتعاملون مع معظم القضايا املتعلقة باألقليات - 

فإن عرب شرقي القدس ليسوا مواطنني إسرائيليني. إنهم يف صراع بني الهوية اإلسرائيلية والفلسطينية، 

وأحياًنا مع التعقيد اإلضايف للهوية األردنية5. لذلك، فإن االندماج يف املجتمع اإلسرائييل ليس سوى أحد 

خيارات االندماج املتاحة لهم.

التنقل املستمر لسكان شرقي القدس- بني الفصل واالندماج - هو مواجهة معقدة مع مجتمع شرقي 

القدس واألفراد داخله ويشكل تحدًيا كبرًيا للمجتمع اإلسرائييل عندما يتعلق األمر بالتكامل االجتماعي 

واالقتصادي. ومع ذلك، من املمكن أن تؤدي ديناميكيات وتعقيد اإلحساس بالهوية أيًضا إىل املزيد من 

الهوية  للحركة بني محاور  إمكانية كبرية  فيها  توجد  التي  الزمنية  النقاط  تحديد  إن  لالندماج.  الفرص 

يتيح استجابة مخصصة. سيسمح مثل هذا الحل ألناس مختلفني، من خلفيات  - يمكن أن  املختلفة 

مختلفة، ويف نقاط زمنية مختلفة من حياتهم - باملشاركة يف سوق العمل اإلسرائييل وتقديم مساهمتهم 

الفريدة يف االقتصاد واملجتمع.

ستحاول الدراسة الحالية اإلشارة إىل هذه النقاط الزمنية يف مسار حياة سكان شرقي القدس وتوضيح 

مجموعة متنوعة من نقاط البداية والطرق التي يمكن من خاللها التحرك نحو االندماج يف سوق العمل 

اإلسرائييل. بعض الطرق أصعب من غريها، وبعض نقاط البداية أكرث تعقيًدا من غريها. خالصة القول، 

مع ذلك، ال توجد طريقة "خاطئة" - كل الطرق ذات صلة، ويجب أخذ كل منها يف االعتبار عندما يتعلق 

األمر بتعزيز تكامل العمالة.

يعتمد منظور الدراسة عىل تحليل دراسة الحالة. كجزء من الدراسة، أجريت مقابالت مع بعض املولودين 

يف أحياء شرقي القدس وتم دمجهم بنجاح يف سوق العمل اإلسرائييل. إن إلقاء نظرة واسعة عىل حاالت 

االختبار الفردية يجعل من املمكن زيادة الوعي بالنقاط الرئيسية عىل طول مسار حياة األشخاص الذين 

تمت مقابلتهم وعملية صنع القرار. بمساعدة هذا الوعي، سنكون قادرين عىل صياغة رؤى وتوصيات 

حول كيفية تحسني تنفيذ القرار الحكومي لتطوير شرقي القدس )القرار رقم 3790( يف مجال التوظيف.

رامون، أ.)2018(. السكان املقدسيون – اىل اين؟قضية اإلقامة والجنسية – الوضع وتوصيات السياسة. معهد القدس لبحث السياسات. 
  
5

/https://jerusaleminstitute.org.il/ar/publications/east-jerusalem-residenets



أسئلة البحث

ما هي العوامل الرئيسية التي لعبت دوًرا يف قدرة األشخاص املشاركني، الذين ولدوا وترعرعوا يف   .1
شرقي القدس، عىل االندماج بنجاح يف العمل يف املجتمع اإلسرائييل؟

ما هي الرؤى التي يمكن استنتاجها من هذه النجاحات فيما يتعلق بسياسة التشجيع عىل االندماج   .2
يف العمل مفعل يف شرقي القدس؟

املنهجية

كجزء من الدراسة، أجريت عشر مقابالت يف شكل شبه منظم. تضمنت املقابلة عشرة أسئلة رئيسية تم 

توجيهها إىل جميع من تمت مقابلتهم بنفس الطريقة، وبجوارهم - أسئلة فريدة نشأت من املوضوعات 

التي أثارها الشخص الذي تمت مقابلته أثناء املحادثة املشرتكة.

كان املعيار األسايس يف اختيار من تمت مقابلتهم حقيقة أنهم ولدوا وترعرعوا يف شرقي القدس. عالوة 

عىل ذلك، كان معيار "النجاح يف التكامل الوظيفي" أكرث مرونة - وهذا جزء من منطق البحث لتقديم 

أنواع مختلفة من تكامل التوظيف وجعل النجاح مفهوًما أكرث تعقيًدا وتنوًعا.

جودة  عىل  تؤثر  التي  الرئيسية  الجوانب  األدبيات  بها  تحدد  التي  الطريقة  إىل  االستبيان6  شكل  استند 

اندماج األقليات يف أنظمة التعليم والتوظيف يف مجتمع األغلبية:

الصفات  إىل  الجانب  هذا  يشري  للفرد.  الشخصية  والخصائص  الخلفية  بيانات  الشخيص:  الجانب 

الشخصية، مثل الثقة بالنفس والشعور بالقدرة، وكذلك القدرات، مثل إتقان اللغة العربية ومهارات 

التعلم.

9

أسئلة البحث واملنهجية

يتم سرد التنسيق الكامل يف امللحق 1.
  
6
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الجانب العائيل: خصائص األسرة وأنماط مشاركتها، مع الرتكيز عىل ثالث مجاالت رئيسية لالهتمام - 

مشاركة الوالدين وتطلعات الوالدين وخيارات الوالدين.

ويف  املنطقة  يف  االجتماعية  البيئة  يف  والتفاعالت  الخصائص  جميع  املجتمعي:  االجتماعي-  الجانب 

املجتمع الذي ينتمي إليه األشخاص الذين تمت مقابلتهم، مع الرتكيز عىل أعراف وتوقعات املجتمع من 

األفراد الذين يتكونون منه.

الجانب املؤسيس: يتأثر بالسياسة الرسمية وغري الرسمية للمؤسسة أو املنظمة التي يقع فيها الفرد.

جانب السياسة الوطنية: يشري إىل التكامل يف سياق الدولة للنزاع القومي.

يتتبع االستبيان بوضوح الجوانب األربعة األوىل. يظهر جانب السياسة وسياق الصراع الوطني يف الخلفية 

يف كل مقابلة.

القيود املفروضة عىل الدراسة

عينة األشخاص الذين تمت مقابلتهم ال تمثل، بل قد تعاين من بعض التحيز لصالح من أجريت   

معهم املقابالت والذين يشعرون بمزيد من االكتمال يف اختياراتهم ومكانهم يف املجتمع اإلسرائييل. 

الكشف  أبدوا بعض االنزعاج من  للدراسة  أن بعض املرشحني  السياق، تجدر اإلشارة إىل  يف هذا 

ورفضوا املشاركة، عىل الرغم من إجراء املقابالت مع الحفاظ عىل سرية هويتهم.

مقابالت البحث، وهي مقابالت مع أفراد من مجموعة األقلية، تم إجراؤها من قبل باحثة تنتمي   

إىل مجموعة األغلبية. ربما يكون لهذه الحقيقة تأثري عىل الخطاب الناتج يف املقابلة وعىل التفسريات 

املعطاة لنتائج الدراسة.



11

نتائج

يتم عرض نتائج البحث هنا من خالل تخطيط القصة الشخصية لكل ضيف، ومن ثم من خالل معالجة 

القصص الشخصية وصياغة رؤى أفقية بشأن طرق تحسني اندماج سكان شرقي القدس يف سوق العمل 

اإلسرائييل.

تم تغيري أسماء األشخاص املشاركني للحفاظ عىل سرية هوياتهم.

محمد: أنا يف حالة ذهنية من الشرح

محمد، الذي يعمل يف قطاع األعمال، متزوج +1 ، ولد ونشأ يف شعفاط ويعيش حالًيا مع عائلته يف بيت 

صفافا. درس يف التعليم الخاص وتخرج من املدرسة الثانوية وحصل عىل شهادة GCE 7 . ذهب للدراسة 

لنيل الدرجة األوىل يف األردن بتوجيه واضح من والديه:

         "والداي لم يريداين أن أدرس يف مؤسسة فلسطينية وربما أنجر إىل أماكن سيئة،  كانت حينها 

ذروة االنتفاضة الثانية ".

لم يكمل محمد درجته الجامعية يف األردن. أعاد تسجيله يف جامعة بري زيت يف مجال آخر أقرب إىل 

قلبه. ولم يجد مكانه بعد:

         "لم أشعر أنه مكان بالنسبة يل. ليس مهنًيا بما فيه الكفاية، مشغواًل جًدا بالقضية الفلسطينية 

وال يكفي النظر إىل العالم، وبشكل عام، شعور أنه إذا لم أفكر مثلهم فهذه مشكلة، حتى لو 

كانت تعترب مؤسسة تعددية نسبًيا ".

جاء إىل الجامعة العربية بالصدفة بحًثا عن فرص إلكمال تعليمه األكاديمي. حتى ذلك الحني لم يكن 

يعرف كلمة واحدة من العربية، وكخطوة أوىل لتعلم اللغة يف كلية هداسا ملدة تسعة أشهر. بعد ذلك، 

بدأ دراسته الجامعية يف مسار مكون من لقبني واستمر أيًضا يف الحصول عىل درجة املاجستري. خالل 

وإدارة  التمهيدية  الدورات  بما يف ذلك ممارسة  الوظائف داخل األكاديمية،  دراسته عمل يف عدد من 

الربامج للطالب العرب. بعد حصوله عىل درجة املاجستري، التحق بمجموعة متنوعة من الوظائف يف 

القطاع العام وقطاع األعمال.

GCE )A level(- General Certificate of Education, Advanced level   شهادة البجروت املستخدمة يف بريطانيا.
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عىل طول الطريق، سواء يف املدرسة أو يف العمل، كان محمد مصحوًبا بتحدي كبري - تحطيم الجدران 

وكسر الحواجز:

       “عندما وصلت إىل القسم ... عاملتني املرأة التي قابلتني بريبة وإحساس: ماذا تفعل هنا؟ هذا 

ليس مكانك. كان عيل أن أجري مجموعة من االختبارات بدرجات عالية حًقا حتى كانت ستبدأ 

يف النظر إيل بشكل مختلف قليالً وتعتقد أنه قد يكون لدي إمكانات أكاديمية “.

 

      “تقدمت بطلب للحصول عىل وظيفتي األوىل يف بيئة إسرائيلية وُرفضت. فقط عندما اتصلت من 

خالل صديق إسرائييل درس معي، عندها فقط تم استدعايئ إلجراء مقابلة وتم قبويل عىل 

الفور ... هكذا أدركت أدايئ وكالمي يخفضان الحواجز، ولكن إذا كان اسمي يف السرية الذاتية 

فقط، فسيظل الباب مغلًقا “

قال محمد أنه جاء إىل كل من أعماله يف محيط إسرائييل من خالل أصدقاء يهود إسرائيليني:

بي هو األصدقاء اإلسرائيليون اليهود. صحيح أنه منذ  “إنني أدرك أن مفتاح النجاح الخاص       

اللحظة التي أتيت فيها وأقيم تواصل شخصًيا، فإنني دائًما ما أكون ناجًحا، ولكن للحصول 

عىل فرصة فردية أمام الجميع شخص ما، يتم ذلك دائًما من خالل توصية شخص ما إسرائييل. 

أنا أقدر ذلك جًدا لكن من الصعب امليض قدًما مثل هذا يف العالم“

عندما ُسئل محمد عما يسمح له يف تفاعله مع املجتمع اإلسرائييل بتخفيض الحواجز، أجاب أنه يف رأيه 

يبدأ كل يشء بالطريقة التي يفسر بها الواقع:

      “عندما أنظر إىل األِشخاص من حويل الذين يواجهون نفس الواقع، أعتقد أنني مختلف يف يشء 

واحد مهم: أرى دائًما أمامي البشر والخري فيهم. هذه هي نقطة البداية. هذا يعني أنني ال اهان، 

وال اخذ األمور بشكل شخيص، وأدرك أن هناك جهاًل، وعندما ُتطرح أسئلة أعتقد أنها محرجة 

أو غبية، فهذا ليس شريًرا، ولكن ألن املرء ال يعرف شيًئا وهو فضويل، وعيل أن أشرح بصرب. 

يف الغالب يؤيت ثماره، فإنه يقلل التوتر. لقد تعلمت أيًضا تحديد األماكن املفقودة - األشخاص 

الذين لم يقبلو التغيري ومن غري املجدي أن نتحاور معهم. مع أشخاص من هذا القبيل، والذين 

أعتربهم عنصريني، فأنا محق تماًما - محرتف وجاف، وبمجرد انتهاء التفاعل، اختفي سريًعا “.

