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22% فقط من 
األكادميين العرب 

يعملون بوظيفة 
كاملة يف مجال 

دراستهم

التحّدي:

انخــراط أكــر عــدد ممكن مــن األكادميين مــن املجتمع 
العــريب يف ســوق العمــل بوظائــف مرموقــة يف 

مجاالت تخصصاتهم.
نشــهد يف الســنوات األخــرية ارتفاعــا متواصــا يف عــدد الطــاب الجامعيــن مــن 
املجتمــع العــريب يف إرسائيــل )ارتفــاع بنســبة 80% يف الســبع ســنوات األخــرية1( 
ويف اعقابهــا ازديــاد عــدد األكادمييــن العــرب )بنســبة 237% يف الســنوات الـــ 16 
األخــرية2(. هــذه األرقــام ُمشــجعة وتبــّن ان التخطيــط الصحيــح والعمــل املُشــرتك 
بــن الهيئــات املختلفــة )كمجلــس التعليــم العــايل ولجنــة التخطيــط واملوازنــة 
والحكومــة وجمعيــات اجتامعيــة مدنيــة وُمشــّغلن واملجتمــع العــريب بحــد 
ــك،  ــع ذل ــة. م ــدة ومهم ــاق جدي ــح آف ــع وإىل فت ــري الواق ــؤدي إىل تغي ــه( ي ذات
وتــرية انخــراط األكادمييــن العــرب يف عمــل مائــم )ملجــاالت دراســتهم( ال 
ــه  ــذي أجرت ــث ال ــم. يف البح ــابقاً يف عدده ــور س ــاع املذك ــع االرتف ــامىش م يت
جمعيــة كاف مشــفيه بالتعــاون مــع صنــدوق ادمونــد دي روتشــيلد تبــّن ان %22 
فقــط مــن االكادمييــن العــرب يعملــون بوظيفــة كاملــة يف مجــال دراســتهم3.  
ينتــج عــن ذلــك كميــة أكادمييــن عاطلــن عــن العمــل آخــذة باالزديــاد، واكادمييــن 
ال يعملــون يف وظيفــة تائــم مؤهاتهــم األكادمييــة وأيضــاً أولئــك املجــرون 
ــايل يتلقــون راتبــاً  ــة أكادمييــة وبالت عــى العمــل يف وظائــف ال تتطلــب خلفي
ــتمرارها،  ــال اس ــرة، يف ح ــذه الظاه ــن ه ــيرتتب ع ــم. س ــن قدراته ــري م ــل بكث أق
أثــر ســلبي عــى شــبيبة املجتمــع العــريب وعــى دوافعهــم للعمــل عــى 
االنخــراط يف املجتمــع كــام وأيضــاً عــى االقتصــاد اإلرسائيــيل، الــذي يدفــع 
ــكانية  ــات الس ــاج املجموع ــدم اندم ــرّاء ع ــاً ج ــاً( باهظ ــاً واجتامعي ــاً )اقتصادي مثن
املُهمشــة يف ســوق العمــل )يقــّدر بعضهــم مثــن عــدم انخــراط املســتخدمن 
العــرب يف ســوق العمــل بحــوال 40 مليــار شــاقل يف الســنة4، ووفقــاً لتقديــرات 
ــط  ــك يف الوس ــاوية لتل ــرشوط مس ــرب ب ــال الع ــراط الرج ــدم انخ ــإن ع ــة ف حديث
اليهــودي تكلّــف ســوق العمــل حــوايل 10 مليــارات شــاقل ســنويّا5، أمــا العائــد 
عــى االســتثامر لتشــجيع تشــغيل املــرأة العربيــة فيصــل، بتقديــر متحفــظ، إىل 

نحــو 7% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل6.

األسباب املعروفة:
ــة  ــة وكمي ــاب الجامعي ــاب األلق ــة أصح ــن كمي ــورة ب ــوة املذك ــوء الفج ــى ض ع
األكادمييــن الذيــن يعملــون بوظيفــة يف مجــال دراســتهم، يجــدر بنــا التعمــق 
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لفهــم األســباب والتحديــات والحواجــز التــي تقــف يف وجــه األكادمييــن 
العــرب يف طريقهــم لانخــراط يف وظائــف الئقــة يف ســوق العمــل. 

تقــّدم األدبيــات املُختلفــة )كاألبحــاث األكادمييــة وأبحــاث الجمعيــات ووثائــق 
عمــل الحكومــة( يف الســنوات األخــرية تفســريات مختلفــة للفجــوة املذكــورة، 
ــّغلون؛ و3(  ــة؛ 2( املش ــية: 1( الدول ــات أساس ــاث مجموع ــيمها لث ــن تقس ميك
املجتمــع العــريب وأبنائــه املرشــحون للعمــل. تُركّــز هــذه الوثيقــة عــى 
املجموعــة الثالثــة، لكــن يبــدو انــه ال ميكــن عــرض الصــورة الكاملــة دون 
التطــرّق اىل دور كل مــن الدولــة واملشــّغلن يف صــورة الوضــع الراهــن 
املؤســف. بالنســبة للدولــة، فقــد نُــرِشت الكثــري مــن األبحــاث والتقاريــر التــي 
تبــّن ان الدولــة تســتثمر مــوارد تربويّــة يف الطالــب العــريب اقــل بكثــري 
مقارنــًة بالطالــب اليهــودي يف إرسائيــل )يف الســاعات التعليميــة، املبــاين 
ــال:  ــراء ومــا شــابه، عــى ســبيل املث وعــدد الطــاب يف الصــف وســاعات اإلث
ــون  ــة يحصل ــح الضعيف ــود يف الرشائ ــاب اليه ــة الط ــات الدول ــب معطي بحس
عــى ميزانيــات اعــى مــن الطــاب العــرب املوجوديــن يف نفــس الرشيحــة. 
تصــل الفجــوة حــوايل 30% يف التعليــم االبتــدايئ، وتــزداد لحــوايل 50% يف 
املــدارس اإلعداديــة وترتفــع إىل حــوايل 75% يف املــدارس الثانويــة7(. أمــا 
بالنســبة للمشــّغلن، وبالرغــم مــن التحّســن الواضــح يف الوعــي والرغبــة 
بالتنويــع يف مــكان العمــل، الجــو الســيايس يف إرسائيــل واملخــاوف وقلــة 
ــزات  ــّغلن ملمي ــم املش ــول وفه ــف وص ــريب وضع ــع الع ــة باملجتم املعرف
واحتياجــات املجتمــع العــريب، تتســبب يف حــدوث نقــص بتمثيل املُســتخدمن 
العــرب يف أماكــن العمــل يف البــاد. ال ميكــن إلغــاء دور الدولــة واملشــغلن 
يف هــذه املشــكلة، لكــن يجــدر النقــاش بتعمــق يف الحواجــز والتحديــات 
الحقــا  ســيصبحون  الذيــن  العــرب  والشــباب  الشــابات  حيــاة  يف  الداخليــة 
ــن  ــا يح ــيل عندم ــل اإلرسائي ــوق العم ــف يف س ــل يف وظائ ــحن للعم مرش

األوان.

تعــرض األدبيــات األكادميية98التحديــات والعوائــق التاليــة كتفســري لتمثيــل 
املنقــوص للموظفــن العــرب يف ســوق العمــل اإلرسائيــيل.

