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خلفية - تقرير حالة

اللغــة العربيــة هــي لغــة األم للمواطنيــن العــرب الذيــن يشــّكلون نحــو خمــس 
مواطنــي الدولــة، واللغــة التراثيــة لنحــو نصــف اليهــود فــي البــالد. مــع ذلــك، 
نجــد أّن الغالبيــة العظمــى مــن مواطنــي الدولــة الناطقيــن بالعبريــة غيــر 
قادريــن علــى التعبيــر والتواصــل باللغــة العربيــة بمســتوى أساســي: فقــط 
1.6% مــن اليهــود فــوق ســن الـــ 20 عاًمــا يفيــدون بأّنهــم قــادرون علــى إدارة 
محادثــة يومّيــة بالعربيــة بفضــل التعليــم المدرســي،1 بالرغــم مــن كــون اللغــة 
العربيــة ظاهرًيــا مــادة إلزاميــة منــذ فتــرة طويلــة، و1% فقــط يفيــدون بأّنهــم 
ــة ســيكوي  ــر لجمعي ــة.2 تجــدون فــي تقري ــاب بالعربي ــى قــراءة كت قــادرون عل
مــن عــام 2018، والــذي ترتكــز عليــه هــذه الورقــة، شــرًحا مفّصــًلا حــول كيفيــة 
كــون اللغــة العربيــة مــادة إلزاميــة مــن ناحيــة، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإّن 

ــا.3 تدريســها ليــس إلزامًي

هنــاك توّجــه ســائد فــي البــالد، والــذي انعكــس بوضــوح فــي قانــون القوميــة 
الــذي ســّن فــي صيــف 2018، الــذي يمنــح اللغــة  العبريــة أفضليــة ومكانــة عليا 
نســبًة للغــات أخــرى، بمــا فــي ذلــك اللغــة العربيــة التــي كانــت قبــل ســنتين 
لغــة رســمية فــي إســرائيل، وهــي لغــة األقليــة األصالنيــة فــي البــالد. لذلــك، 
كثيــًرا مــا تكــون اللغــة العبريــة لغــة التواصــل الوحيــدة مــع المؤسســات 
العامــة واللغــة الظاهــرة علــى الالفتــات المعــّدة لمعرفــة الحيــز والتنّقــل 
فيــه. ويتوجــب علــى المواطنيــن العــرب الفلســطينيين فــي إســرائيل، ســواء 
رســمًيا أو فعلًيــا، معرفــة اللغــة العبريــة بمســتوى لغــة أم، إذا كانــوا يرغبــون 
فــي االندمــاج فــي ســوق العمــل، المؤسســات التعليميــة واألطــر الثقافيــة.

مثيرتيــن  ظاهرتيــن  األخيــرة  الســنوات  فــي  نشــهد  التوّجــه،  هــذا  مقابــل 
لالهتمــام تــدّلان علــى تبنــي توّجــه بديــل ينطــوي علــى االحتــواء والشــراكة: 
العامــة،  المواصــالت  الجمهــور-  خدمــة  ومؤسســات  هيئــات  مــن  المزيــد 
ــار ترجمــة معلومــات  الجامعــات، المشــافي، المتاحــف وأماكــن الترفيــه- تخت

1  المصدر: دائرة اإلحصاء المركزية، مولّد جداول المسح االجتماعي، 2011

ــل- ــر، جامعــة ت ــدى اليهــود فــي إســرائيل - تقري ــة ل 2 يهــودا شــنهاف وآخــرون، معرفــة العربي

أبيــب، معهــد فــان ليــر، بالتعــاون مــع دراســات- المركــز العربــي للقانون والسياســات وســيكوي- 
جمعيــة لدعــم المســاواة المدنيــة.    

تدريــس العربيــة فــي التعليــم العبــري، القــدس وحيفــا، جمعيــة  3 رعــي ومــزور )محــّررات(: 

.2018 ســيكوي, 
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وخدمــات للعربيــة، ودمــج هــذه اللغــة بشــكل غيــر مســبوق. تضطــر هــذه 
المؤسســات الســتثمار مــوارد متنوعــة لخلــق التغييــر ومالءمــة الالفتــات 
والمحتويــات للجمهــور العربــي. الظاهــرة الثانيــة التــي اكتســبت زخًمــا فــي 

الســنوات األخيــرة هــي تعــدد أطــر تعلــم العربيــة المحكيــة للكبــار.