وعىل الرغم من نجاحاته، يصف محمد كيف واجه مراًرا وتكراًرا مفاجأة كونه فلسطينًيا يف منصب رفيع، 

وبدالً من ذلك - مع إشارات واضحة لـ “خفض رأسه” عندما يجرؤ عىل الوصول إىل أعىل:

        “ما زلت أتوقع أنني كعربي سوف أتقدم لشغل وظائف العمالة السوداء: محمد هو عامل نظافة؟ 

أوه ، هل هو املدير؟ حًقا؟ هل يعرف حتى كيف يرتجم؟ األمر صعب هكذا”

      “يف وظيفتي األخرية، كلما أردت تجربة أفكار جديدة، أو اتجاهات أخرى، أو الحصول عىل املزيد 

من امليزانيات، تلقيت رسالة: عربي، اعرف مكانك”
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ولعل التحدي األكرب الذي يواجهه محمد يف التصرف يف عالم التوظيف اإلسرائييل هو القدرة عىل امليض 

قدًما مع الحفاظ عىل الهوية، وخاصة إلظهار أنه من املمكن:

      “هل أشعر بأنني إسرائييل؟ ال، أنا فلسطيني وال أخفي هذه الهوية للحظة. وماذا يف ذلك؟ ال 

يتعارض ذلك مع أنني أرغب يف الرتويج للمجتمع اإلسرائييل واملساهمة فيه، فلماذا يختار املرء 

عىل اإلطالق”

ابتسام: االسرة هي القوة الدافعة وكذلك املرساة  

يف  درست  األعمال.  قطاع  يف  حاليا  حنينا وتعمل  بيت  حي  يف  والديها  مع  تعيش  عزباء  شابة  ابتسام 

التعليم الخاص يف مسار توجيهي علمي وتخرجت بمرتبة الشرف. بدأ شقيقها األكرب دراسته يف الجامعة 

العربية ويبدو أن هذا هو الطريق الصحيح البتسام أيًضا، التي كانت قد فكرت بالفعل يف “اليوم التايل”:

      “لم أكن أرغب يف الدراسة يف الضفة الغربية ألن مستوى التعليم هناك ليس جيًدا للغاية، 

ورأيت أن أولئك الذين يكملون درجة علمية هناك ال يتمكنون حًقا من االندماج يف العمل”.

كان اختيار ابتسام للدراسة يف الجامعة العربية مصحوًبا بمخاوف من البيئة املباشرة:

       “ صديقايت الذين ذهبوا للدراسة يف الخارج أو يف بري زيت قالوا يل: أنتي مجنونة، ال تعريف اللغة 

العربية، لن يكون لديك أصدقاء”

تم توجيه بعض مخاوف البيئة أيًضا إىل والدي ابتسام، الذين أعطوا بدورهم قرارها بدعم كامل:

        “قالوا لوالدي: أنتم مجانني، كيف ترسلو فتاة إىل هناك؟ لكن والدي دعماين بنسبة مائة باملائة 

وأجاب ابوي الجميع بوضوح: إنه قرارها، وليس قراره، وهذا ما سيحدث”.

بدأت دراستها الجامعية يف مسار متعدد التخصصات ميلء بالتحديات، والذي تطلب مهارات تحليلية 

عالية املستوى باإلضافة إىل مهارات لغوية باللغتني العربية واإلنجليزية. وبتأمل األحداث املاضية، كما 

تقول، رفعت هذه املطالب لها “مستوى أعىل”:

      “لقد رأيت فرًقا عن صديقايت، فالدراسة يف الضفة الغربية أشبه بمواصلة مدرسة - التعلم 

عن  البحث  تماًما:  مختلًفا  األمر  كان  هنا  األكاديمية  األوساط  يف  النصوص.  من  وحفظ املزيد 

املعلومات والتعبري عن الرأي، جعلني أكرث استقاللية وأعطاين املهارات التي أستخدمها حتى 

يومنا هذا “.

لم يكن الطريق الذي سلكته ابتسام سهالً. حقيقة أنها كانت الطالبة الوحيدة تقريًبا من شرقي القدس 

)باستثناء صديقة واحدة( جعلتها منغلقة نسبًيا عىل البيئة وركزت بالكامل عىل الدراسات األكاديمية. 

كانت هناك أيًضا لحظات أزمة، تتذكر واحدة منها عىل أنها محفوظة بشكل خاص:
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      “لقد درست مع محاضر معروف وحاد للغاية. يف تمرين منتصف الفصل فشل معظم الطالب، 

أنه عرض عيل املغادرة  مكتب االستقبال وهناك أخربين  الوصول إىل  تحديدا  مني  لكنه طلب 

ألنني ال أملك القدرة عىل أن أكون هنا وأهدر أموال العائلة. لقد تحطمت تماًما. جاء أخي األكرب 

اذهبي  لذا   - قال  ثم  هنا.  أن أكون  أريد  قلت،  انتي؟  تريديت  وماذا   - للتحدث معي وسألني 

وأخربيه هذا. وهذا بالضبط ما فعلته، وأكرث من ذلك: لقد أعطاين دافًعا للنجاح وأتفوق حًقا 

إلظهار املحاضر الذي كان مخطًئا. لذا يف االختبار النهايئ منحني درجة ممتازة “

واصلت ابتسام دراساتها العليا أثناء عملها كمساعد تدريس وبحث. عملت طوال شهادتيها يف جمعيات 

وبرامج مختلفة يف القطاع العربي ويف املكاتب الحكومية، وكانت تفحص نفسها باستمرار: هل أنا يف 

املكان املناسب؟ ماذا افعل للميض قدما؟

بتغيري الكثري من الوظائف ألنني لست عىل استعداد ألن أكون عالقة يف مكان ال       “لقد قمت 

يناسبني. بشكل عام، أنا لست خائفة من املخاطرة وااللتزام فقط عندما أشعر أنه مناسب يل”

يأيت جزء مهم من القوة الداخلية التي تدفعها وتقودها إىل أماكن جديدة من املنزل:

       “والداي مختلفان تماًما يف التفكري  وهما حديثان جًدا يف موقفهما، لقد سمحوا يل باتخاذ 

قرار بشأن حيايت ودعم كل خطوة أقوم بها، إنها ليست تافهة... أرى كيف هو الحال يف املنازل 

األخرى مع صديقايت الذين حصلوا عىل متزوج وغالًبا ال يعمل ملجرد أنه مقبول... أنا بالنسبة 

لهم نوع من البطلة التي تقوم بأشياء أخرى وجديدة “.

منح املنزل الذي نشأت فيه ابتسام استقاللها الفكري، ويبدو أيًضا أنه أثر بشكل كبري عىل األهمية التي 

توليها للتعليم واالندماج يف املجتمع اإلسرائييل:

       “عائلتي بأكملها، حتى األسرة املمتدة، الحاصلة عىل درجات علمية متقدمة، إنها حًقا يف دمائنا... 

والديت تقدس التعليم وجلست ودرست معي طوال الشهادة... ظل والدي يدفعني لقراءة العربية 

وممارستها والتقدم”

أشرف: أنا أعيش هنا وأريد التغيري هنا 

األعمال  يف  يساعد  عائلته.  مع  هناك  يعيش  يزال  وال  املكرب،  جبل  يف  ونشأ  ولد   ،2+ متزوج  أشرف، 

التجارية الصغرية يف شرقي القدس ويف نفس الوقت يدير شركة نشاطات رائدة. بدأ أشرف دراسته يف 

مدرسة ثانوية خاصة، لكنه انتقل إىل التعليم الحكومي بعد وفاة ابوه والصعوبات املالية التي واجهتها 

أسرته. درس العلوم اإلنسانية يف التوجيهي ثم تابع دراسته للحصول عىل درجة لقب أول البكالوريوس 

يف إدارة األعمال يف الضفة الغربية )يف جامعة القدس(. عىل الرغم من رضاه األكاديمي، يصف الحقيقة 

املؤملة بأن الدرجة العلمية لم تؤهله للحياة يف البالد:
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     "التدريس هناك )يف جامعة القدس( ممتاز... لكن كل يشء يهدف إىل الطريقة التي تتم بها 

األعمال التجارية يف الضفة الغربية، يف رام الله، وليس يف إسرائيل. لكنني لم أفكر مطلًقا يف 

العيش والعمل يف رام الله، فأنا أعيش هنا وأريد التغيري هنا، لذلك كان عيل دراسة التطبيق 

يف إسرائيل وحدي، بدافع التجربة والخطأ"

يصف واقع بأنه يحتاج لالندماج يف العالم اإلسرائييل عىل أنه أمر طبيعي، مثل الذي جاء من املنزل:

       "والديت تعمل يف وزارة الرتبية والتعليم، وأتذكر حديثها معي كثرًيا وشرحت االندماج يف املجتمع 

اإلسرائييل"

يف الواقع، عىل مختلف عن األشخاص اآلخرين الذين تمت مقابلتهم يف الدراسة، بدأ أشرف يف املشاركة 

يف املجتمع اإلسرائييل منذ سن مبكرة:

هبوعيل  العرب واليهود عرب  من  فريق مختلط  بدأت املشاركة يف   14      "كنت سباًحا، ويف سن 

أيًضا يف  أيًضا. الحًقا درست  القدس. ومن هناك بدأت يف استيعاب اللغة العربية والتحدث 

الجامعة، ولكن إىل هذا اليوم معظم معرفتي باللغة العربية عن طريق الحديث فقط وليس 

كتابة ".

لم يبدأ االندماج االجتماعي مع أشرف يف سن مبكرة فحسب، بل تطوره أيًضا كرجل أعمال:

       "أدت الحاجة إىل املساعدة يف إعالة األسرة إىل إخراج رجل األعمال مني. يف سن 16 كنت أعمل 

منقًذا بالفعل، ويف سن 18 كنت أعمل كمدرب سباحة"

يف عمله اليوم، يف مساعدة االعمال التجارية الصغرية، يجمع بني هذين الجانبني ويعمل عىل تعزيز 

األعمال التجارية من منظور يرى االندماج يف املجتمع اإلسرائييل باعتباره القوة الدافعة للشركة:

       "أنا أعمل انطالقا من األيديولوجيا، ألجعل الناس يفهمون أنهم جزء من دولة إسرائيل، وأنا 

أتعامل كثريا مع هذه الرسالة التي تحتاج إىل التكامل والتقدم. أرى الكثري من األعمال التجارية 

التي لألسف تنقصها فهم اللغة أو القوانني اإلسرائيلية"

حقيقة أنه رجل أعمال ناجح إىل حد ما تساعده عىل نشر هذه التصورات يف مجتمع شرقي القدس:

      “اآلن ، كرجل أعمال، أشعر أن هناك اهتماًما أكرب لدى الناس برسائيل مما كان عليه عندما 

كنت ناشًطا اجتماعًيا )لتشجيع املشاركة يف االنتخابات البلدية( ... يف املحادثات الفردية، فأنت 

مقتنع وتفهم أن هذا هي الخطوة الصحيحة “.

ويؤكد أن أطفاله لن يتم إرسالهم لتعلم توجيهي تحت أي ظرف من الظروف، وليس ألنه ينكر الهوية 

الفلسطينية ولكن ببساطة من منظور اقتصادي:

     “طفيل يجب أن يكون قادراً عىل االندماج يف العالم اإلسرائييل، هذا هو الواقع ويجب فهمه 

والتعامل معه وعدم السري ورأسه مغلق”
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درجة  يكمل  أحدهم  أن  حتى  اإلسرائيل،  التوظيف  عالم  يف  واندمجوا  خطاه  عىل  أشرف  أشقاء  سار 

املاجستري يف الرتبية من األكاديمية اإلسرائيلية. حتى اليوم، كجزء من الشركة التي يديرها، يركز أشرف 

بشكل كبري عىل خلق فرص للتعارف والتعرف عىل املجتمع اإلسرائييل يف مرحلة مبكرة:

     "من املهم جًدا بالنسبة يل إحضار األطفال إىل غرب املدينة، فبعضهم لم ير املنطقة عىل اإلطالق 

رؤية  واليهود بالنسبة لهم يرشقون الحجارة تلقائًيا. أتحدث معهم وأشرح لهم ويبدأون يف 

األمور بشكل مختلف، أت ينظروا للناس وليس الشعارات ".