ــات  ــائل املواص ــص يف وس ــغيل، النق ــز التش ــن مراك ــرايف ع ــد الجغ البع

العاّمــة، الفجــوات الثقافيــة واللغويــة، النقــص يف حضانــات الطفولــة 

املبكــرة املمولــة مــن الدولــة، عــدم الخدمــة يف الجيــش او الخدمــة 

املدنيــة، عــدم الثقــة يف الســلطة، التمييــز العنــري مــن قبل املشــّغلني 

ــل  ــتخدمن يف إرسائي ــاث مس ــن كل ث ــد م ــبيك )واح ــات والتش ــة العاق وقلّ

ــه«(10 ــد صديق ــق يُجن ــة »صدي ــف بطريق يتوظّ

الصورة: يطرح هذا 
املقال وجهة 

نظر شاملة لفهم 
الحواجز. وهو مهم 

جداً يف الحاالت التي 
يجب فيها بلورة حل 

اسرتاتيجي وطرق 
عمل مبتكرة خارجة 

عن نطاق التفكري 
التقليدي تؤدي إىل 

تغيري الوضع بشكل 
جذري. 
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         بن رايب، سبو-الئيل. مايريس جوينت بروكدييل. بند 2.3 كاماً.

12  انظر تحليل نيتساه )كليرن( كسري يف عرض رشائح ملنظمة معوز، شباط 2019، مقدمة للقوة االجتامعية واالقتصادية مع الرتكيز عى التشغيل املجتمعي، 
         عى املوقع اإللكرتوين للمعهد الحريدي للدراسات السياسية

تقدم منظومة 
الطوق )طوق داخل 

طوق املوضحة 
أدناه تسلسًا تراتبيا 

من أطواق تعمل 
سويًة وتؤدي إىل 

نتيجة مؤسفة تتمثل 
يف نقص االندماج 

وعدم استغال 
رأس املال البرشي 

العريب.

ــًدا مــن التفصيــل  يف حــن أن هــذه التفســريات صحيحــة، إال أنهــا تتطلــب مزي
ــور العــام الشــامل.  ــة ويف املنظ ــروق الدقيق ــز يف الف ــح، والتميي والتوضي
الحواجــز املختلفــة مرتابطــة ومتداخلــة. ليــس مــن الصــواب التطــرّق لــكل منهــا 

عــى حــدة بــل يجــب أن نفهمهــا ككتلــة واحــدة.

يطــرح هــذا املقــال منظــورا شــاما لفهــم الحواجــز. هــذا املنظــور مهــم جــداً 
ــري  ــن التفك ــة ع ــرة خارج ــل مبتك ــرق عم ــرتاتيجي وط ــل اس ــورة ح ــا ببل إذا رغبن

التقليــدي وتفتــح آفاقــاً غــري معهــودة.

منوذج جديد – منظومة »األطواق«

تهــدف هــذه الورقــة إىل طــرح نظــرة متعمقــة عــى التحديــات والحواجــز 
ــذه  ــتند ه ــة. تس ــف الئق ــرب يف وظائ ــن الع ــاج األكادميي ــه اندم ــي تواج الت
التفســريات عــى تجربتنــا يف جمعيــة كاف مشــفيه يف ســوق العمــل وعــى 
تعاملنــا املبــارش مــع آالف الشــباب والشــابات مــن املجتمــع العــريب، يف 
ــات وأماكــن العمــل. بعــض التفســريات  املــدارس الثانويــة والجامعــات والكلي
ــة  ــة املقدم ــز املألوف ــة للحواج ــادة صياغ ــكل إع ــا تش ــيتم اقرتاحه ــي س الت
أعــاه وبعضهــا يطــرح نظــرة جديــدة عــى هــذه اإلشــكالية. مــن األمــور 
الجديــدة التــي نقرتحهــا يف هــذه الورقــة ترتيــب الحواجــز والتحديــات ضمــن 
ــا  ــف واقًع ــأيت لتص ــوق« ت ــف »الط ــتعارة وص ــواق«. اس ــن »األط ــة م مجموع
يحيطــه جــدار، واقــع محمــي منفصــل ومنطــوي، ويف بعــض األحيــان يشــبه 
ــدم  ــة. تق ــن الفقاع ــة م ــر صاب ــة وأك ــل نفاذي ــدود أق ــع ح ــن م ــة، لك الفقاع
منظومــة األطــواق )طــوق داخــل طــوق( املوضحــة أدنــاه تسلســًا تراتبيــا مــن 
أطــواق تعمــل ســويًة وتــؤدي إىل نتيجــة مؤســفة تتمثــل يف نقــص االندمــاج 

ــريب.  ــرشي الع ــال الب ــتغال رأس امل ــدم اس وع

الطوق الثقايف

ــز الخطــاب حــول الفروقــات الثقافيــة يف املجتمــع العــريب 11 ــاً مــا يرتكّ غالب
مقارنــًة مبجتمــع األغلبيــة اليهوديــة الغربيــة يف جوانــب مثــل الجامعيــة 
مقابــل الفردانيــة، واحــرتام الســلطة واألبويــة، املجتمــع الذكــوري، والقيــود 
التقليديــة املفروضــة عــى املــرأة12 ومــا إىل ذلــك. يشــري هــذا الخطــاب اىل 
الفروقــات بــن املجتمــع العــريب واملجتمــع اليهــودي العلــامين بأســلوب 
يرســخ الفجــوات وال يأخــذ بالحســبان التغيــريات التــي حدثــت يف الســنوات 
األخــرية الناجمــة عــن ازديــاد انكشــاف جيــل الشــباب عــى »العــامل الكبــري خــارج 

الطــوق الثقافيــة«.
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ليس هناك ما 
يهيّئ الشابات 

والشباب )الذين 
كانوا يف الغالب 

الطاب املتفوقن 
يف صفهم( 

للتحديات التي 
ستواجههم عند 

التقائهم باملجتمع 
اليهودي يف 

السياق األكادميي 
والتشغييل.

 يف نطــاق عملنــا يف كاف مشــفيه الحظنــا وجــود عامــل مشــرتك مهــم 
ومثــري لاهتــامم لــدى الشــبان والشــابات العــرب الذيــن حققــوا نجاحــات يف 
مجــال األعــامل و\أو بلغــوا مراتــب إداريــة عليــا. العامــل املشــرتك لجميعهــم 
تقريبــاً هــو االنكشــاف الكبــري واملكثّــف عــى املجتمــع اليهــودي خــال 
ــاد.  ــارج الب ــل خ ــاة أو عم ــة حي ــال تجرب ــن خ ــة، أو م ــم املاضي ــنوات حياته س
هــذه الخــرة خلقــت فرصــة للتعــارف مــع املجتمــع اليهــودي )أو غــريه(، 
ــث  ــة بحي ــم الثقاف ــي، وفه ــكل تقن ــس بش ــق ولي ــكل عمي ــة بش ــم اللغ وتعلّ
ميكــن التداخــل بهــا ومعهــا بشــكل حــر ومريــح. االفــراد العــرب الذيــن خاضــوا 
ــل لقدراتهــم يف  ــل كام ــذا تجربــة كانــوا أكــر جاهزيــة لاندمــاج ولتمثي هك

مســريتهم املهنيــة.

