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 ة جماعّية للعرب في إسرائيلة وتعليمّيحقوق ثقافّي

الزار-سارة أوستسكي. د
1

 

 

اللغة، الثقافة  المختلفة في مجال التعليم،الوسط العربّي مطالب  إّن" 

 وكّلما كانت. على أساس جماعّي المطالب بالمساواة والدين تتضّمن

، فهي بالمساواة بالمفهوم المذكور مطلبهمهذه المطالب مرتكزة إلى 

 القضاءفي  ،األساس في المساواة الحّقب لقد تم االعتراف. لم تقبل

ولم يعترف به في . الفرد في المساواة على أساس حّق ،اإلسرائيلي

منح لهذه المجموعة أو التشريع أو من قبل المحاكم كحّق جماعّي، ُي

   ".افيه يننمعّيخالًفا ألفراد تلك 

 (3002 ايلول) 75 .د أ، صير لجنة أور، المجّلتقر                            

، ولذلك فهو يستحّق ظروًفا في دولة إسرائيل ثقافة خاصة به الفلسطينّي – مع العربّيتأّن للمج حول خالَفال 

واللغة هي محور مركزّي لكّل ثقافة، وفي  .تطويرها وتوريثها ألبنائهتمّكنه من الحفاظ على هذه الثقافة، رعايتها، 

للغة العربية، ليس لكونها  ملتبسةالحاجة بادية في ضرورة إقرار مكانة واضحة وغير  فإّن لموضوع، أيًضا،هذا ا

 وليس استناًدا إلى موروث االنتداب البريطانّي .هالغة مجموعة واحدة في إسرائيل فحسب، وإنما كلغة الدولة كّل

لنقل الثقافة من جيل إلى آخر هي  المتعارف عليها إّن إحدى القنوات .وإنما وفق تشريع إسرائيلّي ُمجّدد فحسب،

ى وبين جهاز التعليم العربّي، حّت اليهودّي –التعليم الرسمّي الفصل بين جهاز  فإّنر، وفي نهاية األم. عليمجهاز الّت

 إلى نتيجة قد أّدىوالفصل،  اإلقصاءاألساسّي يكمن في الرغبة في  مصدرهاله أسباب سياسّية وكان  تكان وإن

فإّن قرار  ،وكذلك. عليم ألبنائهم بلغتهمفي توفير الّتفعلّي جماعّي  حّق –مرغوب فيها، أيًضا، من ناحية العرب 

، هو، عملًيا، حّق جماعّي بالطوائف الدينّية، موروث الحكم العثمانّي الشخصّية الخاصة األحوالتبّني قوانين 

  .إسرائيلالقانون ألبناء الديانات المختلفة في  بحكمممنوح 

خذت في المحكمة العليا، على مدى السنوات، الحقوق الجماعّية في مجاالت الثقافة قرارات مختلفة اّت عّززتلقد 

الخاص بالتعليم، " مناطق األفضلية القومية"بشأن المحكمة العليا قرار الحكومة  فمؤّخًرا فقط ألغت. والتعليم

المجال بسبب التمييز الفّظ ضّد بلدات عربّية في هذا
2. 

النقاش حول الحقوق  رقعةالذي طرأ، في السنوات األخيرة، على  االتساعغم من ه، وعلى الّرأوّد أن أّدعي هنا بأّن

ناقشين، أكانوا عرًبا أم تلدى الم ر بعدتوّفيفلم تحّسنت، قد أّن نوعية النقاش  غم منوعلى الّرالجماعية للعرب، 

لهذه  ينعلى الجوهر والتعريف الدقيق وموافقٌة ، فهٌماجتماعقانون أم علماء  خبراءيهوًدا، أكاديميين أم سياسيين، 

 .هاطالبون الدولة بتنفيذها، من أجل تحقيقاتخاذها، أو التي ُي رغبون فية التي يوعلى الخطوات العملّي ،الحقوق
                                                