يرى حقيقة أنه من جبل املكرب، وهو حي أقل عرضة لالندماج يف املجتمع اإلسرائييل، ميزة:

       "جزء من الدعم الذي أحصل عليه هنا هو ألنني جزء من املكان، وأنا أعرف كيف أطرح أفكاًرا لن 

يتم قبولها بطريقة أخرى ألنني أعرف من أتحدث إليه."

يحمل أشرف حالًيا درجة املاجستري من الجامعة املفتوحة ويواصل دراسة الدورات ذات الصلة يف هذا 

املجال أثناء عمله يف الواقع. يف نظره، قدرته منذ الطفولة عىل البدء واالبتكار والتكيف مع املواقف املتغرية 

هي ما أوصله إىل مكان مرشد، شخص تمكن عىل الرغم من الصعوبات من التغلب عليها، واآلن يعلم 

اآلخرين:

      "أنا فخور جًدا بحقيقة أن الكثري من الناس يلجؤون للحصول عىل املساعدة، ويمكنني مساعدتهم 

بمساعدة العالقات التي بنيتها بمفردي."

جميلة: لقد أظهرت أنه ممكن

جميلة، متزوجة +3، تعيش يف بيت حنينا وهي يف املراحل األخرية ما بعد الدكتوراه يف جامعة تل أبيب. 

نابلس.  يف  البكالوريوس  شهادة  لنيل  للدراسة  علمي وتوجهت  والتوجيهي  الخاصة  الرتبية  يف  درست 

أوضحت أنها فعلت ذلك ألنها لم تكن تعتقد أنه من املمكن التقدم بخالف هذه الطريقة:

هذا  لم يشجعني أحد يف  كنت خائفة،  لكنني  دراسة العربية  الثانوية(  )بعد املدرسة       “أردت 

االتجاه، لم يكن هذا شيًئا فعلوه يف ذلك الوقت”

بعد التخرج، أدركت أنه من أجل االندماج يف العمل يف إسرائيل، يجب عليها إتقان اللغة العربية. بدأت 

تتعلم العربية بمفردها، ثم من خالل الدورات، بينما كانت تندمج يف العديد من األعمال ذات الصلة يف 

هذا املجال. بعد فرتة شعرت فيها أنها ليست يف املكان املناسب، قررت تغيري االتجاه والسعي للحصول 

عىل شهادات عليا يف األوساط األكاديمية اإلسرائيلية. كان هذا القرار نقطة تحول بالنسبة لها شخصًيا:

يف  بالفعل  أفكر  وكنت  يقبلوك،  فلن  فرصة،  لديك  ليس  واألصدقاء:  العائلة  أفراد  “أخربين      

االستسالم وأن أصبح معلمة. لكن عمتي، بروفيسورة بالخارج، قالت: الشخص الذي يضع 

حدودك هو أنت وحدك، ال تذهبي إىل التدريس بأي حال من األحوال، اذهبي ملا تريديه حًقا - 

أن تتعلمي“
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بالنظر إىل املايض، أصبحت نقطة التحول الشخصية نقطة تحول اجتماعية بمرور الوقت، عندما رأى كل 

من األسرة واملجتمع املحيط الذين لم يعتقدوا أن االندماج يف األوساط األكاديمية اإلسرائيلية كان خياًرا 

قابالً للتطبيق لسكان شرق القدس، كيف تقدمت جميلة وكسرت الحدود. أدى التغيري يف الوعي أيًضا 

إىل تغيري يف السلوك:

        "تبعتني شقيقايت إىل أكاديمية إسرائيلية ... لقد فتحت الطريق ليس فقط لهن ولكن للعديد 

من الناس... سمعوا عني وتواصلوا معي الستشارة كيف يمكن قبولهم... ألنهم قبل ذلك لم 

يؤمنوا كان من املمكن"

لم يكن كسر الحدود يخلو من الصعوبات. وصفت جميلة حقيقة معقدة كان عليها التعامل معها طوال 

املسار الجديد الذي مهدته لنفسها. كان التحدي األكرب هو النقص الواضح يف الدعم من البيئة املباشرة:

من  الكثري  للذهاب إىل األكاديمية وتلقيت  يستجيبوا بشكل جيد  لم  زوجي  ووالدي        "والدي 

االنتقادات: لديك أطفال وزوج معيل، ملاذا تحتاجيه؟"

التحدي اآلخر الذي تصفه هو التعامل مع اللغة العربية، ليس فقط كلغة، ولكن أيًضا - وربما األهم 

- كثقافة:

       "عليك أن تفهم أن اللغة العربية تتجاوز اللغة - ال يكفي أن تفهم الكلمات، عليك أن تفهم ما 

يدور يف ذهنك. أحياًنا كانوا يمزحون وفهمت الكلمات ولكن ليس املعنى، لم أكن أعرف ما إذا 

تضحك وأحياًنا كنت أعتقد حًقا أنهم قد يضحكون عيل وانا ال افهم ".

يبدو أن قدرة جميلة عىل تخطي الحواجز التي واجهها الواقع كانت أوالً وقبل كل يشء نتاج دافع داخيل 

هائل:

       "تتذكر معلمتي حتى يومنا هذا كيف أتيت إىل فرتة تجريبية أعمل معها وأخربتها أنني مستعدة 

ان اتعلم معها متى أرادت. ثم أخربتني أن هذا هو ما أثار إعجابها - دافعي - لذلك أخذتني بدون 

خربة مهنية وعىل الرغم من أن لغتي العربية لم تكن جيدة "

الصعبة ولم  اللحظات  يف  احتجزتها  شخصيتني رئيسيتني  جميلة  تصف  الشخيص،  الدافع  جانب  إىل 

تدعها تستسلم – معلمتها وزوجها:

     "عىل الرغم من اعرتاض عائلته، كان زوجي يف الواقع هو الشخص الذي دعم عىل طول الطريق 

وقال: لقد بدأيت ثم ستستمري حتى النهاية"

      "معلمتي، عندما أخربتها أنني سأستقيل ألنه كان صعًبا للغاية، قالت: اآلن إنه الوقت األصعب، 

بثقة أكرب يف قدرايت  جعلتني انتظر عام قبل ان اخذ أي قرار. ويف الحقيقة، بعد عام شعرت 

وأدركت أنني قادرة عىل القيام بذلك ".
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اليوم، بصفتها أم لثالثة أطفال، تبذل جميلة كل ما يف وسعها للتأكد من أن أطفالها يكربون يف واقع 

مختلف، وأن تكون طريقتهم يف االندماج يف املجتمع اإلسرائييل طبيعية وصحيحة:

     "لقد قمت بنقل أطفايل من التعليم الخاص إىل التعليم الحكومي، ألنه عىل الرغم من كل 

أوجه القصور فيه، إال أنه ال يزال يجهز األطفال بشكل أفضل لالندماج يف املجتمع اإلسرائييل... 

التعليم الخاص هو عكس ذلك تماًما - مما ينتج عنه اتجاه لعدم االندماج"

     

عىل  أطفايل  أشجع  األكاديمي...  اختيار املسار  لتشجيع  أطفايل  مدارس  يف  محاضرات  "ألقي       

التحدث والتواصل مع البائع عند الذهاب للتسوق... ارسلهم إىل الكثري من الدورات الجانبية"

رنا: ًأصبح الحلم حقيقة

الخاص وتخرجت  التعليم  عائلتها. درست يف  رنا، متزوجة +2، ولدت يف شعفاط وتعيش هناك مع 

كانت  عشر  الثاين  الصف  وبحلول  الثانوية،  املدرسة  خالل  مخطوبة  أصبحت  علمي.  توجيهي  بدرجة 

متزوجة بالفعل.

      "يف سن 15، أراد والدي أن يزوجني ولم أوافق... يف النهاية أقنعني فقط بمقابلة الرجل، واتضح 

أنني أحببته وقررنا الزواج"

بعد تخرجها من املدرسة الثانوية، تابعت دراستها الجامعية يف إدارة األعمال يف فرع إحدى الجامعات 

الخاصة يف غرب القدس. تصف اعتبارات اختيار مؤسسة بأنها عملية تماًما:

    "لم أرغب يف الذهاب إىل األكاديمية الفلسطينية بسبب الحاجز، فهو يضيع ساعات طويلة كل 

يوم ولم يكن لدي الوقت والطاقة لذلك، كنت متزوجة بالفعل ولدي عائلة. لذلك اخرتت فرع 

نستطيع تحمل دفع تكاليفه وايضا الدراسة كانت باللغة اإلنجليزية ولغتي ممتازة من املدرسة 

الثانوية"

حتى ذلك الحني، ولد حلمها بالدراسة يف الجامعة العربية. ومع ذلك، يف تلك املرحلة من الحياة، بدا 

هذا االحتمال بعيد املنال وغري واقعي لدرجة أنها لم تتخيل أن الحلم يمكن تحقيقه - ال يف الجامعة 

العربية وال يف كلية إسرائيلية:

     “كانت الجامعة العربية شيًئا سامًيا وغري قابل للتحقيق بالنسبة يل... يف مرحلة ما كنت أفكر 

أيًضا يف كلية هداسا، لكن بعد ذلك بدا يل امتحان البسيخومرتي عقبة كبرية جًدا”

عىل الرغم من أنها ال تعرف سوى القليل جًدا من العربية، إال أنه كان من الواضح لرنا أنها بعد التخرج 

سيتم دمجها يف العمل اإلسرائييل وليس يف العمل الفلسطيني. كان العامل املهيمن يف هذا القرار هو 

زوجها الذي كان يعمل بالفعل يف شركة إسرائيلية:

       “هو )زوجي( يعمل فقط مع إسرائيليني، ألنه يف الجانب العربي يوجد الكثري من الظروف السيئة 
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       يف العمل وبدون حد أدىن من الحقوق واألجور. اليوم الوضع أفضل، ولكن بعد ذلك تم اخرتاق 

سوق العمل وبدون حقوق العمال. لم يكن هناك مكان للعمل“

من أجل االندماج يف العمل، بدأت رنا يف تعلم العربية يف الدورات فور تخرجها. بدأت العمل يف مجال 

التسويق يف مختلف الشركات الحكومية، مع الرتكيز عىل التسويق املوجه للمجتمع العربي. من هناك 

واصلت العمل كمستشارة يف كيانات القطاع العام. تصف مسار عملها بأنه مسار ال يميز سكان شرقي 

القدس:

      "أنا لست مثاالً للتحديات التي يواجهها عرب شرقي القدس يف سوق العمل. لطاملا كان لدي 

دور، اتضح أنني تلقيت دائًما عروض عمل وكانوا يطلبون مني"

عىل الرغم من املسار السلس نسبًيا، إال أن التحدي اللغوي رافقها طوال الطريق: لم يكن مستواها يف 

اللغة العربية جيًدا بما يكفي، ال سيما قدرتها عىل التواصل واملحادثة، وأجرت بعض مقابالت العمل 

باللغة اإلنجليزية. ومع ذلك، فإن الخربة واالستثمارات املستثمرة لتحسني قدراتها يف التحدث والكتابة 

“وجدت ثمارها”، وبدأت رنا ببطء يف التقدم يف املسار الرئييس للتعليم العايل اإلسرائييل: أكملت بنجاح 

شهادة البجروت، وتخرجت من الكلية، وبدأت أخرًيا ماجستري يف الجامعة العربية, نفس املكان الذي 

بدت لها ذات يوم غري قابلة للتصور.

       "أمي ظلت تسأل: ما الذي تحتاجه؟ لكنني أصررت عىل أن أفعل ذلك بشكل صحيح، املسار 

الرئييس: شهادة البجروت اإلسرائيلية، درجة إسرائيلية معرتف بها"

بالنظر إىل املايض، يبدو أن رنا كانت منذ سن مبكرة مرتبطة بغرب القدس، وكانت بالنسبة لها املكان 

الطبيعي للتسكع والعيش. هذا عىل عكس الشعور السائد بني العديد من سكان شرقي القدس.

15 من عمري، ويف ذلك أيًضا أنا        "اعتدت أن أذهب إىل مركز مالحة التجاري منذ أن كنت يف 

مختلفة تماًما يف املنظر. لطاملا خرجت أنا وزوجي، بشكل رئييس يف غرب املدينة أو يف تل أبيب. 