غالبيــة الشــبان والشــابات يف املجتمــع العــريب بالــكاد ال يعرفــون أي يشء 
مــن واقــع حيــاة األكريــة اليهوديــة. ميكــن القــول انهــم يكــرون يف طــوق 
أحــادي الثقافــة يعكــس املجموعــة التــي ينتمــون اليهــا داخــل املجتمــع 
ــريب  ــع الع ــل املجتم ــرى داخ ــات األخ ــم باملجموع ــه. معرفته ــريب نفس الع
ــدودة  ــة مح ــة اليهودي ــم باملجموع ــون معرفه ــال تك ــك الح ــدودة، وكذل مح
ــيّل  ــه مح ــو توّج ــرب ه ــة الع ــا غالبي ــدرس فيه ــي ي ــدارس الت ــه امل ــر. توّج أك
مــع إمكانيــات صغــرية جــّداً لتجــارب ثقافيــة متنوعــة أخــرى. البلــدات التــي 
ــع  ــة مجتم ــن كينون ــا ع ــة بغالبيته ــريب مفصول ــع الع ــاء املجتم ــا أبن ــر به يك
ــة،  ــي العربي ــاً ه ــتعملة يومي ــة املس ــل، اللغ ــة يف إرسائي ــة اليهودي األغلبي
كــام العــادات واألعيــاد ووســائل اإلعــام – جــل األمــور تــأيت بســياق مختلــف 
عــن لغــة وثقافــة األغلبيــة اليهوديــة يف البــاد. أضــف عــى ذلــك أن العــرب 
ــه »قــدر الصهــر« الــذي تتعــرف  ــرف بصفت ال يخدمــون يف الجيــش، الــذي يُع
وتختلــط مــن خالــه املجموعــات املختلفــة التــي يتكــون منهــا املجتمــع 
اإلرسائيــيل. كل هــذا ينتــج طــوق يحيــط الشــبيبة ويكــرون داخلــه منفصلــن 

ــل. ــودي يف إرسائي ــع اليه ــن املجتم ع

ليــس هنــاك مــا يهيّــئ الشــابات والشــباب )الذيــن كانــوا يف الغالــب الطــاب 
التقائهــم  عنــد  ســتواجههم  التــي  للتحديــات  صفهــم(  يف  املتفوقــن 
باملجتمــع اليهــودي يف الســياق األكادميــي والتشــغييل. فهــم ال يدركــون 
ــرة يف  ــة ألول م ــة الجامع ــد مواجه ــاً عن ــوق، إاّل الحق ــل ط ــأوا داخ ــم نش أنه
ــاء  ــّكل اللق ــة. يش ــن وظيف ــث ع ــة البح ــك يف عملي ــد ذل ــنتهم األوىل وبع س
ــاب  ــبب االكتئ ــام يس ــاالت، م ــم الح ــّداً يف معظ ــة ج ــة صعب ــذا مواجه األول ه

ــاه. ــري االتج ــة وتغي ــب والعزل ــازل أو التجن ــن، أو التن لكثريي

احــد التفســريات املألوفــة لتفســري التمثيــل العــريب املنقــوص يف التشــغيل 
)مــا عــدا يف مجــايل الرتبيــة والطــب( هــو عــدم الثقــة او إميــان املرّشــحن 
العــرب بإمكانيــة عــرض وظيفــة عليهــم مــن قبــل مشــّغلن يهــود. مــع ذلــك، 
عــى ضــوء املذكــور أعــاه عــن »الطــوق الثقــايف«، ميكــن القــول أن عــدم 
الثقــة ينبــع مــن حالــة الفصــل وقلــة التعــارف واالنكشــاف والخــوف مــن 

ــة. ــكلة ثق ــا مش ــن كونه ــر م ــول أك املجه
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         9، 10 و13. تقرير رسم خرائط ل«تبت جوينت ارسائيل« والفنار. بحث ت
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نسبة العرب العاملن 
يف صناعة الهايتك 

1.4% )1.3% رجال 
و0.1% نساء( 

ونسبة الطاب الذين 
يدرسون مواضيع 

الهندسة والهندسة 
املعامرية يف 

املجتمع العريب 
)13%( أقل كثريا من 
نسبة الطاب الذين 

يدرسونها يف 
املجتمع اليهودي 

)%22(

طوق العائلية الحامئليّة

تتميــز العائلــة العربيــة عامــًة بقــوة العاقــات والرتابــط بــن أفرادهــا، وبكونها 
جــزء مــن حمولــة أكــر تتجــاوز العائلــة النوويــة الصغــرية. وعــى الرغــم مــن أن 
نســبة كبــرية مــن األرس العربيــة تقــع تحــت خــط الفقــر )47% يف عــام 201713(، 
ــن  ــا الذي ــاعد أبنائه ــا، وتس ــاح أفراده ــل نج ــن أج ــل م ــد وتعم إال أن األرسة تتجن
ميــّرون بأزمــة، تحمــي ومتنــع املخاطــر  غــري الرضوريــة، وترشــد وتوّجــه وتبــّن 
ــع  ــي جمي ــة تلب ــرون يف بيئ ــة، يك ــن جه ــا. م ــا وبناته ــام أبنائه ــق ام الطري
احتياجاتهــم، لكنهــا تطلــب منهــم يف املقابــل ان يتبعــوا بســلوكياتهم  
أعــراف وقيــم وثقافــة العائلــة. تؤثر األرسة بشــكل كبــري عى اختيــارات ورغبات 
وأحــام أبنائهــا وبناتهــا. أظهــرت الدراســات التــي بحثــت يف تأثــري الوالديــن 
عــى اعتبــارات اختيــار املهنــة أن الوالديــن والعائلــة هــم املصــدر األســايس 
للمعلومــات واالستشــارة.14 وفًقــا لذلــك، تشــري إحصائيــات اختيــار املهنــة عنــد 
الشــباب والشــابات )معظمهــم يف مجــاالت التعليــم والطــب والتمريــض( 
بــأن لــألرسة واملجتمــع تأثــري عميــق وحاســم عــى هــذه االختيــارات. ال يــدرك 
الشــباب دامئًــا مــدى هــذا التأثــري ويقولــون أن اختيارهــم للمهنــة هــو وفــق 
حلمهــم الشــخيص أو ملكانــة املهنــة )بحســب تقييــم املجتمــع(15. يف 
ــارضات  ــن )مح ــة الوالدي ــن جه ــح م ــارش وواض ــري مب ــون التأث ــان يك ــض األحي بع
ــا ال يظهــر التأثــري عــى  ومحادثــات أرسيــة، وعقوبــات، ومــا إىل ذلــك( وأحيانً

الســطح، امنــا يســتوعبه ويذوتــه الشــباب لوحدهــم.