تعكــس هــذه الظواهــر إلــى حــٍد مــا وضــع المواطنيــن العرب-الفلســطينيين 
فــي إســرائيل، وتغييــر الوعــي الحاصــل لــدى الجمهــور اليهــودي. عــدد متزايــد 
مــن المواطنيــن العــرب الفلســطينيين فــي إســرائيل يندمجــون فــي ســوق 
العمــل، بمــا فــي ذلــك فــي رتــب إداريــة متوســطة. فــي العقــد األخيــر، ارتفعــت 
نســبة الطــالب العــرب فــي مؤسســات التعليــم العالــي، بحيــث تضاعــف عــدد 
طــالب اللقــب الثانــي، ازدادت نســبة طــالب الدكتــوراه بـــ 60%، ويعيــش أكثــر 
مــن 10% مــن الســكان العــرب فــي مــدن مختلطــة. فــي واقــع كهــذا، هنــاك 
أهميــة قصــوى لزيــادة حضــور اللغــة العربيــة فــي الحيــز العــام، ألّنهــا تمنــح 
المواطنيــن العــرب الشــعور باألمــان واالنتمــاء، وتحــّد مــن مشــاعر االغتــراب 

والقلــق.

أّن معرفــة  اليهــودي شــيًئا فشــيء  الجمهــور  يــدرك  نفســه،  الوقــت  فــي 
اللغــة العربيــة أمســت ضــرورة قصــوى ومــورًدا اجتماعًيــا ذا قيمــة عليــا فــي 
واقعنــا هــذا. الحساســية للغــة قــادرة علــى الحــّد مــن مشــاعر القلــق والخــوف 
وتعزيــز عالقــات متكافئــة ومتســاوية ومســتدامة مــع المجتمــع العربــي فــي 

إســرائيل.

مــن الضــروري توفيــر المهــارات التــي تســاعد علــى تعزيــز التعــارف المتبــادل، 
خاصــًة فــي ظــل عالقــات القــوى القائمــة بيــن العــرب واليهــود فــي إســرائيل، 
وبســبب الصــراع القومــي المســتمر. تــدّل األبحــاث علــى أّن تعّلــم لغــة األقلية 
يســاهم فــي التخفيــف مــن حــّدة الصــراع.4 كّلمــا قــّل الفصــل والتباعــد بيــن 
العــرب واليهــود فــي المجــاالت الحياتيــة المختلفــة، كّلمــا ازدادت أهمية توفير 
ــن.  ــن المجتمعي ــة والحــّد مــن النفــور بي ــة الجهــل والعنصري األدوات لمحارب
نعتقــد أّنــه يتوّجــب علــى وزارة التربيــة والتعليــم أخــذ دور مركــزي فــي 
توفيــر هــذه األدوات وتحضيــر طــاب المــدارس مــن اآلن للواقــع ســريع 

التغّيــر. 
الوطنيــة  األكاديميــة  وتعّلمهــا،  اللغــات  الكتســاب  المطلوبــة  الشــروط  دوفينــر،  دفــورا   4

اإلســرائيلية للعلــوم، 2012; اإلطــار المرجعــي األوروبــي المشــترك للغــات: التعلــم، التدريــس 
 .2016 مــدار،  راحيــل  ترجمــة:  اللغويــة، ستراســبورغ،  السياســات  وحــدة  والتقييــم، 
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المجتمــع  يعالجهــا  لــم  التــي  حارقــة  اجتماعيــة  سياســية-  قضايــا  هنــاك 
اإلســرائيلي بعــد، والتــي تؤّثــر علــى توّجــه وزارة التربيــة والتعليــم فيمــا يتعلــق 

بتدريــس اللغــة العربيــة:
1. التوّجه المتضارب للغة العربية في دولة إسرائيل، كما جاء أعاله.

المــواد  بتحديــد  المخولــة  الجهــة  حــول  المســتمر  االجتماعــي  الجــدل   .2
المختلفــة. األربعــة  والتعليــم  التربيــة  أجهــزة  فــي  األساســية  التعليميــة 