بالكاد يمكنك تراين يف نابلس، وهكذا نربي أطفالنا"

بوران: وصلت إىل هنا بالصدفة

بوران، امرأة عزباء يف العشرينيات من عمرها، تعيش يف حي شعفاط وتعمل يف مهنة الطب. أكملت 

ثانوية خاصة. يف األصل كانت تخطط للذهاب للدراسة يف األردن أو  دورة توجيهي العلوم يف مدرسة 

تركيا، لكن النتيجة التي حصلت عليها كانت منخفضة جًدا بحيث ال يمكنها االلتحاق بجامعة يف الخارج 

وغريت اتجاهها:

     “لم أكن أعرف ماذا أفعل بنفيس، لذلك عرضت عيل صديقات أن أسجل معهم يف الربنامج 

يهمك،  ما الذي  قالوا يل:  لكنهم  أرغب حًقا يف ذلك،  لم أكن  للجامعة العربية.  التحضريي 

حاويل. لذلك ذهبت. الجميع هنا يمأل نماذج للدورة التحضريية بعد املدرسة الثانوية، بغض 

النظر عما يقررون فعله بعد ذلك - يمألونها أوالً.”
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للتباطؤ عند اتخاذ  لقد سحرت السنة التحضريية بوران، ويرجع ذلك أساًسا إىل أنها أعطتها الفرصة 

القرارات بشأن املستقبل. عند العودة إىل الوراء، تقول إنه كان عاًما ممتًعا وجًوا جيًدا، حيث تعلمت 

اللغة العربية عىل مستوى عاٍل وكذلك قامت ببسيخومرتي - وهي األدوات التي استخدمتها الحًقا يف 

املسار األكاديمي واملهني.

حتى يف نهاية الدورة التحضريية، شعرت بوران أنها ما زالت ال تعرف ماذا تفعل وأي اتجاه تتجه. بدأت 

دراستها الجامعية يف الكلية - ثم تركت الدراسة. واصلت دراستها للحصول عىل درجة البكالوريوس يف 

العلوم االجتماعية يف الجامعة العربية - وتوقفت عن فعل اليشء نفسه. بدأت املزيد من الدراسة باللغة 

العربية - وتوقفت مرة أخرى، وعادت للجلوس يف املنزل مع عدم اليقني بشأن مستقبلها وما يناسبها.

     "جلست أنا وبنت عمي، اللذان كنا يف نفس الوضع، يف املنزل وحاولنا إعادة التفكري فيما يجب 

القيام به. سمعنا بالصدفة عن صديقة ذهبت للدراسة يف هداسا. لم أكن متحمسة، لكن العائلة 

ضغطت عيل ولم يكن لدي أي يشء آخر أفعله، لذلك ذهبت مع بنت عمي وقمنا بالتسجيل "

كادت أن توقف هذا الطريق أيًضا، ولكن بفضل محاضر عنيد آمن بها ولم يسمح لها باالستسالم، أنهت 

شهادتها وبدأت العمل يف هذا املجال. يف املايض، تدرك العشوائية والتسلسل العشوايئ ملسار حياتها إىل 

الوضع الحايل، وتشري إىل ما تراه هو التحدي الرئييس لها وألصدقائها - نقص املعرفة:

        "ال توجد معرفة! ما تحتاجه، ما يحتاجه املجتمع، ما يريده السوق. ال أعرف ما إذا كان يجب 

عىل الجميع املرور به حتى يصلوا إىل املكان الصحيح، أو كان من املمكن االختصار. أنا كنت ارغب 

يف أن يقدم شخص ما معلومات أن يساعد يف اتخاذ القرارات بشكل أسهل".

بسمة: الجامعة غريتني

بحثها  استكمال  بصدد  وهي  حنينا  بيت  يف  تعيش  عمرها،  من  العشرينيات  يف  عازبة  شابة  بسمة، 

للحصول عىل الدكتوراه يف األكاديمية اإلسرائيلية. تعمل يف عدد من الوظائف يف املؤسسات األكاديمية، 

بدًءا من التدريس املساعد إىل الدعم الفني واإلرشاد الطالبي. أكملت دراستها يف مدرسة ثانوية خاصة 

وأنهت التوجيهي أدبي. بعد التخرج، التحقت دون تردد بالتحضريية يف الجامعة العربية: 

     " أردت أن أكمل بالطريقة التي أرادها والدي الراحل - للدراسة يف إسرائيل. كما أقنع أختي الكربى 

بالذهاب إىل السنة التحضريية ودراسة الهندسة يف كلية إسرائيلية... يبدو يل كان ذلك بسبب 

فرص التوظيف الحًقا"

يف نهاية الدورة التحضريية، التحقت للحصول عىل درجة البكالوريوس يف مهنة الطب املساعد ولكنها 

واجهت صعوبة كبرية يف دراستها، وأخريا تركت وتقدمت للحصول عىل درجة علمية يف مجال آخر. تم 

اختيار الطريق الجديد ألسباب عملية فقط - كان ال يزال مفتوًحا للتسجيل. يف هذا املسار، كانت أكرث 

نجاًحا، واستمرت حتى يف الحصول عىل درجة املاجستري وسرعان ما تنوي متابعة الدكتوراه أيًضا. لكن 

من الواضح أن اختياراتها تحددها بشكل أسايس عوامل خارجية:
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       "كانت هناك وظيفة يف أكاديمية أجريت مقابلة معها ولكن لم يتم قبولها ألنني كنت عىل وشك 

االنتهاء من درجة البكالوريوس، لذلك قلت إنني كنت أسعى للحصول عىل درجة املاجستري 

الذي  باختيار املسار املحدد  أقنعني املستشارة  عن املسار،  أتحدث  كنت  عندما  قبلوين...  وقد 

سلكته"

تشهد بسمة أن الصعوبة الرئيسية التي واجهتها، عىل طول الطريق، تتعلق بالتعامل مع اللغة العربية:

      "طوال دراستي، فشلت مراًرا وتكراًرا يف االختبارات املوجزة عىل الرغم من أنني تعلمت الكثري. 

لدي اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه مما يجعل األمر صعًبا للغاية بالنسبة يل، خاصة يف 

دراسات اللغة. رأى املعلمون أنني كنت أعمل بجد وحاولت بطريقة ما تنجيحي"

إطار  خارج  بالعربية  التحدث  يف  كافية  خربة  عىل  تحصل  لم  أنها  حقيقة  من  الصعوبة  من  جزء  نشأ 

الدراسة. لم تكن مهمة العثور عىل عمل يف السوق اإلسرائيلية سهلة بالنسبة لها:

بارًزا جًدا، ليس كما هو الحال اليوم، وعندما ذهبت  بينما كان       "كنت أرتدي الحجاب حينها 

للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إىل عمال كانوا يقولون بصراحة: ال، ال داعي لذلك"

قمت بإزالة الحجاب قرب نهاية املاجستري بعد سنوات من الجدال مع الوالدين واألسرة، وبنتائج التي 

ادفعها حتى يومنا هذا:

      "بعض اإلخوة ال يتحدثون معي عىل اإلطالق، ووالديت وأختي - بالكاد... كان انتقايل لاللتحاق 

بالجامعة العربية دعًما عائلًيا، لكن بعد ذلك بدأوا يقولون إن الجامعة غريتني، حتى قبل أن 

ازلت حجابي... هذا صحيح: تغريت الفكرة حًقا، تغري مالبيس، وأشعر أنني أعرف أشياء أخرى 

وانفتحت عىل أفكار أخرى"

لويس: ليس لدي مستقبل يف الضفة الغربية

درجة  نهاية  من  حالًيا  تقرتب  حنينا.  بيت  يف  تعيش  عمرها  من  العشرينيات  يف  عازبة  شابة  لويس 

ثانوية  لويس من مدرسة  تخرجت  إسرائيلية وتعمل كطالبة يف مكتب حكومي.  كلية  البكالوريوس يف 

خاصة يف شعفاط يف مسار توجيهي أدبي. بعد التخرج ذهبت لتعلم اللغة العربية ملدة عام يف دورة ثم 

أخذت اسرتاحة ملدة عام واحد، عملت خاللها يف فرع لسلسلة مطاعم يف غرب القدس:

     "كان أحد أهدايف يف العمل الذي قمت به - ممارسة اللغة العربية التي تعلمتها. نحن جميًعا 

يف الدورات متشابهون، نبحث عن مكان لتجربة اللغة العربية التي تعلمناها حتى ال ننىس"

التحقت الحًقا بالدراسات الجامعية يف الكلية وبدأت يف البحث عن عمل. عىل عكس السهولة النسبية 

األعمال  من  العديد  يف  طالبية  وظيفة  عن  تبحث  كانت  عندما  املدرسة،  قبل  وظيفة  بها  التي وجدت 

التجارية يف القدس، واجهت صعوبات:
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    "من الصعب العثور عىل وظيفة عندما أكون عربية وطالبة، مما يعني أنني بحاجة إىل وظيفة 

بدوام جزيئ أو وظيفة مرنة لم يعودوا إيل من أجل ذلك"

لكن لويس لم تستسلم وواصلت البحث. حصلت أخرًيا عىل فرصة وبدأت العمل يف محل مالبس. يف 

كلماتها، أكدت عىل أهمية االستمرار يف البحث وعدم االستسالم:

      "هناك عنصرية، شعرت بها عندما كنت أبحث عن وظيفة، لكنني لم أستسلم وواصلت املحاولة 

من  الرغم  فجأة عىل  تنجح  أن  يمكن  كثرًيا.  تتدفق  هناك  ومن  الفرصة،  أتت  أكرث وأكرث حتى 

عنصرية"

التواصل  بالصدفة عىل وسائل  رأت  مهني آخر،  تجربة مجال  إىل  تتطلع  كانت  وبينما  دراستها،  أثناء 

االجتماعي إمكانية الحصول عىل منحة دراسية من خالل العمل يف مشاريع اجتماعية. تم قبولها وبدأت 

املرور  يف  الذاتية  سريتها  استمرت  النجاح،  هذا  ظل  يف  مختلفة.  مشاريع  من  كجزء  التطوعي  العمل 

والوصول إىل أماكن مختلفة يف البلدية واملكاتب الحكومية. وهكذا تعرضت لفرص عمل مختلفة، تعمل 

يف إحداها حالًيا:

      "من الواضح يل أنه إذا لم أكن يف العمل التطوعي للمنحة الدراسية، ملا وصلت إىل مكاين. كل 

التطوع الذي أعرفه موجود يف املدارس، مثل برياح. إنه عمل تطوعي مختلف تماًما، يشء جديد 

لقد قابلت أشخاًصا جدًدا. إنها طريقتي لالنطالق إىل وظائف مختلفة تماًما ".

إىل جانب التقدم والنجاح، تشهد لويس أنها ال تزال مصحوبة بالعديد من الصعوبات يف اللغة العربية، 

ونقص يف املهارات وخاصة الشعور العام نفسه بأنها ال تنتمي بعد. قدرتها عىل االستمرار هي نتيجة القرار 

الذي اتخذته بالفعل يف املدرسة الثانوية:

       “كان لدي قرار: لن أذهب هناك )إىل الضفة الغربية(. ال مستقبل هناك... بالنسبة لنا، الجيل 

الجديد، من الواضح - يف املناطق ال يوجد راتب وال مستقبل، عىل األكرث كن معلم. ولكل يشء آخر 

تريده - عليك عمل دورات أو البدء من جديد “

تلقى هذا القرار، وال يزال، دعم أيًضا من األمثلة الحية ألشخاص من حوله:

الوقت يف الضفة  تضيعوا  - ال  نصائح  الثانوية  علمونا يف املدرسة  الذين  لنا املعلمون  قدم       “لقد 

وذهبت  العربية  اللغة  لدورات  مراكز  يف  الكربى  أختي  درست  من أخطائنا...  وتعلموا  الغربية، 

إىل الكلية، رأيت أنها حصلت عىل وظيفة بسرعة يف ما لقد درست وأعطاين الحافز... أرى كيف 

أن جميع صديقايت الذين ذهبوا إىل الضفة الغربية، اآلن يفعلون كل ما فعلته - تعلم العربية 

والكمال -لكن تأخروا ثالث أو أربع سنوات“
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سهى: لست خائفة من أن أخطأ

سهى، شابة عزباء يف أواخر العشرينيات من عمرها، ولدت ونشأت يف كفر عقب، وتعيش اآلن يف التلة 

الفرنسية وتعمل يف القطاع العام باملدينة. درست يف مدرسة ثانوية خاصة وأكملت توجيهي علمي. بعد 

تخرجها من املدرسة الثانوية، بدأت يف الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس يف الضفة الغربية، 

ألن هذا هو املعتاد:

"املدرسة الثانوية تبث لك باستمرار - جامعة القدس فقط... هذا هو الطريق املعتاد وال ترى       

أي خيار آخر عىل اإلطالق. لذلك ذهبت إىل ما كان متوقًعا مني دون التفكري كثرًيا ... يف العمر 

الذي درست فيه لم تكن هناك شبكات اجتماعية، لذلك لم يكن هناك أي وسيلة للمعلومات 

ومعرفة ما هي الخيارات"

بعد عدة سنوات من العمل، قررت تغيري االتجاه واالندماج يف سوق العمل اإلسرائييل:

     "يف شرقي القدس، عملت مع العديد من املنظمات، لكن ال يوجد راتب جيد، وال أفق للرتقية، 

ويف كثري من األحيان ال توجد حقوق العمال بشكل صحيح. وهذا ما جعلني أدرك أنني بحاجة 

إىل االندماج يف السوق اإلسرائييل".