تبعــاً لهــذا ليــس مبُفاجــئ ان يكــون اختيــار العديــد مــن العــرب ملجــاالت 
الرتبيــة واملهــن الطبيــة )الطــب والتمريــض والصيدلــة(، حيــث يتــامىش هــذان 
ــح  ــامل أن يُصب ــب واحت ــار الط ــة. اختي ــة العائلي ــراف الثقافي ــع األع ــاران م االختي
ــة ككل، يف  ــوق للعائل ــاز مرم ــة إنج ــو مبثاب ــب/ة ه ــة طبي ــة العائل ــن أو ابن إب
ــة  ــر اإلمكاني ــى أث ــأيت ع ــابه ي ــا ش ــض وم ــة او التمري ــار الصيدل ــن أن اختي ح
ــاالت  ــذه املج ــر ه ــك ال تعت ــاالت، لذل ــذه املج ــة يف ه ــاد وظيف ــرية إليج الكب
يتعلــق مجــاالت  امــا فيــام  لعائلــة.  بهــا  مجــاالت فيهــا مجازفــة، فتنصــح 
ــة  ــة العالي ــب البطال ــًة لنس ــدل نتيج ــرياً للج ــر مث ــح األم ــم أصب ــة والتعلي الرتبي
ــّن يف  ــاض مع ــرى انخف ــذا ن ــة )ل ــاد وظيف ــة إيج ــال وصعوب ــذه املج يف ه
نســبة مــن يختــارون مجــال التعليــم هــذا(، ومــن ناحيــة أخــرى التعليــم يتيــح 
العمــل بســاعات مريحــة دون الحاجــة للســفر مســافات طويلــة واالبتعــاد عــن 
البيــت. إحــدى تبعــات هــذه الظاهــرة هــي التوزيــع غــري الطبيعــي ملواهــب 
املجتمــع العــريب وانخفــاض متثيــل أصحــاب القــدرات التعليميــة العاليــة يف 
ــن  ــرب الذي ــاب الع ــدد الط ــادة ع ــة. زي ــة والهندس ــوم االجتامعي ــاالت العل مج
ــري إىل  ــرية تش ــنوات األخ ــك يف الس ــوب والبيوت ــة والحاس ــارون الهندس يخت
حــدوث تغيــري إيجــايب معــن يف تأثــري الطــوق العائليــة - مــع ذلــك مل يثبــت 
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الفارق األهم بن 
النساء والرجال هو 
الضغط عى الرجال 

يف سن مبكرة للبدء 
بالتفكري يف املال 

وكسب لقمة العيش 
وبناء بيت »ترتيب« 

أمور الحياة.

ــاالت.  ــذه املج ــر يف ه ــن أك ــدد موظف ــم إىل ع ــادة ترُتج ــذه الزي ــد أن ه بع
يف أعقــاب ذلــك، وبحســب دراســة لاقتصــادي الرئيــي يف وزارة املاليــة، 
نســبة العــرب العاملــن يف صناعــة الهايتــك 1.4% )1.3% رجــال و0.1% نســاء( 16،

ونســبة الطــاب الذيــن يدرســون مواضيــع الهندســة والهندســة املعامريــة 
يف املجتمــع العــريب )13%( أصغــر بشــكل ملحــوظ مــن نســبة الطــاب الذيــن 

يدرســونها يف املجتمــع اليهــودي )%22(17

هناك أيًضا بعض الفوارق بن الرجال والنساء يف هذا السياق:

الفــارق األهــم هــو الضغــط عــى الرجــال يف ســن مبكــرة للبــدء بالتفكــري يف 
تحصيــل املــال وكســب لقمــة العيــش وبناء بيــت وتخطيــط وترتيب الحيــاة. فتجد 
الرجــال، نتيجــة لهــذا الضغــط، منهمكــن يف إيجــاد طــرق لتحصيــل املــال يف 
ســن مبكــرة جــداً، حيــث ينغمــس العديــد منهــم يف هــذ الطريق ويعشــقونه، 
أو يبقــون فيــه نتيجــة لضيــق الحــال ولغــرض دعــم اقتصــاد العائلــة الصغــرية 
)مــن الحــاالت الشــائعة، أم ربــة منــزل وأب تقاعــد مبكــراً لرتاجــع صحتــه البدنيــة- 
ولــذا يرتتــب عــى االبــن املســاعدة يف كســب لقمــة العيــش18(. هــذا يســاعد 
عــى فهــم نســبة الرجــال اآلخــذة بالهبــوط مقارنــة بالنســاء الذيــن يكملــون 
للدراســة الجامعيــة وحتــى قبــل هــذا يف تحصيلهــم الــدرايس يف الثانويــة.

باملقابــل، يكــون الضغــط عــى النســاء بهــدف تحصيــل درايس عــايل يف 
الثانويــة يك تتأهلــن للقبــول يف الدراســة االكادمييــة، للحصــول عــى لقــب 
ــة  ــة والرفاهي ــم الحري ــح له ــة تتي ــة اجتامعي ــق مكان ــايل تحقي ــي وبالت جامع
واالختيــار. مــع ذلــك ويف نفــس الوقــت، تتعــرض النســاء للضغــط من ســن مبكر 
إلنشــاء أرسة يف مرحلــة )مقارنــًة بنســاء املجتمــع اليهــودي العلــامين(، 
ــط  ــذا الضغ ــة له ــاب األوالد. نتيج ــة وإنج ــيس عائل ــبا لتأس ــاً مناس ــزوج رج ولتت
نشــهد يف الســنوات األخــرية ازديــاداً يف عــدد النســاء األكادمييــات، وحتــى 
ازديــاد يف عــدد النســاء اللــوايت يخــرتن مســارات اكادمييــة يف مجــاالت 
مطلوبــة )كعلــوم الحاســوب والهندســة والبيوتــك ومــا شــابه( – لكــن تبقــى 
ــم  ــوع تعلي ــار موض ــو اختي ــة نح ــات موجه ــات العربي ــاء األكادميي ــول النس مي
يتيــح العمــل بالقــرب مــن البيــت، حتــى تتســنى لهــم رعايــة البيــت مــع العمــل 

ــة. ــة أكادميي ــب خلفي ــف ال تتطل ــاج يف وظائ ــه، او االندم خارج

الواقــع املوصــوف أعــاه يخلــق حالــًة تكــر فيهــا الشــابات والشــبان داخــل مــا 
يشــبه »الطــوق« الــذي يحمــي، يصــون ويوطّد ترابــط األرسة ككتلــة واحدة من 
جهــة، لكنــه يُغلــق ويحــّد مــن التجــارب الجديــدة ومينــع التواصــل واالنكشــاف 
واالســتقالية واملبــادرة واملجازفــة وتحقيــق األحــام. وكل هــذا يجلــب الكثــري  
ــن  ــم م ــد خروجه ــاب عن ــابة او الش ــه الش ــي تواج ــرية الت ــات الكب ــن الصعوب م
»الطــوق« – وترغمهــم عــى الرجــوع رسيعــاً إىل داخلــه وتجنــب التعامــل مــع 

الصعوبــات، أو عــى اختيــار الوظائــف غــري األكادمييــة املريحــة والســهلة. 
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الواقع العريب يف 
الداخل يشّكل تحدياً 

يف محاولة بلورة 
هوية متامسكة. 

عى كل فرد تكوين 
هويته الخاصة 
داخل مزيج من 

املركبات املتنافسة 
واملتضاربة

19  يجدر أخذ املعلومات عن العب كرة القدم بحذر ألننا موجودين يف عرص تكر به األخبار املزيفة، وال يوجد اي اثبات ان األقوال صدرت عنه - لكن مجرد 

         احتدام النقاش عى الصعيد العام يستحق االهتامم.