 . في مركز اإلستراتيجية والتفكير السياسي في الجامعة العبرية وعضوة في فوروم الوفاق المدني الزار هي باحثة -سارة أوستسكي. د 1
ل وآخرون ضد رئيس حكومة لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائي ،11111301 قرار المحكمة العليا: ُينظر 2

مثلت فيها عدالة الملتمسين في السنوات الثمانية التي  .8991رفع االلتماس اول مرة في سنة . 20.2.2001 إسرائيل، قرار حكم من يوم
 .لفماستمر فيها االجراءات القضائية في هذا ال
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إضافًة  .وعملًيا نظرًيا ،هاوتحديد مفاهيم التوضيحتستدعي ة أسئلة مفتوحة كثيرة، وفي هذه المسألة، ما زالت ثّم

تطبيق الحقوق الجماعّية على عالقات لة بالمتمّث لممارسةل المدى اإلسقاطات بعيدةفحص ما هي  يجب إلى ذلك،

 نحو هل يجري الحديث هنا عن سعي. ةالعرب بالدولة، وعلى مكانتهم فيها وعلى عالقاتهم مع المجموعة اليهودّي

لتعليم والثقافة، وإلى مساواة جماعّية واسعة ضمن إطار الدولة، أم أن الحديث الوصول إلى حكم ذاتّي كامل في ا

  ؟حول االنعزال واالنفصال عن الدولة في نهاية المطافيدور 

 يحّق" :يتسحاق زمير المعنى العملّي للحّق الجماعي، على النحو التالي (سابقا)المحكمة العليا يفّسر قاضي 

لغة والموروث الخاصين بها ومن شأن ذلك أن يكون منوًطا، أيًضا، بمطالبة للمجموعة أن تستخدم وترعى ال

الدولة تستطيع أن تضّم كّل مواطنيها وفي "؛ يعتقد أمل جّمال أّن 3"السلطة بالمساعدة في حماية الحّق وتطويره

تها القومّية ن هوّيع للتأثير على المناخ العاّم والتعبيرالوقت نفسه أن تمنح كّل مجموعة فيها فرصة متساويًة 

دمج التعددية الثقافية اليبرالية "التعددية الثقافية بتوّسع، أّن  طرحيوسي يونه، الذي يحلل  يؤكد؛ بينما 4"والثقافّية

من إنشاء ( وفي األساس مجموعات األقلّية)يستدعي تمكين كلتا المجموعتين ... بحيزات جماهيرية منفصلة

ا أجهزة تعليم مستقلة، بحيث يكون في وسع كّل مجموعة أن تعتني بتمّيزها فيهتكون حيزات جماهيرية منفصلة 

ات السياسّية، االقتصادية والثقافّية لم يكن هدف بناء هذه الحيزات ترسيخ االمتيازالقومي وتطّوره ما  -الثقافي 

 .5"إلحدى هذه المجموعات

الحقوق االقتصادية،  حول ة مقاالتمجموع ضّم كتاب مهّميصف غرشون غونطوبنيك، في مقال له نشره في 

6007 االجتماعّية والثقافّية في إسرائيل صدر في العام
6

كبير للمجتمع  معضلة التعّددية الثقافّية كتحٍد، 

 المشاريعن يه من أجل أن تتمّكما هو نظام الحكم المالئم الذي يجب تبّن"، الذي يجب عليه أن يقّرر اإلسرائيلّي

 للطرحالنقد الشديد الموجه  مع كّل... وبشكل متزامن جنًبا إلى جنب بصورة الئقةمن العمل  هالثقافّية الفاعلة في

في  متزامنة وجود مشاريع ثقافّية دية في إتاحةحقيقة أّن نظام الحكم الليبرالي نجح بدرجة جتبقى  الليبرالي،

 .7"ت ليبرالية على اإلطالقإطاره، ومن ضمنها مشاريع ثقافّية ليس

ما هو نابع من  خة قبل كل شيء في اللغة العربية وفي كّلها مرّسة للعرب في إسرائيل؟ إّنلثقافة الجماعّيما هي ا

الثقافية من  ح، السينما، الكالم نفسه وكذلك طيف واسع من الحقولسة، األدب، الشعر، المسرالكتب المقّد: اللغة