بدأت يف  الدورة،  الدراسة املكثفة يف  ثالثة أشهر من  بعد  العربية.  لتتعلم  كخطوة أوىل، ذهبت سهى 

التي اكتسبتها. هكذا تم قبولها يف وظيفتها  الذاتية للعثور عىل وظيفة وممارسة اللغة  تقديم سريتها 

دراساتها األكاديمية يف مؤسسة  أيًضا  بدأت  الوقت  نفس  السوق اإلسرائيلية، ويف  الحالية واألوىل يف 

إسرائيلية:

      "رأيت منشوًرا عىل الفيسبوك حول منحة دراسية من الجامعة العربية، وأرسلتها، عىل الرغم 

من أنني كنت يف املستوى األول باللغة العربية فقط يف ذلك الوقت. أرسلتها عىل أي حال، مهما 

قبلوين  النهاية  ويف  االمتحانات،  أنواع  االختبارات واملقابالت وجميع  وأجروا  إيّل  عادوا  كانت. 

للحصول عىل درجة املاجستري".

أثار االنتقال للدراسة يف مؤسسة إسرائيلية والعمل يف منظمة إسرائيلية قلق يف عائلة سهى. إنها األوىل 

يف عائلتها التي تتخذ هذه الخطوة:

     "الجميع، عندما يسمعون أنني أعمل مع يهود، فإنهم يشعرون بالقلق عىل الفور. أشرح لهم 

ما أفعله وكيف يتم ذلك، وعندما يرون أنني بخري وناجحة، فإنهم أيًضا يرتاحون قليالً... لكن 

أفهمهم - هكذا نشأنا، لم يكن شيًئا نفعله، لذلك من الصعب إدراك شخص ما يذهب ويعمل 

وأنا  حياتهم،  حيايت وليست  هي  فهذه  أفهمهم،  أنني  من  الرغم  وعىل  اليهود.  مع  ويعيش 

سوف أتخذ قرارات بنفيس"
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التحدي األكرب الذي تواجهه حالًيا هو اللغة العربية، التي اكتسبتها مؤخًرا فقط، ولكن يبدو أن قفزتها 

إىل املياه العميقة عندما يتعلق األمر بتجربة اللغة والكالم تتقدم بها بسرعة:

     "اللغة هي التحدي األكرب بالنسبة يل اآلن، ومع ذلك، أعتقد أنني ال أتحدث جيًدا، ثم سمعت 

أشخاًصا يتحدثون منذ سنوات ويتحدثون بشكل يسء - وهذا ألنهم ال يتفاعلون مع البيئة... 

الكل أصدقايئ يف الدورات ال يتحدثون كما أتحدث. أنا أتعلم أيًضا بسرعة ولست خائفة من 

ارتكاب األخطاء، أتحدث وأتصرف حتى لو لم أفهم كل يشء من حويل، فهذا ليس فظيًعا. لكن 

هذا صعبة فال شك عىل االطالق"

أن  لها  الواضح  لعائلتها، ومن  الشخصية  تجربتها  الدروس املستفادة من  بتطبيق  بالفعل  تقوم  وهي 

املستقبل يكمن يف تعلم العربية واالندماج يف السوق اإلسرائييل:

      "تدرس شقيقتا يف الضفة الغربية وقد بدأت بالفعل يف البحث عن دورات لهن لتعلم العربية، وال 

أريدهما أن يجتازا ما مررت به، أريد أن يكونا قادرين عىل االندماج بسهولة أكرب... عندما يكون 

لدي أطفال، سأحرص بالتأكيد عىل تعليمهم العربية منذ الصغر"

يحتاج إىل هدف واضح  طاهر: يف هذه املرحلة من الحياة 
لتعلم العربية

السلطة  يف  البنوك  أحد  يف  رفيع  إداري  منصب  يف  يعمل  حنينا،  بيت  يف  يعيش   ،2+ متزوج  طاهر، 

الفلسطينية. عىل عكس األشخاص اآلخرين الذين تمت مقابلتهم يف الدراسة، فهو ليس جزًءا من سوق 

العمل اإلسرائييل، عىل الرغم من رغبته يف االندماج. يتم تقديم قصته هنا بالتوازي مع قصص االندماج 

وتعرض أصوات السكان اآلخرين يف شرقي القدس، الذين لم تتحقق إمكانات اندماجهم.

النهاية  لكنه ذهب يف  القانون يف األردن.  لدراسة  السفر  ثانوية خاصة واعترب  تخرج طاهر من مدرسة 

لدراسة إدارة األعمال يف بيت لحم بعد أن أقنعه صديقه بضرورة الدراسة مًعا. بالنظر إىل الوراء، فهو 

التي وجهته لم تكن ذات صلة عىل اإلطالق، ولكنها تشري إىل الطبيعة اإلشكالية  يدرك أن االعتبارات 

لوضعه وحالة أصدقائه الصغار:

     "بعد التخرج من املدرسة الثانوية تشعر بالضياع قليالً... هذه نقطة مهمة يف الحياة لكنك ال تعرف 

ماذا تفعل وال يوجد من ينصحك إىل أين تذهب"

تخرج طاهر، وبالفعل لم يكن يعرف ماذا يفعل. عمل حارس أمن يف فندق عندما سنحت له الفرصة 

العمل كان من خالل شركة توظيف وليس من خالل املنظمة مباشرة.  بنك إسرائييل، لكن  للعمل يف 

استسلم، وبعد فرتة وجيزة بدأ العمل يف أحد البنوك الرائدة يف رام الله، حيث نجح واستمر يف التقدم 

إىل مناصب عليا يف الجهاز املصريف.
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عىل طول الطريق، حاول إعادة االندماج يف سوق العمل اإلسرائييل، والخربة الواسعة التي اكتسبها 

بإمكانه  العربية عىل املستوى املهني، لم يكن  اللغة  بالفعل مرشًحا مناسًبا. ومع ذلك، بدون  جعلته 

الحصول عىل مناصب عليا:

      “اآلن لغتي العربية مبتدئة، يمكنني التواصل يف الشارع بشكل أو بآخر، لكن ليس لدي لغة 

وبسرعة،  أجل ذلك  من  العربية  لتعلم  استعداد  عىل  فأنا  العمل،  إىل  أخذوين  إذا  احرتافية. 

ولكن ليس العكس: دراسة وربما بعد ذلك سوف يتلقون... يف هذه املرحلة من حيايت لن أتعلم 

العربية. إذا كنت ال أعرف كيفية استخدامها، لم يعد من املناسب أن أدرس فقط. أنا بحاجة إىل 

هدف واضح”

أو  اإلسرائييل  السوق  يف  أطفاله  لدمج  يخطط  أنه  إال  الفلسطيني،  السوق  يف  نجاحه  من  الرغم  عىل 

األوروبي، بحيث يكون لديهم أفق عمل:

      “يف السوق اإلسرائييل، هناك املزيد من الفرص للنمو... هناك الكثري من العمال املوهوبني يف الضفة 

الغربية يضيعون، وال أعرف أولئك الذين يمرون بهذه املرحلة )للبالغني( يف الحياة، لكن من املهم 

أن يحدث تغيري”
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األفكار الرئيسية 

التعليم الخاص: اختيار الوالدين الذين لديهم مال   .1

األشخاص الذين تمت مقابلتهم يف الدراسة مختلفون تماًما عن بعضهم البعض، ولكن هناك يشء واحد 

مشرتك بينهم جميًعا: يشهدون أنهم تلقوا تعليمهم يف نظام التعليم الخاص يف شرقي القدس8, وبالتايل 

تخرجوا من املدرسة الثانوية مع التوجيهي9 وليس بشهادة البجروت اإلسرائيلية. يف الواقع، كل املشرتكني، 

عدا واحد، درسو يف مؤسسات تعليمية الذي بتبع اىل التعريف ‘معرتف به لكن غري رسمي’ وليس تعليم 

خاص. ومع ذلك، الوضع القانوين للمؤسسات غري موجود يف تصور السكان، واملقارنة التي يقومون بها هي 

بني مؤسسات بلدية وأخرى خاصة. يف حني املؤسسات الخاصة هي اي مؤسسة تعلم حسب نظام التوجيهي، 

يأخذون قسط تعليم عايل ويقومون بامتحانات قبول. ال عجب انه تشري جميعها إىل اختيار التعليم الخاص 

بطبيعة الحال يف شرقي القدس، حيث يعترب املسار الخاص من أعىل مستويات الجودة واألكرث احرتاًفا:

     "فحص والداي جيًدا ما هو املكان عىل أعىل مستوى يف الرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم، 

وهناك أرسلوين. كان االعتبار عمليا تماًما" )محمد(

       "ثم اتضح أن من يهتم بأوالده يضعهم يف الرتبية الخاصة" )جميلة(.

ينهي خريجو جهاز التعليم الخاص يف شرقي القدس10 من املدرسة الثانوية دون معرفة اللغة العربية 

وبتوجه بارز نحو األوساط األكاديمية الفلسطينية، مما يضعهم يف نقطة انطالق متدنية عندما يتعلق 

ذوي  للشباب املتعلمني  البداية  نقطة  أن هذه هي  العمل اإلسرائييل. حقيقة  باالندماج يف سوق  األمر 

املوارد واإلمكانات العالية لالندماج يف التوظيف اإلسرائييل الجيد يتطلب نهًجا منهجًيا. يركز النظام، يف 

الوقت الحايل، املوارد عىل مسار شهادة البجروت اإلسرائيلية كمفتاح للتكامل والنمو االقتصادي. يمكن 

أن تكون هذه اإلسرتاتيجية فعالة عىل املدى الطويل. ومع ذلك، عىل املدى القصري، ال يجذب التعليم 

الحكومي الشباب الجيدين، ويرجع ذلك أساًسا إىل أنه ال ُينظر إليه عىل أنه عايل الجودة بدرجة كافية:

     "أنا ال أفكر يف إرسال )بنايت( إىل شهادة البجروت اإلسرائيلية ألنه ببساطة ليس عىل مستوى، 

واملستوى العايل هو األساس، ولن أتخىل عن ذلك" )رنا(

باستثناء شخص واحد تمت مقابلته، انتقل من التعليم الخاص إىل التعليم الحكومي بسبب الوضع املايل الصعب يف األسرة.
  
8

9  شهادة  والذي يعترب ال تقدر بثمن بالنسبة لشهادة البجروت اإلسرائيلية.

10  كما ذكرنا، اإلشارة إىل نظام خاص باملعنى النخبوي، حتى عندما تكون هذه مؤسسات املعرتف به وال رسمية.
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        هناك براعم للتغيري يف الوضع وأكرث جاذبية للنظام الحكومي، حتى عىل حساب التضحية   بالجودة:      

“لقد قمت بنقل أطفايل من القطاع الخاص إىل الحكومي. التعليم الحكومي، بكل سلبياته، 

يهدف إىل دمج الطالب بشكل أكرب يف البالد. املدرسة الخاصة هي العكس تماًما - إنتاج اتجاه 

عدم االندماج” )جميلة(

ومع ذلك، طاملا أن التعليم الخاص هو الخيار االفرتايض للعائالت املوجودة يف شرقي القدس - العائالت 

لهؤالء  مناسبة  استجابة  إنتاج  الضروري  فمن   - القيم  قائمة  يف  عالية  مكانة  لها  التعليم  يحتل  التي 

السكان، والسماح لها أيًضا بتمهيدها الطريق إىل سوق العمل اإلسرائييل.