طوق الهويّة )الوطنية – الدينية – السياسية(

يولــد أبنــاء املجتمــع العــريب يف إرسائيــل داخــل مجتمــع أقليــة تعيــش عــى 
أرضهــا،  يف واقــع ســيايس ذو تاريــخ طويــل مــن التمييــز العنــرصي والقمــع. 
قانــون القوميــة الــذي ُســن مؤّخــراً يشــكل مســامراً جديــداً يف نعــش امكانيــة 
صياغــة هويــة إرسائيليــة مشــرتكة. إضافــًة لعاقــة األغلبيــة واألقليــة، الواقــع 
العــريب يف الداخــل يشــّكل تحديــاً يف محاولــة بلــورة هويــة متامســكة. 
عــى كل فــرد تكويــن هويتــه الخاصــة داخــل مزيــج مــن املركبــات املتنافســة 
واملتضاربــة أحيانـًـا. الغالبيــة املطلقــة مــن العــرب يف إرسائيــل تُعرّف نفســها 
كفلســطينية، لكنهــم عــرب 48، أي أولئــك الذيــن بقــوا يف إرسائيــل بعــد 
ــفر  ــواز س ــاء وج ــة زرق ــة هوي ــون بطاق ــم يحمل ــه، ه ــت ذات ــة. يف الوق النكب
إرسائيــيل، أي أنهــم يُعتــرون إرسائيليــن يف جميــع أنحــاء العــامل، وتتوقــع 
ــتصعب  ــل وتس ــة إرسائي ــوالء لدول ــم ال ــل منه ــة يف إرسائي ــة اليهودي األغلبي
ــي كل  ــك، ينتم ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــم الوطني ــاف هويته ــة اخت ــول حقيق قب
منهــم إىل مجموعــة دينيــة أو عرقيــة مختلفــة: مســلمون، مســيحيون، دروز، 

بــدو )مــن الشــامل والجنــوب(، رشكــس، وإلــخ.

ومــن األمثلــة ايل تــرز الهويــة املركّبــة بتعقيدهــا املذكــور، مــا حــدث عــام 
2017 حــن فــاز يعقــوب شــاهن، فلســطيني مــن ســكان بيــت لحــم، باملــكان 
األول يف برنامــج »محبــوب العــرب«، الــذي أثــار ضجــة يف جميــع انحــاء العــامل 
العــريب. اســتقطب هــذا الحــدث الكثــري مــن االهتــامم، وأصبــح حديــث الســاعة 
برزيــاي  نيتــع  أن فــوز  العــرب يف إرسائيــل، يف حــن  لــدى املواطنــن 
مبســابقة األغنيــة األوروبيــة - األوروفزيــون )2018( أثــار عنــد املواطنــن العرب 
القليــل مــن االهتــامم. مثــال آخــر مثــري لاهتــامم هــو الحــدث الــذي أثــار غضــب 
عشــاق كــرة القــدم مؤخــرًا حينــام اّدعــت العديــد مــن وســائل اإلعــام العربيــة 
أن نجــم كــرة القــدم العــريب األكــر شــهرة محمــد صــاح، وليــد مــرص والعــب 
فريــق ليفربــول اإلنجليــزي، رّصح عــن عــدم اســتعداده للعــب مــع مؤنــس 

دبــور، العــريب املســلم الفلســطيني مواطــن إرسائيــل - ألنــه إرسائيــيل19.

تتفاقــم بلبلــة الهويــة عنــد ارتباطهــا بجوانــب تكويــن الهويــة »العاديــة« 
كالجنــس، والهويــة الجنســية وباقــي القضايــا التــي ترافــق جيــل املراهقــة 
فتخلــق صعوبــة متزايــدة مقارنــًة بالشــبان والشــابات مــن املجتمــع اليهودي. 

وبالطبــع كل هــذه األمــور تؤثــر وتشــكل عائقــاً يف ســياق العمــل.

الطوق الداخيل - النفيّس – الخوف من النجاح

بأشــخاص  كثــرياً  نلتقــي  للعمــل  واملرشــحن  الطــاب  مــع  لقاءاتنــا  خــال 
ــة  ــف الثق ــذات، وضع ــم ال ــدم تقيي ــة، وع ــعور بالدوني ــع ش ــن م ــن لك موهوب
بالنفــس واالعتقــاد بأنهــم ال يســتحقون وظائــف عليــا  يف الــرشكات الرائــدة. 
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للهروب من هذه 
الديناميكية يجب 
التمرد يف بعض 

األحيان، واالنعزال 
والهروب، وتحمل 
االنتقادات وحتى 

النبذ أحياناً. من 
الواضح ان كل هذا 
يشكل مثناً باهظاً 
وكثريون يفّضلون 

االبتعاد عن الطرق 
التي تؤدي اىل 

حاالت شبيهة بهذه.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4624384,00.html 20

تؤثــر الضغوطــات املوضحــة أعــاه )الهويــة والعائلــة والثقافــة( ويذوتهــا 
الشــبان والشــابات، مــا ينّمــي بهــم الخــوف مــن املجازفــة، والخــوف مــن 

ــاح. ــن النج ــوف م ــى الخ ــل، وحت الفش

ــاح  ــة النج ــن احتاملي ــخاص م ــا األش ــع به ــة ميتن ــو حال ــاح ه ــن النج ــوف م الخ
ــأيت  ــذا ي ــاح، وه ــم اىل النج ــن ان توصله ــي ميك ــرص الت ــن الف ــدون ع ويبتع
ــاً  ــف حاملــه مثن عــى أثــر تفكــري العقــل الباطنــي ان النجــاح حالــة خطــرية يكلّ
ــن  ــع م ــاح الناب ــن النج ــوف م ــك، الخ ــة لذل ــاً. باإلضاف ــخصياً باهظ ــاً وش اجتامعي
ــة  ــه صح ــد ل ــي ليؤك ــري واع ــكل غ ــل بش ــة يعم ــدم األحقي ــخص بع ــعور الش ش

ــاح. ــب النج ــايل يتجن ــاد وبالت ــذا االعتق ه

ــزال  ــان، واالنع ــض األحي ــرد يف بع ــب التم ــة يج ــذه الديناميكي ــن ه ــروب م لله
ــذا  ــح ان كل ه ــن الواض ــاً. م ــذ أحيان ــى النب ــادات وحت ــل االنتق ــروب، وتحم واله
يشــكل مثنــاً باهظــاً وكثــريون يفّضلــون االبتعــاد عــن الطــرق التــي تــؤدي اىل 

ــذه. ــبيهة به ــاالت ش ح

إضافــًة لذلــك، عنــد لقاءنــا مــع الشــباب العــريب يلفــت انتباهنــا يف كثــري 
مــن األحيــان املســتوى املتــدين نســبياً للوعــي الــذايت وعــدم إدراك نقــاط 
القــوة والضعــف الشــخصية. عندمــا نعمــل معهــم بشــكل فــردي عــى تقييــم 
وتأمــل الــذات، يشــعرون باملفاجــأة وكأنهــم يكتشــفون أنفســهم مــن جديــد. 
مــن هنــا نــدرك انــه مل يتــم إطاقــاً العمــل مــع الشــباب يف ســنوات الدراســة 
الثانويــة عــى تطويــر الــذات او التعامــل مــع الصعوبــات والتحديــات النفســية.

ــي  ــن نلتق ــبان الذي ــابات والش ــل. الش ــج والجي ــل النض ــك عام ــف إىل كل ذل أض
بهــم مــن املجتمــع العــريب يبــدؤون تعليمهــم األكادميــي يف جيــل أصغــر 
)بحــوايل 4-5 ســنن( مــن قرائنهــم اليهــود، وخرتهــم يف الحيــاة أقــل )مل 
يخدمــوا يف الجيــش، مل يخرجــوا لرحلــة خــارج البــاد بعــد الجيــش، ومــا شــابه(

الضغوطــات املوصوفــة آنفــاً، باإلضافــة إىل صعوبــة وصــول الشــباب لدوائــر 
االستشــارة النفســية تخلــق حالــة مــن النضــوج املنقــوص عنــد املرشــحن 
للعمــل الذيــن نلتقــي بهــم، وبالرغــم مــن أن قدراتهــم الذهنيــة ميكــن 
ــي  ــذكاء العاطف ــة وال ــارات الناعم ــرون للمه ــم يفتق ــة إال أنه ــون عالي ان تك

املطلــوب مــن أجــل توجيــه طريقهــم يف رحلــة العمــل املعّقــدة.