من كبتها  تّم ة الفلسطينية التيا، في الذاكرة الجماعّيالعربية الواسعة؛ ثانًي بالحضارةمرتبطة الالماضي والحاضر، 

ز مع السنين؛ ثالًثا، في المخزون ها تتعّزقبل جهاز التعليم الرسمّي، لكنها تنتقل بواسطة وكالء آخرين ويبدو أّن

 ةالثقافي ومةالمنظفي ال يجد تعبيًرا له  يكاد ، لكنهالبحرعمق بو ثرّيالتاريخّي الثقافّي العربي واإلسالمّي، وهو 

  .في إسرائيل

ة األخيرة، ثقافة لكن، باإلضافة إلى كّل ذلك، ال يجب تجاهل أّنه نشأت لهذه المجموعة المتمّيزة، في العقود السّت

التي وإن كانت قد  فبسبب الظروف التاريخية والسياسّية،. شعبهاز عن تلك الخاصة بأبناء إضافية، تختلف وتتمّي

 .في الثقافة العبرية الناشئة هنا الثقافة العربية في إسرائيل تندمج وتتداخلف ،قيقة قائمةفرضت عليها إال أنها ح

                                                
، جامعة تل أبيب، 11 .العربية في دولة القومية اليهودية، ص، مكانة األقلية (محررين)الزار  -وسارة أوستسكي إيلي، ريخس: ُينظر 3

 (بالعبرية) .6007
 .2002 نيسان ،12العدد  ، مجلة عدالة األلكترونية،"حول أخالقية الحقوق الجماعية للعرب في إسرائيل" جمال، أمل، 4
 (بالعبرية) .2002 ، فان لير وهكيبوتس همؤوحاد،111 .، صلصالح الفرقيوسي، يونه،  5

، حقوق اقتصادية، اجتماعية وثقافية في إسرائيل، رموت، جامعة تل أبيب، بالتعاون مع (محّررين) رابين، يورام ويوفال شيني :ُينظر 6

   (بالعبرية). 2002 المسار األكاديمّي لكلّية اإلدارة،
 .111 .نفس المصدر، ص 7



 6002تشرين ثاني  ،ثالثينمجلة عدالة األلكترونية، العدد ال

 3 

، يقرأونها ويكتبونها، يستهلكون الحال في لغتهم األّم خفايا اللغة العبرية كما هينون من فمعظم العرب متمّك

 إّن. ومية بالعربية تعابير عبرية كثيرةث الياإلعالم، األدب والعلوم بالعبرية، وحتى أنهم يدمجون في لغة التحّد

في  قافتهم، والتأثيرات متبادلة وتتفاعلثأ من أصبحت جزًءا ال يتجّز( وليس بالضرورة اليهودية)الثقافة العبرية 

ونشاط مشترك في مجاالت مثل المسرح والموسيقى، مثاًل، لم  نشأ حوار ثقافّي –وفي ما يتجاوز اللغة . االتجاهين

 على ،إذ توجد هنا ،على الثقافة العربّية المحلّية الحرية والعصرنة أثرتافإّن  ،كذلك. ين في بلد آخرممكن انوكي

وفي حاالت معدودة  باستثناء ما كان قائًما في سنوات الحكم العسكرّي)صحافة حّرة وإبداع أدبّي واسع  ،االغلب

 (."طفال الحجارةأ"شفيق حبيب بسبب قصيدة كتبها لـ بعد ذلك، مثل اعتقال الشاعر

ه باللغة العبرية في الجامعات والكليات، وباستثناء دور المعلمين وكلية إسالمية واحدة كّل التعليم العالي ُيكتسب إّن

لهذا الوضع على المبدعين، التأثير المباشر  ال يمكن محو. سات عربّية للتعليم العاليال توجد في إسرائيل مؤّس

دة األبعاد، ة اللغة، متعّدثقافة مختلطة، ثنائّيهي  يحملونهاالثقافة التي  إّن .ب في إسرائيلبين العراألكاديميين والمّر