قــد تخلــق هــذه القضايــا دافعيــة ســلبية، والتــي قــد تصــل حــد اعتــراض طالب 
المــدارس، بــل ومدرائهــا أيًضــا علــى تعّلــم اللغــة العربيــة. حقيقــة أّن اللغــة 
العربيــة ليســت مــادة أساســية تحــّد مــن جــدوى تعّلمهــا، ألّنهــا ليســت جــزًءا 
مــن شــروط الحــد األدنــى إلنهــاء 12 ســنة تعليميــة. بســبب الحضــور غيــر 
ــا فــي وزارة التربيــة والتعليــم، يتوجــب علــى الــوزارة  المباشــر لهــذه القضاي
المبــادرة لخطــوات عمليــة لمواجهــة المعوقــات التــي تقــع ضمــن مجــال 
مســؤوليتها. كمــا جــاء أعــاله، نشــرت جمعيــة ســيكوي فــي عــام 2018 بحًثــا 
يكشــف الســتار عــن اإلشــكاليات والمعوقــات القائمــة فــي سياســات وزارة 
اليهوديــة.  المــدارس  فــي  العربيــة  تدريــس  بخصــوص  والتعليــم  التربيــة 
يشــمل البحــث توصيــات سياســية مفّصلــة. البعــض منــا ُقبــل علــى يــد لجنــة 
التربيــة والتعليــم فــي الكنيســت فــي تاريــخ 3 تمــوز 2018 ،5 ولكــن معلــوم لدينــا 

أّنهــا لــم تطّبــق بعــد.
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المعوقات القائمة وتوصيات للتغيير

تتمحــور ورقــة الموقــف هــذه حــول ثالثــة معوقــات مركزيــة. حســب فهمنــا 
لألمــور، مــن الصعــب إحــداث أي تغييــر أو إحــراز تقــدم ملحــوظ بــدون معالجــة 

هــذه المعوقــات:
 غياب محفزات لتدريس وتعّلم اللغة

 منظومة قياس ومتابعة ثابتة لعدد الطاب وجودة التعليم
 تأهيل المعّلمين والقوى العاملة

 
إلزالــة كّل مــن هــذه المعوقــات، اقُترحــت عــدة توصيــات نعتقــد أنهــا قابلــة 

للتطبيــق مــن اآلن. 

غياب محّفزات لتدريس وتعّلم اللغة

بتوفيــر  يوصــى  ولذلــك  وجهــود،  وقــت  اســتثمار  يتطلــب  اللغــة  اكتســاب 
ظــروف مثلــى ومحفــزات قويــة للطــالب لتحقيــق الغايــات المطلوبــة منهــم. 
الواقــع الحالــي الــذي يــدل علــى عــدم النجاعــة فــي تعّلــم اللغــة، والمنعكــس 
فــي مســتوى إجــادة اليهــود البالغيــن فــي إســرائيل للغــة العربيــة، يقلــل مــن 

ــة الطــالب الســتثمار الجهــود الالزمــة. دافعي

فــي الوقــت الحالــي، تدريــس اللغــة العربيــة ليــس إلزامًيــا حَقــا. معرفــة اللغــة 
العربيــة ليســت مــن شــروط الحــد األدنــى إلنهــاء 12 ســنة تعليميــة، واتخــاذ 
العربيــة  اللغــة  لتعلــم  المخصصــة  الســاعات  إشــغال  بخصــوص  القــرار 
يعــود لمــدراء المــدارس. يتضــح مــن ذلــك أّن دافعيــة مــدراء المــدارس تؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى تعزيــز وتشــجيع تدريــس اللغــة العربيــة لــدى الطــالب 
والمعّلميــن، حتــى فــي جــدول الحصــص. أي تغييــر فــي المجــال يتطلــب تجّنــد 
مــدراء المــدارس والمعلميــن. يتوجــب علــى وزارة التربيــة والتعليــم توضيــح 
توجههــا بخصــوص أهميــة تعلــم اللغــة العربيــة، وتعزيــز دافعيــة والتــزام 

مــدراء المــدارس ِحيــال هــذا الموضــوع.

4

5 تعّلــم اللغــة العربيــة فــي المــدارس فــي جهــاز التربيــة والتعليــم العبــري- لمناســبة يــوم اللغــة 

العربيــة. 

http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_dec_503558.docx
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_dec_503558.docx


توصيات

حوافز مخصصة لمدراء المدارس:
واســتكمال  تدريــب  برامــج  إجــراء  بواســطة  المرجــوة  الغايــات  تحديــد   .1

المــدارس. لمــدراء 

ذات  التعليميــة  المؤسســات  تصبــح  بحيــث  للمــدارس،  حوافــز  تقديــم   .2
التحصيــل العالــي فــي اللغــة العربيــة مؤسســات نموذجيــة لمــدارس أخــرى، 
لجــوالت  تخّصــص  التــي  العربيــة  لتعلــم  إضافيــة  علــى ســاعات  وتحصــل 

وفعاليــات إثرائيــة فــي المجــال.

3. أنشــطة ثقافيــة وأيــام ذروة )علــى ســبيل المثــال، يــوم اللغــة العربيــة فــي 
جهــاز التربيــة والتعليــم بأكملــه(، والتــي تتمحــور حــول مكانــة اللغــة العربيــة 
كلغــة مكانيــة وتراثيــة، ولغــة أجــداد نحــو نصــف الســكان اليهــود فــي البــالد.