يعمــل هــذا التأثــري مســتقباً عــى الذيــن قبلــوا للعمل أيضــاً لكنهم ال يســعون 
وظيفــة  يف  املهنيــة  مســريتهم  طــوال  ويبقــون  للتقــّدم  كاٍف  بشــكل 
متدنيــة نســبة لهرميّــة الوظائــف يف الــرشكات. وفقــاً لدراســة أجرتهــا رشكــة 
ــح ان %0.3  ــت« اتض ــف امباك ــادرة »كوليكتي ــن مب ــب م ــى طل ــاًء ع ــلدور« بن »ش

ــريب20. ــع الع ــن املجتم ــم م ــامل ه ــاع األع ــدراء يف قط ــن امل ــط م فق

نعتقــد بــأن الضغوطــات املوصوفــة أعــاه تــرض بشــكل ملحــوظ وطويــل األمــد 
بالثقــة بالنفــس وباإلميــان بالقــدرات الذاتيــة والطمــوح لبلــوغ  أعــى املراتــب.
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ميكن الحصول عى تفاصيل إضافية يف: كتاب املجتمع العريب يف إرسائيل )9(: السّكان واملجتمع واالقتصاد (2018)، إصدار معهد فان لري، ويف كتاب 
  21

- اقتصاد املجتمع العريب، عريان يشيف ونيتساه )كليرن( كسري، سينرش البحث يف كتاب »أضواء وظال يف اقتصاد السوق العرية« ״אורות וצללים בכלכלת 
השוק העברית״، تحرير آيف بن بست وريئوفن جروناو وآساف زوسامن.

الثمن

لــكل مــا ذكــر انفــا مثــن وهــو أن األكادميين العــرب ال يندمجــون بوظائــف الئقة 
ــن  ــب وامله ــوع الط ــدا موض ــا ع ــليم )م ــع س ــم يف أي مجتم ــدر له ــام يج ك

القريبــة منــه(.

الثمن الثانوي هو21:

*  نسب عالية من الطاب تُغرّي موضوع التعليم أو تترسب متاما من 
     التعليم األكادميي

*  فرتة التعليم األكادميي للعرب حتى الحصول عى بكالوريوس 
     )اللقب األول( أطول منها مقارنة باليهود

*  معدل العامات أقل )باألساس بسبب عامات متدنية يف السنة 
     الدراسية األوىل(

الطوق الداخيل - النفيّس

رسم ١ : وصف بياين لفكرة األطواق

طوق الهويّة )الوطنية(

طوق العائلية - الحامئلية

الطوق الثقايف
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عى املجتمع املدين 
الرتكيز عى النقاط 

التي تقع خارج  نطاق 
رؤية مؤسسة جهاز 

التعليم، واقرتاح 
خطوات محددة، قادرة 

عى إحداث التغيري 
والتأثري االسرتاتيجي. 

خطوات ميكنها التعامل 
مع التحديات وقادرة 

عى مساعدة الشباب 
والشابات يف املجتمع 
العريب للتحرر منظومة 

األطواق 

*  قسم كبري من الحاصلن عى اللقب األول ال يتقدمون للعمل برشكات 
     يهودية

*  والذين يتقدمون ويتم رفضهم أول مرة ميتنعون من التقدم لوظائف 
     أخرى يف املستقبل

*  قسم كبري من املُرشحن ليسوا  ناضجن مبا فيه الكفاية بالنسبة 
    للُمشغل فا يُقبلون للعمل لهذا السبب. 

*  قسم كبري من املوظفن ال يرتقون لوظائف ادارية وبهذا ال يستغلون 
     جل قدراتهم وال يشّكلون مثاالً يحتذى به

ماذا ميكن أن نعمل؟

يهــدف هــذا املقــال أساســاً إىل وصــف الحواجــز واألطــواق التــي ذكــرت 
ســابقاً. مناقشــة الحلــول بشــكل متعمــق تســتوجب إطــار عمــل آخــر. ســنعرض 
ــرّق  ــزي يتط ــار مرك ــا إلط ــن مقرتح ــة تتضم ــة أولي ــة مقارب ــطور التالي يف الس

ــأن. ــذا الش ــا يف ه ــدين فعله ــع امل ــتطيع املجتم ــي يس ــور الت لألم
ــى  ــع ع ــع تق ــذا الواق ــري ه ــرى لتغي ــؤولية الك ــول إن املس ــب الق ــًة يج بداي
الحكومــة، التــي يتوجــب عليهــا أن تغــرّي بشــكل أســايس حجــم ونوعيــة 
االســتثامر  يف التعليــم املنهجــي والامنهجــي يف املجتمــع العــريب، 
ــع  ــع املجتم ــل م ــوات التواص ــور وقن ــن الجس ــد م ــاء املزي ــال لبن ــح املج وفت
اليهــودي. مــع ذلــك، فــإن إحــداث هــذا التغيــري  يرتبــط بالعديــد مــن املتغريات، 
قســم منهــا ســيايس وآخــر يحتــاج اىل وقــت طويــل، لــذا فــا بــد مــن تدخــل 

ــه. ــري وتعجيل ــداث التغي ــدين إلح ــع امل ــاركة املجتم ومش

وظيفة املجتمع املدين

مبــا أن املجتمــع املــدين ال يســتطيع تحقيــق تغيــريات هيكليــة وتنظيمية يف 
جهــاز التعليــم - هــذه وظيفــة الحكومــة – عليــه الرتكيــز عــى النقــاط التــي 
تقــع خــارج  نطــاق رؤيــة مؤسســة جهــاز التعليــم، واقــرتاح خطــوات محــددة، 
قــادرة عــى إحــداث التغيــري والتأثــري االســرتاتيجي. خطــوات ميكنهــا التعامــل 
مــع التحديــات وقــادرة عــى مســاعدة الشــباب والشــابات يف املجتمــع 

العــريب للتحــرر منظومــة األطــواق املوصوفــة ســابقاً.