وهي متتبعة لما يجري في حلقات ثقافّية  القديم والحديث،تراوح بين الشرق والغرب، بين العربية والعبرية، بين 

هذه  إّن. ا امتيازات شخصّية وجماعّيةالذين يحملونه األشخاصوتمنح  ثرية ومثريةفهي تصبح  ،وبهذا .متنّوعة

أ ل جزًءا ال يتجّزتشّكهي ما ، وإّن"ةالثقافة اإلسرائيلّي"ل ة عن المصطلح اآلخذ بالتشّكالثقافة غير منفصلة البّت

ثقافّي عربّي في داخل إسرائيل، يضع " غيتو"من العودة إلى الوراء وخلق عب وصف وضع ومن الّص .منها

 وخلقعن الدولة وعن المجتمع اإلسرائيلي  التاّم، إال إذا كان الهدف النهائّي هو االنفصال جانًبا هذه التأثيرات

غير أّن برامج األحزاب السياسّية وكذلك معطيات  .كيان جديد، أو االنضمام إلى الدولة الفلسطينّية العتيدة

 .توّجًها كهذا ال يحظى بتأييد الوقت في أوساط العرب في إسرائيل تظهر أّن جرى كّلاستطالعات الرأي التي ُت

من جهة أولى، على الدولة أن تقوم بواجبها الذي ال : عمل آخر، من مسارين منحىولذلك، يمكن البحث عن 

. ، تستحّق الدعم المادّي واألخالقّي مًعاذات قيمةباالعتراف بالثقافة العربّية بمفهومها األوسع كثقافة  حوله خالف

باللغة  سات ثقافية عربية، تشجيع اإلبداع والمبدعين العرب واالعتراف الحقيقّيّسإّن تخصيص ميزانيات لمؤ

ها ، بأّنها اللغة األولى للمواطنين العرب، هي كّلالجماهيري اإلسرائيلي العامز العربّية إلى جانب العبرّية في الحّي

أن يكونا بمثابة  مقدورهمابالعربّية في  ة للغة العربّية وإنشاء قناة تلفزيونيةأكاديمّي إقامة إّن. ضرورات الزمة

تتحّول فيه الثقافة اإلسرائيلية إلى حيز  وضع اتخيلفإنني . لكّن ذلك غير كاٍف. خطوتين مهّمتين في هذا االتجاه

 .من الثقافات ا من فسيفساء متعّدد األلوانمؤلًفثقافًيا يتحّدث فيه الجميع باللغتين ويخلقون تعاوًنا  مشترك حقيقّي،

. الثقافة العربّية، حتى لو كان كثيرون منهم ال يعترفون بذلك بملء الفم حامليفنحو نصف يهود إسرائيل هم من 

 - وليدة البالد سرائيلّيةاإلو "الصهربوتقة "ولى للدولة بدعوى فهم وثقافتهم أيًضا قمعوا في السنوات األ

في  –الحقيقّي  الذوبانة إلى حّد الثقافة العبرّي تأثيرات الثقافة العربية أصبحت ملحوظة في إّن .األشكنازية

ت اتعزيز العالق إّن. وغيرها الكثير التشكيلي صميم المعمارّي، الموسيقى، الرقص، ثقافة األكل، اللباس، الفّنالّت

، االحتكاك، التعّلم المتبادل واإلبداع الثقافّي المشترك تى التوجيه من األعلى نحو التماسة المتبادلة وحالثقافّي

ة خطوة ضرورية نابعة ثّم. أكثر وحضاريينق بالمكان والحّيز اللذين نعيش فيهما ستجعلنا جميًعا أثرياء المتعّل

 ُنظمخالل خلق عن ذلك وهي تدريس اللغة العربية كلغة إلزامّية في المدارس العبرّية، على مستوى عاٍل ومن 

بين التعبير الشامل  هناك تناقًضا داخلًيا إّن .لتخّصص في دراسة الثقافة العربّيةبغية اوالطالب  مكافأة للمعّلمين