االندماج يف السوق اإلسرائييل: مخاوف عملية وليست أيديولوجية  .2

قرارهم  البيئة حول  تلقاها من أجريت معهم املقابالت من  التي  الردود  أن  نرى  أن  لالهتمام  من املثري 

باالنتقال واالندماج يف السوق اإلسرائيلية هي تلك التي تتعلق يف الغالب بصعوبة وفرص نجاح الفرد، 

وليس باملعارضة األيديولوجية لهذه الخطوة:

      “عندما ذهبت إىل املدرسة، أخربين عائلتي وصديقايت: لن يقبلوك، فقط أولئك الذين درسوا 

هناك سيتقبلون، وليس لديك فرصة” )جميلة(

     “عندما قررت الذهاب إىل الجامعة العربية، أخربين صديقايت أنني مجنونة: إنه صعب، أنت ال 

تعرفني اللغة العربية، لن يكون لديك أصدقاء” )ابتسام(

املخاوف العملية، التعبريات الرئيسية عن أسئلة “كيف ستندمجون” و “هل ستنجحون”، شائعة بشكل 

القديمة هي يف  بني األسرة والبيئة  أن االهتمامات  يبدو  الحي.  أو  الثانوية  املدرسة  بني أصدقاء  خاص 

األساس اجتماعية - ثقافية، وتتعلق بحقيقة أن الشخص الذي تمت مقابلته يتجه إىل مسار جديد لم 

يكن مألوًفا يف مجتمع شرقي القدس:

       “كانت عائلتي قلقة: كيف اتعايش مع أشخاص آخرين، ثقافة مختلفة ... اآلن يف املجتمع أنا 

أعترب غريبة، أوالً وقبل كل يشء ألنني فتاة تعيش بمفردي ... وأقل ألنني ذهبت إىل العمل 

والعيش يف غرب املدينة“ )سهى(

  

       “قال الناس يف الحي لوالدي: أنت مجنونة، ترسلون فتاة هناك إىل الجامعة العربية. لم يكن 

لدى أخي، ألنه شاب، مشكلة يف إرساله وحده” )ابتسام(

تم وصف ردود الفعل القليلة من البيئة التي يمكن تصنيفها عىل أنها أكرث أيديولوجية من قبل األشخاص 

الذين تمت مقابلتهم والذين تم دمجهم يف العمل يف القطاع العام:
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        “أتحدث كثرًيا عن كيفية عميل يف منظمة تهدف إىل التطبيع ... أتعامل كثرًيا مع إقناع ونقل الرسالة 

التي نحتاجها لالندماج وامليض قدًما” )أشرف(

ال تزال املؤسسات البلدية والحكومية تشكل نقطة حساسة بني جمهور شرقي القدس، مما يستنزف 

الدراسة  يف  النتيجة املهمة  الواقع اإلسرائييل.  يف  الفلسطينية  الهوية  بمسألة  معظم املخاوف املتعلقة 

هي أنه ال يوجد أي نتيجة، أي تقريًبا ال توجد مقاومة أيديولوجية، وتتعلق معظم املخاوف بالصعوبات 

التي تصاحب اختيار الفرد ملسار جديد. من املحتمل أن حقيقة أن هذا املسار أصبح أكرث شيوًعا ومعياريًا، 

بمرور الوقت، سيؤدي إىل تقليل هذه املخاوف.

نهاية الثانوية  “نقاط الخروج” للسوق اإلسرائييل: يف   .3
العامة أو يف نهاية شهادة البكالوريوس 

البعض  زال  وما  به،  مروا  صعًبا  مساًرا  الدراسة  يف  مقابلتهم  تمت  الذين  األشخاص  جميع  وصف 

مغادرة  هو  األوصاف  يف  املوجود  الرئييس  التحدي  إسرائيل.  يف  العمل  يف  دمجهم  تم  حتى  يفعلونه، 

الغربية أو األردن  الضفة  الدراسات األكاديمية يف  - "املسار االفرتايض"، والذي يشمل  الطريق املعبدة 

واالندماج يف التوظيف يف السوق الفلسطيني - وما وراء املسار الجديد الذي لديهم لتمهيد أنفسهم يف 

السوق اإلسرائييل.

عند تحليل مسارات الحياة واتخاذ القرار، يمكن تحديد نقطتني رئيسيتني تشكالن "نقاط خروج" من 

النظام الفلسطيني إىل اإلسرائييل: يف نهاية املرحلة الثانوية ويف نهاية الدرجة.

أكملوا  والذين  مقابلتهم  تمت  الذين  األشخاص  يف  الدرجة  عىل  الحصول  بعد  البداية  نقطة  تنعكس 

التخرج  وبعد  األردن،  يف  عادًة  الخارج،  يف  أو  الغربية  الضفة  يف  األكاديمية  دراستهم  الحال  بطبيعة 

أدركوا أنه لم يكن لديهم أفق عمل جيد بما يكفي يف السوق الفلسطيني، وبالتايل كان لديهم ال خيار 

سوى االندماج يف السوق اإلسرائييل:

     "التدريس هناك )يف الضفة الغربية( ممتاز وتعلمت جميع املبادئ بشكل صحيح، لكن كل يشء 

يف  وليس   ، الله  يف رام  الغربية،  الضفة  يف  التجارية  األعمال  بها  تتم  التي  الطريقة  إىل  موجه 

إسرائيل... لذلك كان عيل أن أتعلم التطبيق يف إسرائيل بنفيس بالتجربة والخطأ" )أشرف(

      "يف نهاية شهاديت، عملت يف شرقي القدس مع العديد من املنظمات، لكن ال يوجد راتب جيد، 

وال يوجد أفق للرتقية وغالًبا ما ال توجد حقوق العمال بشكل صحيح. وهذا ما جعلني أدرك أنني 

بحاجة إىل االندماج يف السوق اإلسرائييل" )سهى(
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تتميز نقطة البداية يف نهاية املرحلة الثانوية بشكل أسايس باألشخاص األصغر سًنا الذين تمت مقابلتهم، 

والذين هم بالفعل عىل دراية بأفق التوظيف يف الضفة الغربية، ويرون من حولهم خريجي األكاديمية 

الفلسطينية يحسبون مساًرا جديًدا يف كل ما يتعلق بالتوظيف:

         “املدرسون الذين علمونا يف املدرسة الثانوية - رأينا مقدار معاناتهم حتى تعرفوا عليهم وعىل املهنة 

التي تعلموها. أعطونا إرشادات: ال تضيع الوقت يف الضفة الغربية، سوف تتعلم من أخطائنا” 

)لويس(

       “نرى اليوم أن التخرج من جامعة فلسطينية يمثل مشكلة - من املستحيل فعل أي يشء معها يف 

إسرائيل الحًقا، ومن املستحيل العمل يف إسرائيل. لقد بدأوا يستوعبون أن الطريق الصحيح هو 

الجامعات اإلسرائيلية” )جميلة(

يف ظاهر األمر، فإن نقطة البداية يف نهاية املدرسة الثانوية، والتي تعني طريًقا مباشًرا لالندماج يف العمل 

اإلسرائييل، أفضل من تلك املوجودة يف نهاية الدرجة األوىل، والطريق االلتفايف واملسار األطول لالندماج:

       “...ال أريد أن أضيع الوقت يف جامعة عربية ثم أضيع الوقت حتى يعرتفوا بشهادة يف إسرائيل... 

يف  العربية والعمل  لتعلم  مباشرة  تذهب  ال  فلماذا  للعمل،  العربية  سأحتاج إىل  وبالتأكيد 

إسرائيل؟... انظر كيف يفعل كل صديقايت الذين ذهبوا إىل الضفة الغربية اآلن كل ما فعلته - 

تعلم العربية وإتقان - لكن تأخر ثالث أو أربع سنوات“ )لويس(

ولكن يبدو أن هناك مزايا هنا وهناك. قد ُيجرب األشخاص الذين تمت مقابلتهم عىل الطريق غري املباشر 

عىل البدء من جديد بعدة طرق، لكنهم أكرث نضًجا وخربة وهادفة بطريقة تجعلهم مركزين وفعالني يف 

تمهيد الطريق الجديد. هذا بينما يقيض األشخاص الذين تمت مقابلتهم عىل املسار املباشر، وهم أصغر 

سًنا وأقل خربة، سنوات ثمينة يف تغيري املسارات، والتسرب من املدرسة والتجربة والخطأ، حتى يتمكنوا 

من الوصول إىل املكان واملسار الذي يناسبهم.

املباشر  غري  املسارين،  كال  يف  مقابلتهم  تمت  الذين  األشخاص  وصفه  الذي  والكبري  الرئييس  النقص 

الفلسطينية، ال  الذي يعدهم جيًدا لألكاديمية  الخاص،  التعليم  نظام  يكمن يف املعلومات.  واملباشر، 

يزودهم بأي معلومات حول فرص التعليم اإلسرائيلية وسوق العمل اإلسرائييل. اتضح أنهم يتخذون 

قرارات مهمة يف الحياة بناًء عىل اعتبارات مثل ما يفعله األصدقاء وما هو مفتوح للتسجيل وما شابه:

        “أخربين صديقي: لنذهب إىل بيت لحم وندرس مًعا، فذهبت” )طاهر(

 

خيار آخر  ترى أي  بالكاد  هو املسار املعتاد،  هذا  فقط،  القدس  - جامعة  الثانوية         “يف املدرسة 

درست فيها لم تكن هناك شبكات  دون تفكري كثري... يف السن التي  عىل اإلطالق، لذلك ذهبت 

اجتماعية، لذلك لم يكن هناك طريقة ملعرفة ما هي الخيارات عىل اإلطالق “)سهى(
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         “يف نهاية الدورة التحضريية ما زلت ال أعرف ما أريد، لذلك قمت بالتسجيل يف جميع أنواع األشياء 

التي تتطابق مع درجتي يف البسيخومرتي” )بوران(

عىل عكس املعلومات التي يمكن إعطاؤها للشباب وهم ال يزالون يف املدرسة الثانوية يستعدون للحصول 

السوق  عن  حصرية  بمعلومات  الطالب  يزود  الخاص  النظام  فإن  اإلسرائيلية،  البجروت  شهادة  عىل 

الفلسطيني. من الضروري إيجاد قنوات جديدة ومختلفة لنقل املعرفة واإلجابة عىل األسئلة والدراسات 

االجتماعية  الشبكات  تتمتع  التخرج.  فور  أو  الثانوية  املدرسة  خارج  املجتمع  هذا  يمتلكها  التي  املهنية 

بإمكانيات كبرية لتكون بمثابة منصة لهذا النوع من املعلومات، ومن الواضح أن األشخاص الذين تمت 

مقابلتهم قد وصلوا بالفعل إىل فرص العمل واألكاديمية من خالل منشورات عشوائية عىل الشبكة:

      “لقد حصلت عىل منحة دراسية بالصدفة، أرسلوا يل رابًطا وقلت - هيا، دعنا نحاول” )لويس(

دراسية من الجامعة  رأيت منشوًرا عىل الفيسبوك حول منحة  دراستي العربية،        “بالتزامن مع 

العربية، وتواصلت معهم” )سهى(

االجتماعي  للتحضري  رئيسية  سنة  التحضريية:  السنة   .4
املهني وإنشاء مجموعة ًأصدقاء جديدة

أحد التطورات الهامة التي يمكن تحديدها يف الدراسة الحالية هو تحويل الدراسات العربية يف مدرسة 

الذين تمت  الثانوية الخاصة. يصف الشباب  الدورات إىل خيار شرعي بني خريجي املدارس  إعدادية أو 

مقابلتهم واقًعا يتضح فيه أنه بعد املدرسة الثانوية يتم تخصيص سنة لتعلم اللغة العربية:

        "بعد تخرجي، قضيت سنة كاملة يف دراسة العربية يف الدورات" )لويس(

       "لقد مأل الجميع هنا تقريًبا نماذج للسنة التحضريية )يف نهاية املدرسة الثانوية(، وهذا بالفعل 

افرتايض، بغض النظر عما سيتم فعله بعد ذلك" )بوران(

يف السنة التحضريية، باإلضافة إىل الفوائد التي توفرها مهنًيا يف تعلم اللغة العربية والخضوع المتحان 

البسيخومرتي، هناك ميزة أخرى ذات صلة كبرية بشباب شرقي القدس يف بداية مسارهم املستقل - 

فهي تمنحهم عاًما آخر للبقاء قبل أن يصنعوا حياة مهمة قرارات:

         "يمكنني أيًضا أن أبدأ الدراسة يف جامعة يف الضفة الغربية، لكن كان عيل أن أبدأ دراستي هناك، 

وال يزال لدي الكثري من عالمات االستفهام حول ما أريده حًقا. لذلك كانت السنة التحضريية مكاًنا 

مناسًبا بالفعل، حيث لم يعد عليك اتخاذ القرار ويمكنك فقط قضاء الوقت" )بوران(
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بالنسبة لخريجي نظام التعليم الخاص، تعد هذه السنة التحضريية - والبدائل املقابلة مثل سنة الدراسة 

يف الدورات - فرصة مثالية لنقل املعرفة االجتماعية والثقافية واملهنية املطلوبة من الشباب الذين يختربون 

النظام اإلسرائييل ألول مرة. جزء مهم من هذه املعرفة هو اكتساب الخربة العملية واالجتماعية، أي 

خربة العمل التي تهدف بالكامل إىل تجربة اللغة العربية والسلوك يف املجتمع اإلسرائييل. تأكد بعض 

من تمت مقابلتهم من اكتساب هذه الخربة فور التخرج:

      "نحو النهاية بدأت بالفعل يف إرسال السري الذاتية والبحث عن عمل حتى ال أنىس العربية التي 

تعلمتها" )سهى(

      "يف العام الذي اخذته، عملت يف ماكدونالدز. كان أحد أهدايف من العمل - أهدف  عىل تحسني اللغة 

العربية. نحن جميًعا عىل هذا النحو - نبحث عن مكان للتحسني واملمارسة بعد التخرج مباشرة 

ليك ال ننىس كل يشء" )لويس(

تمت  الذين  لألشخاص  الناجح  لالندماج  املفتاح  هما  اللغة  استخدام  يف  والخربة  املمارسة  أن  يبدو 

مقابلتهم، ومن املمكن أن يكون لهذا املكون وزن أكرب من جودة الدراسات نفسها.