ــة  ــري الثقاف ــا أن تغ ــوب منه ــن املطل ــس م ــة ولي ــوات املطلوب ــن للخط ال مُيك
واملجتمــع. بــل يجــب أن تكشــف الشــباب عــى املســارات والظواهــر القامئــة 
خــارج مجتمعــه القريــب،  وأن تُســاعد عــى توســيع إمكانيات االختيار وانكشــاف 
الشــباب، وتطويــر قــدرات ومهــارات »خفيفــة« مطلوبــة لاندمــاج بنجــاح يف 
املجتمــع االرسائيــيل، واالندمــاج يف مســارات تشــغيلية الئقــة تتجــاوب مــع 

طموحــات الفــرد.
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ال مُيكن للخطوات 
املطلوبة وليس 

من املطلوب منها 
أن تغري الثقافة 

واملجتمع. بل يجب أن 
تكشف الشباب عى 
املسارات والظواهر 

القامئة خارج مجتمعه 
القريب،  وأن تُساعد 

عى توسيع إمكانيات 
االختيار وانكشاف 

الشباب، وتطوير قدرات 
ومهارات »خفيفة« 

مطلوبة لاندماج 
بنجاح يف املجتمع 

االرسائييل، واالندماج 
يف مسارات تشغيلية 

الئقة تتجاوب مع 
طموحات الفرد

22  نرسين حج يحيى، العقبات يف طريق الشبيبة العرب يف إرسائيل باالنتقال من تعليم الثانوية اىل سوق العمل. مجلة بيان، عدد 9، كانون أول 2016

23  من أطروحة الدكتوراه لنرسين حج يحيى، مل تنرش بعد

24  اكشطاين وتفي ومومي دهان، 2011. البطالة العالية عند الشباب العرب، القدس: املعهد اإلرسائييل للدميقراطية )منتدى قيسارية لاقتصاد واملجتمع

 ·Social class background and the school-to-work transition. in New Directions for Child and Adolescent Development 2008)119(:55-69  25
February   2008         

 26  خطاب نبيل، 2003. الخيال والواقع واملعارضة: البناء االجتامعي والجندري للتوجهات املستقبلية للشباب الفلسطيني يف إرسائيل، أطروحة الدكتوراه، 
         الجامعة العرية يف القدس.

متى نتدخل؟

ــة خــال التعليــم، مــن الروضــة وحتــى الثــاين عــرش ميكــن أن تكــون  كل مرحل
جيــدة وصحيحــة. ومــع هــذا، التأثــري والتغيــري يف جهــاز التعليــم مهمــة 
صعبــة بســبب ســيطرة وهيمنــة وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى ســلك التعليــم 
الرســمي. بنــاء عــى ذلــك نعتقــد بــأن احــدى املراحــل املهمــة للتدخــل  يف 
هــذا الســياق هــي مرحلــة مــا بعــد الثانويــة، بعــد إنهــاء الصــف الثــاين عــرش. 
يف هــذه املرحلــة، ينهــي خريجــو جهــاز التعليــم املرحلــة االخــرية يف إطــار 
قانــون التعليــم اإللزامــي- ويبــدؤون حياتهــم كبالغــن مســتقلن. يف هــذه 
ــش  ــوف الجي ــن( لصف ــري املتدين ــود )غ ــباب اليه ــم الش ــد معظ ــة يتجن املرحل
الــذي يفســح املجــال للمتجنديــن الشــباب اختبــار مجــاالت عمــل مختلفــة 
وبنــاء شــبكات متنوعــة مــن العاقــات االجتامعيــة. أمــا وضــع الشــباب العــريب 
العســكرية، نجدهــم  بالخدمــة  فيكــون مختلــف: بســبب عــدم اشــرتاكهم 
يدخلــون مجــال العمــل يف جيــل مبكــر أكــر ومبســتوى نضــوج متــدين أكــر 
وال يحظــون بالتوجيــه الــذي يحصــل عليــه الشــباب اليهــود يف إطــار خدمتهــم 
ــا  العســكرية. مــع انتهــاء التعليــم الثانــوي، يُطلــب منهــم أن يعتمــدوا مادي
عــى أنفســهم ويُتوقــع منهــم التعامــل مــع مهــام حياتيــة معقــدة. كــام أن 
االنتقــال مــن املراهقــة اىل البلــوغ يتــم خــال فــرتة قصــرية ويضــع أمامهــم 
متطلبــات صعبــة22. لألســف، قســم كبــري منهــم يدخــل يف حالــة تُســمى 
يف األدبيــات األكادمييــة مرحلــة »الرتاخــي\ البطالــة«: »البطالــة«، يف هــذا 
الســياق، تكــون نتيجــة لعــدم االندمــاج )جيــل 18-21( يف أي اطــار واضــح: 
مثــل عمــل، تعليــم أو تأهيــل مهنــي23. يف ارسائيــل، حســب احصائيــات دائــرة 
ــباب  ــاط الش ــل يف أوس ــن أي عم ــن ع ــتوى العاطل ــة، مس ــاء املركزي اإلحص
اليهــود يشــبه مســتوى العاطلــن  يف أوســاط الشــباب يف دول أوروبــا 
)حــوايل 17.3%(، بينــام نســبة العاطلــن عــن أي العمــل يف أوســاط الشــباب 

ــو 24%40. ــل إىل نح ــري ويص ــى بكث ــريب أع الع

االنتقــال مــن جيــل املراهقــة اىل البلــوغ املبكــر هــي مرحلــة مهمة جــدا لبناء 
املســتقبل. يف هــذه املرحلــة، يخطــط الشــباب توقعــات وتطلعات املســتقبل 
وتخطيــط  وظيفــي  مســار  ثقافــة،  مهنــي،  تأهيــل  باكتســاب  املتعلقــة 
حيــاة عائليــة. عمليــة تخطيــط التوقعــات والتطلعــات يدعــى يف األدبيــات 
منظومــة  بأنهــا  تُعــرّف  والتــي  املســتقبلية«25،  »التوجهــات  األكادمييــة 
التطلعــات والتوقعــات والخطــوات العمليــة التــي يقــوم بهــا الشــباب مــن أجل 
ــى  ــي ال تحظ ــات الت مســتقبلهم يف مجــاالت العمــل والتعليــم26. املجموع
ــة  ــبكات اجتامعي ــامء لش ــارات واألدوات، االنت ــر امله ــة لتطوي ــة كافي بفرص

ــاج يف  ــتصعب االندم ــة، ستس ــة يف الدول ــة املهيمن ــن اللغ ــن م أو التمك

ــل.  ــوق العم س
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الفرتة الزمنية بعد 
إنهاء الصف الثاين 

عرش هي فرتة حرجة 
جدا من حيث أهميتها 

يف صقل هوية 
الشاب والشابة و بناء 

مقدرتهم عى تطوير 
األدوات النفسية 

واالجتامعية املطلوبة 
للتحرر من منظومة 

األطواق 

27  ميكن ذكر بن آخرين: برنامج مسار لرشاكات روتشيلد، ونجوم الصحراء للمجتمع البدوي يف النقب، والسنة التطوعية لجمعية أجيك، واملزيد. كل هذه 

         الرامج ال تشمل أكر من 120 طالب.

ظاهرة تعدد الربامج التحضريية وبرامج ما بعد الثانوية

بغــض النظــر عــام إذا كان الحديــث عــن مجموعــات »العاطلــن عــن أي عمــل« 
أو عــن مجموعــات قويــة- فــان الفــرتة الزمنيــة بعــد إنهــاء الصــف الثــاين عــرش 
هــي فــرتة حرجــة جــدا مــن حيــث أهميتهــا يف صقــل هوية الشــاب والشــابة و 
بنــاء مقدرتهــم عــى تطويــر األدوات النفســية واالجتامعيــة املطلوبــة للتحــرر 

مــن منظومــة األطــواق املوصوفــة ســلفاً. 

عــى ضــوء ذلــك، كــرت يف الســنوات األخــرية الرامــج التــي تعنــى بالســنة 
التــي تــيل انتهــاء املرحلــة الثانويــة، ســنة العبــور لحيــاة الكبــار. كــرة الرامــج 
التحضرييــة قبــل االلتحــاق بالجيــش يف املجتمــع اليهــودي يف إرسائيــل مل 
تحصــل بالصدفــة. هــذه الرامــج مامئــة للتأثــري بشــكل كبــري عــى الشــبيبة يف 

مرحلــة مــا بعــد صــف الثــاين عــرش.