 تخلقإّن الثقافة بطبيعتها يجب أن تكون طليعّية وسّباقًة، وأن . وبين االنغالق واالنعزال اإلثني والقومّي" ثقافة"

  .دالهوّية المشتركة لكّل أبناء هذه البال
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فبداًل من . فيها الثقافة لواء وحامليمبدعيها المسار الثاني يجب أن يأتي من داخل المجتمع العربّي نفسه، من  إّن

، والتغلغل إلى أعماق الثقافة اإلسرائيلّية االنطالق نحو الخارج أن نشّجعهم على االنطواء على أنفسنا يجب

هذه، في األساس في السينما والمسرح، لكن كن مالحظة حركة ويمكن من اآل. لهم واستيعابهموإجبارها على تقّب

زوا، ال بل سمع المزيد من الفنانين والمبدعين العرب صوتهم الممّيز في كل مجاالت الثقافة ويعّزما نأمله هو أن ُي

؟ هل طّيةمتوّس –شرقّية غربية أم  –أوروبّية هل إسرائيل هي دولة : ذاته ثقافًة يقودوا، الحوار، الذي ينتج هو بحّد

إلى ما وراء المحيط  سترق النظرفيه وتالذي يتّم إنتاجها  الفضاءتستطيع الثقافة العبرية أن تكون منفصلة عن 

فيه؟  ّبر عن المكان الجغرافّي والمحسوس الذي تتشّكله من الطبيعّي بالنسبة لها أن تع، أم أّننحو أمريكا الكبرى

، توجد للمبدعين العرب مقولة واضحة وثاقبة وأّن في إمكانهم التأثير على الذاتب في هذه النقطةوني أعتقد أنه، إّن

فاليوم، تعتبر وسائل اإلعالم المتاحة  .برّمتهاالروح المحلّية، إلى جانب اإلصغاء لما يجري في القرية العالمّية 

العالم إلى داخل صالون كل  ل ثقافاتودخ الحيلولة دون، ومن غير الممكن وكيالت التثقيف الفوريةأمام الجميع 

صها، يفي الثقافة سيؤّدي إلى تضييقها وتقل" حقوق جماعية"التمّسك بـ إّن ففي اعتقادي لذلك،. اواحد وواحدة مّن

   .في صالحهابالضرورة  ولن يكون

ليم، الحّق في التع الحّق في تلقي: ثالثة حقوق أساسّيةالحق في التعليم يشمل إّن  .وننتقل من هنا إلى جهاز التعليم

 ،إّن هذه الحقوق يكمل الواحد منها اآلخر أحياًنا. عليمالمساواة في الّتفي  عليم والحّقالتأثير على مضامين الّت

أخرى ويتناقض الواحد منها مع اآلخر أحياًنا
فإّن قانون التعليم اإللزامي،  –في التعليم  ق بالحّقففي ما يتعّل .8

اليوم بشكل كامل  ويطّبق عربيفتى وفتاة ر إقامة الدولة، يسري تلقائًيا على كل الذي تم تشريعه في إسرائيل فو

بزيادة عدد والمتمثلة في التعليم للبنين والبنات،  فال يمكننا تجاهل اإلنجازات الحقيقّية في تطبيق الحّق. تقريًبا

من  غم، على الّريمين عربطالب وطالبات اكادعلى المستويات كافًة ونشوء  المدارس بآالف النسب المئوية

وتكمن المشكلة في . طريق كّل طالٍب وطالبٍة من العرب المطّبات والعوائق التي اعترضت، وما زالت تعترض،

 جحافاإلأبحاث وتقارير كثيرة إلى مسار  تلقد أشار. التأثير على المضامين والمساواة –الحقين اإلضافيين 

أو الجوانب  بالجوانب الماديةكّل ما يتعّلق منذ بداياته، سواء أكان في  الممارس على التعليم العربي في إسرائيل

لكن  لتفصيلها هنا، ال مجاَل ،ق بالمضمونهو أّنه طرأت تغييرات هامة في الجانب المتعّل صحيٌح. المضمونّية