حوافز موّجهة للطالب:
1. زيــادة ســنوات تعّلــم اللغــة العربيــة للمرحلــة االبتدائيــة. يتوجــب علــى وزارة 
التربيــة والتعليــم تطبيــق التصريحــات التــي صــدرت فــي جلســة لجنــة التربيــة 
والتعليــم فــي الكنيســت فــي تاريــخ 24.5.2016، بخصــوص النيــة ببــدء تدريس 
اللغــة العربيــة فــي مرحلــة مبكــرة، وكشــف الطــالب علــى اللغــة العربيــة لمدة 

أطــول لــدى األجيــال األكثــر تفرًغــا- معنوًيــا وذهنًيــا- لتعلــم لغــة إضافيــة.

2. تغييــر محــور البرنامــج الدراســي ليكــون موّجًهــا نحــو اكتســاب قــدرات 
الثقافــة  مناليــة  وزيــادة  مهــارات  إكســاب  الشــخصي،  للتواصــل  عمليــة 

بيــة. العر

المزايــا  لتعزيــز  عامــة  لحملــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تبــادر  أن  توعيــة:   .3
العربيــة.  اللغــة  لتعّلــم  واألكاديميــة  االجتماعيــة  الثقافيــة، 
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وجــودة  الطــاب  لعــدد  ثابتــة  ومتابعــة  قيــاس  منظومــة 
لتعليــم ا

 يتّضــح مــن المعطيــات التــي زّودتنــا بهــا وزارة التربيــة والتعليــم أّنــه ال توجــد 
متابعــة كافيــة لنطــاق تدريــس اللغــة العربيــة : إذ ال تجــرى متابعــة ممنهجــة 
لعــدد المــدارس التــي تــدّرس اللغــة العربيــة، وعــدد الطــالب الذيــن يتعلمــون 
اللغــة فــي كل مدرســة. لذلــك، ال يمكــن تطويــر سياســة ناجعــة ووضــع 
غايــات لزيــادة عــدد الطــالب، وال يمكــن أيًضــا وضــع غايــات لتأهيــل العــدد 

الــكاف مــن الكــوادر التعليميــة. 

 لــم يوضــع مقيــاس لتقييــم مســتوى معرفــة وإجــادة اللغــة. لذلــك، ال يمكــن 
وضــع غايــة محــددة إلجــادة اللغــة بالمســتوى المرجــو مــن قبــل خريجــي جهــاز 
ــري. ال توجــد متابعــة لمســتوى التحصيــل المرجــو أو  ــم العب ــة والتعلي التربي
مســتوى التحصيــل بشــك عــام، وال يمكــن تطويــر سياســة ناجعــة لتحســين 
مســتوى تعليــم اللغــة العربيــة. يبــرز ذلــك تحديــًدا فــي حالــة االنفصــال التــي 
المرحلــة  فــي  المحكيــة  العربيــة  اللغــة  تدريــس  مــن  االنتقــال  عنــد  تنشــأ 
اإلعداديــة  مرحلتــي  فــي  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  تدريــس  إلــى  االبتدائيــة 

ــة. والثانوي

توصيات 

1. إنشــاء منظومــة متابعــة ممنهجــة لعــدد الطــالب وللمــدارس، والتنســيق 
مــع مؤسســات لتأهيــل المعّلميــن بغيــة تطويــر أو توســيع البرامــج القائمــة 

لتلبيــة هــذا االحتيــاج.

2. تطويــر معيــار موّحــد لتقييــم معرفــة وإجــادة اللغــة: فــي االتحــاد األوروبــي 
 CEFR: Common European Framework for مؤّشــر  تطويــر  تــم  مثــال، 
Languages. إّنــه مقيــاس موّحــد مكــّون مــن ســت فئــات لتقييــم مســتوى 
و   1A الدوليــة.  للمقارنــة  المجــال  تتيــح  بطريقــة  اللغــات  وإجــادة  معرفــة 
و   1C مســتقلون،  مســتخدمون   -2B و   1B أساســيون،  مســتخدمون   -2A
2C- مســتخدمون خبــراء. دخــل هــذا المقيــاس حّيــز االســتخدام فــي تدريــس 
اللغــة اإلنجليزيــة فــي إســرائيل، ولكــن علــى حــد علمنــا، لــم تتــم بعــد مالءمتــه 

وإدخالــه حيــز االســتخدام فــي تدريــس اللغــة العربيــة. 