ــباب  ــض األس ــة27. بع ــة مامثل ــج قليل ــريب برام ــط الع ــد بالوس ــذا، توج ــع ه م
ــكل  ــش ول ــل الجي ــة قب ــج التحضريي ــريب للرام ــع الع ــة املجتم ــق مبعارض تتعل
ــرى  ــة أخ ــكرية. معارض ــة عس ــه دالل ــا ل ــن أو مل ــوزارة األم ــة ب ــر املتعلق األط
تتعلــق بأفــكار مســبقة مرافقــة لفكــرة الرامــج التحضرييــة، والــذي يعترهــا 
الكثــريون يف املجتمــع العــريب كمســاعدة للضعفــاء. ومــع هــذا، قلـّـة الرامج 
تتعلــق أيضــا بالنقــص يف ميزانيــات التعليــم الامنهجــي وبقلّــة الوعــي يف 
املجتمــع العــريب للرامــج مــن هــذا النــوع. هــذه حتــام »نقطــة عمــى« يعاين 
املجتمــع والحكومــة، وميكــن مــن خــال العمــل املمنهــج والصحيــح تحقيــق 

التأثــري وتغيــري الواقــع. 
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خاصة ومسارات عمل أولية

يبــدو أن هنــاك رضورة يف بــدأ تطويــر برامــج جديــدة فيــام بعــد الثانويــة، 
املعروفــة يف الواليــات املتحــدة بـــ »Gap Year« والتــي تجيب عــى التحديات 
التحديــات  التعامــل االيجــايب مــع  التــي وصفــت يف هــذا املقــال ضمــن 
والحساســيات القامئــة يف املجتمــع العــريب بالنســبة لرامــج مــن هــذا 
ــذي  ــايس، وال ــط أس ــق وتخطي ــث معم ــراء بح ــب اج ــك يج ــام بذل ــوع. للقي الن

ــة: ــزاء التالي ــمل األج يش

* مسح وتقييم مثل هذه الرامج يف الباد والعامل 

* مسح الفجوات القامئة يف مؤسسات التعليم األكادميي – صعوبات 
    وفجوات للطاب العرب يف السنة التعليمية األوىل تحديداً. 

* مسح الفجوات القامئة عند املشغلن – فجوات النضوج والخرة عند 
    األكادميين العرب مقارنة بنظرائهم اليهود.

* مسح وتحليل املتطلبات والجوانب الحساسة يف املجتمع العريب 
    بأسلوب مُيّكن من بلورة حلول مامئة تحظى بدعم واسع، وباألخص 

    من االهل والدوائر القريبة. 

* مسح وتعريف جمهور الهدف املائم لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. 

* مسح وتسخري رشكاء من الحكومة ومجلس التعليم العايل وألكادمييا 
    واملشغلن واملجتمع املدين.

يف ضــوء كل مــا ســبق، يظهــر بأنــه مــن املفضــل تركيــز مجهــود بالربامــج 

»مــا بعــد الثانويــة« يف املجتمــع العــريب، التــي تأخــذ بالحســبان كل 

منظومــة األطــواق التــي وصفــت ســابقا، وتشــّدد عــى بنــاء مســرية مهنية 

ذات معنــى واالندمــاج الناجــح يف املجتمــع االرسائيــيل. ســنة كهــذه، يف 

ــاق  ــي والخ ــل النوع ــال التعام ــن خ ــة وم ــورة الصحيح ــا بالص ــال تنفيذه ح

مــع تحــدي التحــرر مــن األطــواق، ســتؤدي يف نهايــة املطــاف إىل 

مســاعدة الشــاب والشــابة العــرب لبلــوغ مســتوى نضــوج مختلــف للغايــة 

عنــد اندماجــه يف املجتمــع يف الســنوات التاليــة، يف الحيــاة األكادمييــة 

ــاً. ــل أيض ــال العم ويف مج

داين جال: مدير جمعية كاف مشفيه

سامي أسعد: نائب مدير جمعية كاف مشفيه

مرام جربان مرعب: مديرة برنامج نوادي األكادميين – كاف مشفيه
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نوّد أن نشكر الذين ساهموا بنصائحهم املمتازة لهذا املقال:

•  نرسين حاج يحيى، املعهد اإلرسائييل للدميقراطية وصندوق بورتاند
•  أران زيرن، مفوضية خدمات الدولة واملفوض عن املجتمع العريب يف مجلس 

      التعليم العايل سابقاً
•  نبيل أرميل، مدير امليديا يف كاف مشفيه ومدير رشكة غلوكل للرتجمة 

      والديجيتال وكتابة املضامن
•  نيتسا )كليرن( كسري، املعهد الحريدي للدراسات السياسية وقسم األبحاث يف 

      بنك إرسائيل سابقاً
•  أحمد موايس/ مدير مجال املجتمع العريب يف صندوق ادموند دي روتشيلد
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ــان  ــامل دوف الومت ــل األع ــد رج ــى ي ــنة 2007 ع ــفيه س ــت كاف مش أسس

ــاج  ــر اندم ــى تطوي ــل ع ــدف العم ــان به ــت كين ــور عريي ــه ودكت ــه الل رحم

األكادمييــني العــرب يف التشــغيل املناســب يف ســوق العمــل اإلرسائييل. 

ــام  ــر الع ــربان واملدي ــليم ج ــد( س ــايض )املتقاع ــو الق ــة ه ــس الجمعي رئي

ــال. ــو داين غ ه

ــاع  ــامل والقط ــاع األع ــرب يف قط ــني الع ــل األكادميي ــديّن متثي ــا ت يقلقن

ــوات. ــد الفج ــويه وس ــذا التش ــح ه ــى تصحي ــل ع ــي ونعم الحكوم

لتحقيق مهّمتنا نعمل مع أربعة جامهري هدف أساسية:
األكادمييّون العرب: تحضري لعامل العمل وتشبيك مع مشغلن ووظائف

املوظفني العرب يف الرشكات واملنظامت املختلفة: تأهيل لوظائف إدارية 

كبرية والتشبيك والتمكن
املشّغلني: تدريب لفتح األبواب امام املرشحن من املجتمع العريب 

طاب ثانويات: توجيه مهني مع تركيز عى مسارات أكادميية ومهن 

مطلوبة يف سوق العمل

ــاب  ــن وط ــل آالف األكادميي ــى تأهي ــفيه ع ــت كاف مش ــها عمل ــذ تأسيس من
بتوظيــف  واهتمــت  املتنّوعــة،  ونشــاطاتها  برامجهــا  إطــار  يف  الثانويــات 
املئــات يف شــتى الــرشكات ومــّررت ورشــات مبوضــوع تنــّوع املوظفــن 
ــًة  ــل. إضاف ــوق العم ــدة يف س ــرشكات الرائ ــامت وال ــرشات املنظ ــاد لع وإرش
لذلــك، تشــّغل كاف مشــفيه »منتخبــات الرمجــة« يف إطــار برنامــج ســلطة 
اإلبتــكار يف إرسائيــل، وايضــاً برنامــج لتطويــر املــدراء بالتعــاون مــع كليــة 

اإلدارة يف جامعــة تــل أبيــب.



www.kavmashve.org.il ميكنكم قراءة املزيد من املعلومات عن الجمعية عى املوقع
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