إىل جانب التجربة املحتملة التي يمكن أن توفرها السنة التحضريية ودورات اللغة العربية، شهد بعض 

من تمت مقابلتهم أن زمالئهم يف الفصل يف السنة التحضريية أو الدورات كانوا بمثابة نقطة ارتكاز لهم 

يف أوقات عدم اليقني واالنفصال عن مجتمع املدرسة الثانوية القديم، وما زالوا يشكلون شبكة اجتماعية 

لكل يشء:

      "ما شجعني هو الرفقاء الذين درسوا معي يف الدورة. الذين هم مثيل يف عمري يريدون الدراسة 

والتواجد هنا، وهذا يشجعني عىل أن أكون يف املكان املناسب، وشجعنا بعضنا البعض وبهذه 

الطريقة لم نرجع اىل الوراء. لو كنت وحدي فسيكون األمر أكرث صعوبة، كل صديقات املدرسة 

الثانوية هناك وكنت ارغب ان أكون معهم" )لويس(

نظًرا لألهمية الكبرية التي ذكرها األشخاص الذين تمت مقابلتهم عىل وجود أو عدم وجود شعور باالنتماء 

طوال مسار الحياة، وكذلك لبعض الصدمات يف االنفصال عن أصدقاء املدرسة الثانوية القدامى، يمكن 

اعتبار السنة التحضريية عىل أنها فرصة إلنشاء مجموعة أقران جديدة لهؤالء الشباب، شركة واجهت 

صعوبات التحول معهم وال يكونون غرباء كما هو الحال يف املجتمع الفلسطيني الذي أتوا منه، أو يف 

املجتمع اإلسرائييل الذي لم يندمجوا فيه بالكامل بعد.

5. األشقاء كقادة يف تغيري األسرة

من  رواد املجتمع  هم  منهم،  الكبار  وخاصة  مقابلتهم،  تمت  الذين  بعض األشخاص  أن  الواضح  من 

حولهم عندما يتعلق األمر بزيادة الوعي بإمكانية االندماج يف العمل اإلسرائييل. عالوة عىل ذلك، يمكن 

ملعظمهم تحديد التأثري الكبري لألشقاء عىل اختيارات األطفال اآلخرين يف األسرة:
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        “أخي األكرب بدأ بالفعل الدراسة يف الجامعة العربية، ورأت عائلتي أن هذا هو االتجاه الصحيح” 

)ابتسام(

       “أختي الكربى هي أول من ذهب إىل السنة التحضريية ثم إىل كلية إسرائيلية، لذلك التفت إىل هذا 

املسار أيًضا” )بسمة(

وصف بعض األشخاص الذين تمت مقابلتهم كيف أن األخ أو األخت الكبريون يف األسرة هم من مهد 

الطريق لهم إلجراء االنتقال، وكان بعض األشخاص الذين تمت مقابلتهم أول من تحول إىل هذا املسار 

وكانوا نموذًجا إلخوتهم:

       "تبعتني أخوايت... لقد فتحت الطريق لهن" )جميلة(

      "لقد بدأت بالفعل يف البحث عن دورات لتعلم اللغة العربية ألخوايت. ال أريدهم أن يجتازوا ما 

مررت به، أريدهم أن يكونوا قادرين عىل االندماج بسهولة أكرب" )سهى(

     "أخي األكرب درس يف األردن، وعاد ولم يستطع التعامل مع العربية لالندماج يف العمل. جلست 

معه لساعات وساعدته يف تعلم العربية، رغم أنني األخت الصغرية التي علمته إياه" )بوران(

    "لدي شقيقان آخران، كالهما تابعني- أحدهما يعمل يف السوق اإلسرائييل واآلخر يدرس يف مؤسسة 

إسرائيلية" )أشرف(

وصف جميع من تمت مقابلتهم تقريًبا دفع الوالدين نحو الحصول عىل التعليم وأحياًنا حتى الحصول 

عىل تعليم إسرائييل. لكن يبدو أن املثال امللموس الذي قدمه األشقاء حول إمكانية االندماج يف العمل 

اإلسرائييل غالًبا ما يخلق تأثرًيا مضاعًفا بني األطفال اآلخرين يف وحدة األسرة. يعمل هذا التأثري بطرق 

مختلفة، يف التقديم للدراسات األكاديمية اإلسرائيلية أو فقط يف تحسني إتقان اللغة العربية، من اإلخوة 

الكبار إىل الصغار والعكس صحيح، وبشكل عام يبسط مسار االندماج لبقية أفراد األسرة املهتمني به.

املرونة الشخصية: مفتاح الصرب والتسامح  .6

يشهد معظم الذين تمت مقابلتهم يف الدراسة أنهم تعرضوا للعنصرية عىل مستويات مختلفة عىل مر 

السنني، وأحياًنا تجاهل ضمني أو صريح لقدراتهم. يبدو أن القدرة عىل تجاوز هذا الواقع وهذه التجارب 

الذين تمت مقابلتهم  الداخلية، والتي تسمح لألشخاص  هي يف املقام األول وظيفة املرونة الشخصية 

بتفسري الواقع بطريقة غري موجهة ضدهم شخصًيا. عىل سبيل املثال، يمكن تحديد مثل هذا التفسري 
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بالطريقة التي يحتوى بها األشخاص الذين تمت مقابلتهم والذين تعاملوا مع العنصرية من منطلق فهم 

أنها جهل وقلة وعي، وليس بالضرورة بنية سيئة ضدهم:

      "... أنا ال اعتربها إهانة، وال اخذها بشكل شخيص... عندما يوجهون أسئلة أعتقد أنها محرجة أو 

غبية، فهذا ليس نابع من نية سيئة ولكن مجرد فضويل وقلة معرفة" )محمد(

من بني أمور أخرى، تثري العنصرية يف الواقع رغبة أكرب واستثمار املوارد إلثبات أنفسهم:

      "بعد أن أخربتني معلمتي أنه يجب أن آخذ اسرتاحة من املدرسة... ذهبت إىل موعدي الثاين يف 

االمتحان ونجحت - يبدو يل أنها دفعتني إلظهار نفيس وامكانيايت وأنها عىل خطأ" )بسمة(

       "هذا )أن املحاضر لم يؤمن بي( أعطاين دافًعا للنجاح وتميًزا حًقا ألظهر للمحاضر أنه كان مخطًئا" 

)ابتسام(

إىل جانب التسامح مع السلوكيات البيئية، ُيظهر بعض األشخاص الذين تمت مقابلتهم الصرب - فهم 

ما من  الصعوبات، سيتمكنون يف مرحلة  الرغم من  أنه عىل  مراًرا وتكراًرا، مدركني  يواصلون املحاولة 

إيجاد فرصة إلثبات أنفسهم. يبدو أن هذا الصرب يؤيت ثماره.

      "هناك عنصرية، أشعر بها عندما كنت أبحث عن وظيفة، لكنني لم أستسلم وواصلت املحاولة 

أكرث وأكرث حتى أتت الفرصة... وعندما تأيت الفرصة، أعمل بجد إلثبات أنهم كانوا عىل حق عندما 

أعطوين إياه" )لويس(

عىل عكس العوامل البيئية التي تمنع أو تعزز تكامل التوظيف، والتي يمكن للنظام معالجتها وتحسينها 

- املرونة الشخصية هي سمة داخلية ونتاج ملجموعة متنوعة من العوامل الوراثية والبيئية. ومع ذلك، 

فإن القدرة عىل تفسري الواقع يف طريقة األشخاص الذين تمت مقابلتهم، والنظر إىل الصعوبات بدافع 

التسامح والتفهم، هي قدرة يمكن تجربتها وغرسها من خالل تطوير األشخاص الذين تمت مقابلتهم 

وما شابههم كقادة اجتماعيني. تعد قدرة األشخاص الذين تمت مقابلتهم - كقادة اجتماعيني - عىل نقل 

املعلومات األكاديمية والتوظيفية للشباب أمًرا مهًما، كما هو موضح أعاله، ولكن هذه القدرة تصبح 

مهمة بشكل خاص عندما ينقلون املعلومات جنًبا إىل جنب مع تفسريهم، بناًء عىل التجربة الشخصية 

يف التعامل مع الحقائق املعقدة.
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توصيات

تستند الدراسة الحالية إىل مقابالت مع رجال ونساء ولدوا ونشأوا يف أحياء يف شرقي القدس وتمكنوا 

من االندماج يف سوق العمل اإلسرائييل. تسعى الدراسة إىل زيادة الوعي بالقضايا ذات الصلة يف مسار 

التكامل من ملحة إىل عالم أولئك الذين اختاروا القيام بذلك بل وقد أنجزوا املهمة. بطبيعة الحال، هذه 

أو  للمناقشة املتعمقة  كنقاط  أي  الصلة،  ذي  السياق  يف  النتائج  معالجة  ويجب  تمثيلية  عينة  ليست 

التوسع من خالل املسوحات ودراسات املتابعة.

جدول 1: الرؤى الرئيسية والتوصيات النابعة منهم

توصيات رؤيا

1.   التعليم الخاص: اختيار 

الوالدين الذين يملكون املال
    استهداف جزء من االستثمار الحكومي لخريجي التعليم الخاص11: النخبة 

ذات اإلمكانات العالية للتوظيف الجيد. 
    يف املسوحات املستقبلية - قم بالتمييز بني خريجي مسار توجيهي الذين درسوا 

يف التعليم الخاص وأولئك الذين درسوا يف التعليم الحكومي.

2.   االندماج يف السوق 
اإلسرائييل - اهتمامات عملية 

وليست أيديولوجية
3.   "نقاط الخروج" للسوق 
اإلسرائييل: يف نهاية الثانوية 

العامة أو يف نهاية شهادة 
البكالوريوس وبدون أي معرفة 

بالنظام اإلسرائييل.

خالل  من  اإلسرائييل  العمل  وسوق  اإلسرائييل  النظام  حول  املعرفة  توفري     
الشبكات االجتماعية.

بمثابة  سيكون  إسرائيل:  يف  العاملني  والشباب  للطالب  تطوعي  مشروع     
للشباب  عنواًنا  وسيكون  الشباب،  مراكز  أو  االجتماعية  الشبكات  عىل  مرشدين 

الذين يرغبون يف االنتقال إىل السوق اإلسرائييل.
الذين  الخاص  التعليم  بالتمييز بني خريجي  قم   -     يف املسوحات املستقبلية 
البكالوريوس  درجة   + )توجيهي  اإلسرائييل  العمل  سوق  يف  مباشرة  اندمجوا 
درجة   + )توجيهي  املباشر  غري  املسار  يف  اندمجوا  الذين  وأولئك  إسرائيل(  يف 

البكالوريوس يف الضفة الغربية(.

4.   السنة التحضريية: سنة 
اساسية لإلعداد االجتماعي املهني 

وإنشاء مجموعة أقران جديدة.

توسيع أدوار السنة التحضريية ودورات اللغة:
مع  اللغة والتفاعل  ملمارسة   - العمل  التطبيق يف   / العملية  الخربة  مكون   

اإلسرائيليني.
    مكون عالقة الخريجني - الحفاظ عىل مجموعة األقران التي تم إنشاؤها أثناء 

التعلم والشعور باالنتماء.