6



7

دمــج  دراســية، يشــمل  لــكل ســنة  غايــات ومقيــاس تحصيلــي  تحديــد   .3
والفصحــى. المحكيــة  العربيــة  تعلــم  غايــات 

التدريبات والقوى العاملة

فــي  نقــص  علــى  الســابقة  الســنوات  فــي  أجريــت  ومقابــالت  تقاريــر  تــدّل 
المعّلميــن الملّميــن بجميــع أركان اللغــة العربيــة.6 تجــدر اإلشــارة إلــى أّن 
ذلــك يعتبــر عائًقــا رئيســًيا فــي العديــد مــن الــدول التــي تتبنــى سياســة تدريس 
لغــة ثانيــة وثالثــة.7 فــي إســرائيل، حيــث يتحــدث نحــو 20% مــن الســكان اللغــة 
ــة مرتفعــة-  ــي المعّلمــون العــرب مــن معــّدال بطال ــة كلغــة أم، ويعان العربي

يبــدو أّن هنــاك إمكانــات هائلــة غيــر مســتغلة. 

توصيات 

المعّلميــن  لعــدد  شــامًلا  مســًحا  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تجــري  أن   .1
ــرات الالزمــة  ــة، وإجــراء التغيي ــة كلغــة ثاني ــن لتدريــس اللغــة العربي المؤّهلي
فــي سياســات لجنــة ميزانيــات مجلــس التعليــم العالــي لضمــان التأهيــل 

المعّلميــن. علــى  المســتقبلي  الطلــب  والســتيفاء  المالئــم 
2. أن تضــع وزارة التربيــة والتعليــم غايــة إلجــراء اســتكماالت تطويــر مهنــي 
للمعّلميــن، لضمــان التأهيــل المالئــم والمتطــور لتدريــس اللغــة العربيــة 

كلغــة ثانيــة.

المعلميــن  دمــج  نطــاق خطــة  مــن  والتعليــم  التربيــة  وزارة  توّســع  أن   .3
إعــادة  الخطــوة  العــرب فــي مــدارس يهوديــة. تتطلــب هــذه  والمعلمــات 
تأهيــل مهنــي لتدريــس اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة، وتوفيــر مرافقــة متواصلــة 
عنــد االندمــاج فــي المــدارس. يمكــن التعّلــم واالســتفادة من الجهــود المرّكزة 
القائمــة فــي الحقــل. معالجــة المعوقــات الخاصــة وإزالتهــا قــد توفــر حــًلا 
للنقــص المزمــن فــي معلّمــي اللغــة العربيــة، اســتغالل اإلمكانــات الكامنــة 
لــدى المعّلميــن الذيــن يتحدثــون العربيــة كلغــة أم وتعزيــز التعــارف المتبــادل 

بشــكل متواصــل ومتكافــئ.

والتعليــم  التربيــة  جهــاز  فــي  العربيــة  اللغــة  تدريــس  )محــّررات(:  ومــازور  روعــي  للتوّســع:   6

 24-25 ص.   ،201 ســيكوي  جمعيــة  وحيفــا،  القــدس  العبــري، 
7 ياعيــل ماعــوز شــاي: سياســات التعليــم متعــدد اللغــات: فــرص وتحديــات )لمؤتمــر دوف 

.)2019 التربويــة،  للسياســات  الوتمــان 
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تلخيص 

أهميــة  حــول  والتعليــم  التربيــة  لــوزارة  والتربويــة  المبدئيــة  التصريحــات 
تدريــس اللغــة العربيــة يجــب أن تنعكــس فــي خطــوات موّجهــة لخلــق الظــروف 
المطلوبــة لذلــك. وضــع خطــة ممنهجــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، تحــّث 
علــى النجــاح واكتســاب مهــارات عمليــة باللغــة العربيــة- شــفوًيا أو كتابًيــا- ســيعزز 
مــن الفضــول، التقديــر واالرتبــاط بالثقافــة العربيــة الغنيــة والمتنوعــة فــي إســرائيل. 
ستســاهم هــذه الخطــة أيًضــا فــي تعزيــز القــدرات األكاديمية-اللغويــة للطــالب، 
باللغــة العربيــة وبلغتهــم األم علــى حــد ســواء. خــوض ســيرورة ممنهجــة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم التــي ســتغّير مــن وضــع اللغــة العربيــة لــدى دارســيها قــد يمنحنــا 
جميًعــا مدخــًلا لثقافــة المــكان الــذي نعيــش فيــه وسيســاهم فــي بنــاء مجتمــع 

مدنــي مشــترك ومتكافــئ.