5.  األشقاء كقادة يف تغيري 
األسرة.

    يف املسوحات املستقبلية - إقامة مسح للتعليم وتوظيف األشقاء باإلضافة إىل 
الوالدين من أجل تحديد اتجاهات االندماج يف املجتمع اإلسرائييل.
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أي لخريجي مسار توجيهي يف املؤسسات التعليمية الخاصة أو املؤسسات املعرتف بها وال رسمية يف شرقي القدس.
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قضية نظام التعليم الخاص يف شرقي القدس - اإلمكانات العالية التي يجب عىل خريجيها االندماج فيها 

يف النظام اإلسرائييل، مقارنة مواجهة العديد من الحواجز التي يواجهونها حالًيا - هي قضية كلية مهمة 

ظهرت من الدراسة. املوارد العديدة املستثمرة يف مسارات شهادة البجروت اإلسرائيلية ال تخاطب هؤالء 

الشباب، وسيكون من املناسب توجيه بعض أعمالهم واستثماراتهم نحوهم. سيستمر هؤالء السكان 

القدس  الخاص يف شرقي  التعليم  يزال  ال  الخاص يف املستقبل املنظور، حيث  التعليم  الدراسة يف  يف 

هو املكان األفضل للذهاب إليه. لذلك، فإن هذه الفئة من السكان عالية املستوى، ويمكن دمج العديد 

منهم بشكل مباشر يف وظائف جيدة، فقط إذا تمت مساعدتهم وفًقا ملرحلة يف الحياة - سواء كانوا من 

خريجي املدارس الثانوية الجدد أو خريجي شهادة يف الضفة الغربية أو خريجني ذوي خربة ومهنية يف 

املجتمع الفلسطيني.

العمل يف وقت  الرتكيز عىل  ملثل هذه املساعدة املصممة خصيًصا، مع  إىل عدة خيارات  يمكن اإلشارة 

التخرج من املدرسة الثانوية:

املعلومات من خالل الشبكات االجتماعية: يف املدرسة الثانوية، يتلقى الطالب التعليم الخاص ثروة   
من املعلومات حول األوساط األكاديمية الفلسطينية فقط، ويعربون عن حاجة كبرية للمعرفة ذات 

الصلة فيما يتعلق باألكاديمية اإلسرائيلية واحتياجات سوق العمل اإلسرائييل. الشبكات االجتماعية 

هي وسيلة فعالة بشكل خاص لتوفري معلومات واسعة حول فرص التعليم والتوظيف التي تواجه 

خريجي التوجيهي يف السوق اإلسرائييل، حيث من الواضح بالفعل أن األعضاء والشبكات االجتماعية 

هم املصدر الرئييس ملعرفة من أجريت معهم املقابالت يف اتخاذ القرارات املهنية. 

مشروع تطوعي للطالب والشباب العاملني يف إسرائيل: الفكرة هي إنشاء خيارات للمنح الدراسية   
حيث يعتمد التطوع عىل التوجيه عىل الشبكات االجتماعية أو من خالل مراكز الشباب، بحيث يحصل 

الطالب والشباب املناسبون، الذين أتوا من التعليم الخاص، عىل مرحلة تجربتهم الشخصية، وكيف 

يواجهون الواقع وكيف يتعاملون مع التحديات يف طريقهم لالندماج يف العمل. سيكون هذا قادًرا عىل 

توفري عنوان للشباب الذين يمرون بعملية مماثلة.

اللغة  نقل  يف  والدورات  املدارس  دور  جانب  إىل  اللغة:  ودورات  التحضريية  السنة  أدوار  توسيع   
العربية، لديها القدرة عىل أن تصبح مركًزا جديًدا للحياة للشباب يف األوقات الصعبة لتعلم املجتمع 

اإلسرائييل. من أجل أداء هذا الدور، من املهم أن تحتوي هذه املؤسسات عىل عنصرين إضافيني:

يف  االندماج  عىل  الخريجني  سيساعد  والذي  الوظيفي،  التطبيق   / العملية  الخربة  من  مكون    
العمل اإلسرائييل يف وظائف ليست بالضرورة توظيًفا عايل الجودة ولكنها تحتوي عىل عنصر من العمل 

مع الجمهور، بحيث يمكن للخريجني ممارسة اللغة التي اكتسبوها.

     مكون من عناصر العالقات الخريجني، من أجل الحفاظ عىل مجموعة األقران التي تم إنشاؤها 
أثناء التعلم ومنح كل فرد يف املجموعة إحساًسا باالنتماء والدعم داخل الواقع املعقد الذي يوجد فيه.
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املسوحات  يف  يوىص  القدس،  شرقي  يف  التوظيف  مجال  يف  السياسة  تنفيذ  فعالية  تقييم  أجل  من 

املستقبلية بمراقبة املتغريات اإلضافية ذات الصلة بالتوظيف:

  إقامة مقارنة بني خريجي مسار التوجيهي الذين درسوا يف التعليم الخاص وأولئك الذين درسوا يف 
التعليم الحكومي.

 إقامة مقارنة بني خريجي التعليم الخاص الذين تم دمجهم بشكل مباشر يف سوق العمل اإلسرائييل 

)توجيهي + درجة البكالوريوس يف إسرائيل( وأولئك الذين تم دمجهم يف املسار غري املباشر )توجيهي + 

درجة البكالوريوس يف الضفة الغربية(.

البيانات يف  الوالدين. ستساعد هذه  تعليم  إىل  باإلضافة   - للتعليم وتوظيف األشقاء  إقامة مسح    
ديناميكيات  وفهم  األشقاء  بتأثري  يتعلق  فيما  بعمق  الحالية  الدراسة  يف  ظهرت  التي  الفرضية  دراسة 

التغيري االجتماعي النائش بشكل أفضل.

تحتوي الدراسة الحالية عىل تحيز كبري لصالح توظيف األكاديميني. سيكون من املناسب إجراء دراسة 

التوظيف  يف  االندماج  عىل  سرتكز  لكنها  مماثل،  شكل  يف  النجاح  حاالت  ستدرس  والتي  متابعة، 

اإلسرائييل لسكان ليس لديهم شهادة أكاديمية بني سكان شرقي القدس. يف الوقت نفسه، يجب تعميق 

التفاهم بشأن السكان الراسخني والقياديني )مثل الشخص الذي تمت مقابلته طاهر( - خريجي التعليم 

الخاص، الذين اندمجوا بنجاح يف العمل يف السوق الفلسطيني، لكنهم ما زالوا مهتمني بدخول السوق 

اإلسرائييل. من الضروري أن نفهم بعمق ما هي الدوافع التي تقودهم وما هي الحواجز التي يواجهونها.
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املالحق

امللحق 1: مخطط املقابلة

أ.     شرح الغرض من الدراسة

ب.    خلفية البيانات:

العمر    
    الوضع االجتماعي

   الحي الذي يسكنون فيه

ج.     اسئلة:
     1.     ِصف عملك: الوظيفة واملسؤوليات وما يتضمنه بشكل يومي.

     2.    صف املسار الذي سلكته حتى وصلت إىل وظيفتك الحالية: )اسأل عما إذا كان من املمكن الحصول 

عىل السرية الذاتية(

          أ. وظائف أخرى / تدريب مهني

        ب. األكاديمية - أين؟ )إسرائيل / الضفة الغربية / الخارج(. بكالوريوس / الدرجة الثانية / الثالثة - يف 

أي مجال؟

          ج. املدرسة الثانوية: أين، ما االتجاه / شهادة , التوجيهي علمي أو أدبي.

     3.    هل يوجد يف عائلتك )آباء / أشقاء، عائلة( من تم دمجهم يف العمل يف املجتمع اإلسرائييل؟
         أ. إن لم يكن - هل كانت هذه مشكلة؟ هل كان من الصعب أن تكون األول؟ ما الردود التي حصلت 

عليها؟

        ب. إذا كان األمر كذلك - هل رسموا مساًرا لك؟ هل وصفتهم بطريقة؟ كيف بالضبط؟ لتوضيح. 

         ج. إذا درس يف أكاديمية إسرائيلية - أسئلة موازية يف هذا املسار.

     
      4.    إىل أي مدى تعتقد أنك )و / أو عائلتك( ستكون مختلفا يف املشهد املحيل؟ إىل أي مدى كان هذا عقبة 

/   دافًعا بالنسبة لك؟
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     5.     خالل املسار الذي وصفته، ما هي التحديات الكبرية التي واجهتها وكيف تعاملت معها؟

     6.    ما هو اليشء / األشياء التي تعتقد أنها تميزك عن اآلخرين يف القدرة عىل الوصول إىل ما أنت عليه؟ 

لالندماج يف العمل يف املجتمع اإلسرائييل؟

     7.     إذا كان هناك أطفال - إىل أي مدى تعتقد أن أطفالك مختلفون يف املشهد املحيل؟ إذا كانت هناك 

فجوة )يف السؤال السابق( ولم توجد فجوة اآلن - فكيف تم تقليصها؟ هل تغري الواقع؟ هل غريت من 

حولك؟
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أعضاء مجلس اإلدارة
معهد القدس لبحث السياسية

دان هالبرين - رئيس مجلس اإلدارة
أبراهام أشري

الربوفيسور نافا بن-تسفي
دافيد بروديت

الربوفيسور حانوخ غوتفريوند
رعنان دينور

دكتور أريئل هلربين
روت حيشني

ساالي مريدور
تهيال فريدمان

دكتور نعمي بريل
شاي دورون

جيل ريبوش 

دكتور ديفيد كورين - املدير العام
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التنقل املستمر لسكان شرقي القدس - بني العزل واالندماج - هو مواجهة معقدة مع مجتمع شرقي القدس 

واألفراد داخله. ومع ذلك، فإن ديناميكيات الشعور بالهوية تخلق أيًضا فرًصا لتحسني اندماج السكان يف العمل 

اإلسرائييل واملجتمع اإلسرائييل.

الدراسة، التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية، تبحث يف الحواجز التي تواجه 

سكان شرقي القدس عند دخولهم سوق العمل اإلسرائييل، باإلضافة إىل طرق املواجهة ووجهات النظر العاملية 

واالعتبارات التي توجه القرارات الشخصية واملهنية.

كجزء من الدراسة، أجريت مقابالت مع عشر حاالت اختبار - رجال ونساء ولدوا يف أحياء شرقي القدس وتم 

دمجهم بنجاح يف سوق العمل اإلسرائييل.

إلقاء نظرة واسعة عىل حاالت االختبار يسلط الضوء عىل نقاط زمنية مهمة يف مسار حياة األشخاص الذين تمت 

مقابلتهم ويشري إىل الحواجز الشائعة والسلوكيات الشائعة. عىل أساس النتائج، تمت صياغة رؤى وتوصيات 

بشأن كيفية تحسني تنفيذ القرار الحكومي لتطوير القدس الشرقية )القرار رقم 3790( يف مجال التوظيف.

افرات ساعار هي باحثة أوىل يف مجال التقييم، ولديها أكرث من عشر سنوات من الخربة يف تقييم الربامج 
الحكومية والبلدية والخريية وبمشاركة مؤسسات يف بناء آليات القياس والتقييم الداخلية. حاصلة عىل درجة 

البكالوريوس يف علم النفس والفلسفة ودرجة املاجستري يف علم النفس البحثي.

معهد القدس لبحث السياسات هو معهد بحثي وفكري يخرج من اورشليم- القدس نظرية اجتماعية 
واقتصادية ومكانية مستدامة. املعهد، الذي تأسس عام 1978، هو العنوان الذي يلجأ إليه صانعو السياسة 

لتوضيح وتعزيز وتعريف القضايا الرئيسية يف اورشليم- دراسة القدس ودولة إسرائيل. تساعد أبحاث وأنشطة 

املعهد املؤسسات والهيئات عىل تصميم وتنفيذ سياسات مبتكرة وفعالة. بالنسبة للمعهد، تعترب اورشليم- 

تنوع سكانها  تطوير املدينة لصالح  إن  للتأثري.  إلهام ومجال بحث ومخترب وفضاء مستهدف  القدس مصدر 

ومحبيها ومؤمنينها وتعزيز مكانتها العاملية عىل رأس جدول أعمال املعهد.

معهد القدس لبحث السياسات
شارع راداك 20, أورشليم-القدس 9218604 هاتف: 5630175-02 فاكس: 02-5639814
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