ل هناك قسم ملحوظ لكن، ما زا. وليس كما كاَن في الّسابق –مرّبون عرب  نذكر أّن برامج الّتعليم يكتبها اليوَم

الحكم "أو " حقوق جماعية"ذلك هو هل الرّد على . تنهج وفًقا لها الّتعليم والمدارسمن المضامين تمليه وزارة 

في الّتعليم، هل القصد من وراء " حقوق جماعّية"ما معنى . في التعليم؟ يجب فحص ذلك بحذر شديد" الذاتي

لعام وإدارة التعليم بشكل حصرّي من قبل أبناء المجموعة نفسها؟ ام عن الجهاز امصطلح كهذا هو االنفصال الّت

 دولة إسرائيل؟ يوهل القصد إقرار مضامين فلسطينّية خاصة دون التطّرق إلى سياق كون الطالب هم مواطن

مسؤولون عرب؟ وهل القصد هو إقامة  ،حصرًيا ،مين وفق معايير يحّددهاوهل القصد هو تعيين مديرين ومعّل

أكاديمًيا عالًيا ويكون فيها محاضرون وطالب عرب فقط؟ وهل  عربّية تطّبق حرية أكاديمّية ومستوىجامعة 

  سيتّم كل ذلك بتمويل تاّم من الدولة ومن دون تدّخلها؟

من . ال يبدو من المعقول، في الواقع السياسي واالجتماعّي الراهن وعلى المدى المنظور، أن تسمح الدولة بذلك

ان العرب عن الدولة، عن مواطنتهم باالزدياد للشّب ك المتبادل واالغتراب اآلخذإّن التشكيجهة أخرى، ف
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وخلق  االنفصالّية لديهم نحوحياتهم عن واقع  ًداجّدأكيدة إلبعادهم مما تمّثله، هي وصفة  اإلسرائيلية وعن كّل

ة، لكن يمكنه أن يخلق وهًما من اإلدارة الذاتّي امإّن الحكم الذاتي الّت. مشاكل جديدة بداًل من مواجهة المشاكل القائمة

إدارة حكم ذاتّي وسيزداد إمكانية ه لن تكون هناك من الواضح أّنف، ةشبه تاّم هي لدولةل ةالماليما دامت التبعية 

  .اإلحباط

 ّقمشتّق من الح"، وهو مجموعة مواطن ولكّل في التأثير على مضامين التعليم يجب أن يمنح لكّل الحّق إّن

"ية والكرامة التي هي أساس التفكير اليبرالي، الحّراألوتونومّيةاألساس في 
وهو ينبع أيًضا من فرضّية أّن . 9

ة بذاتها لتحقيق الحرّية، الكرامة والهوية الشخصّية حيوّيوالتي هي  ،"ثقافة"عليم هو شرط للحفاظ على الّت"

"لإلنسان
10. 

يتيحان لألهالي أن يؤّثروا على مضامين التعليمفي إسرائيل  القضائّي والحكمإن التشريع 
في مدارس بالفعل  و 11

. هو محدود –مجموعة قومّية  –إّن تأثير مجموعة إثنية أو ثقافية، وفي حالتنا . تأثير كهذا لألهالييوجد كثيرة 

  .هافحتى في حال أنها أنشأت مدارس خاصة، فليس في إمكانها أن تجبر األهالي على إرسال أبنائهم إلي

الحقوق "ة ة، في الّتعليم أيًضا، إجابة شافية ووافية في معادلحسب رأيي، لن يجد المطلب المبّرر بالمساواة التام

عبر التغلغل إلى  تحديًداعبر الفصل واالنغالق، وإنما  إّن الحّل لضائقة الحاضر ال يمر بالضرورة ".الجماعّية

قد . د المجتمعاتد الثقافات ومتعّدد الوجوه، متعّدشكل يجعله متعّدامل باإلسرائيلي الّش التعليمّي داخل الخطاب

جهاز  إّن. ، لكن يجب السعي إلى وضع يرتكز فيه التعليم في إسرائيل على التعّددية الحقيقّيةطوباوًيايبدو هذا 

، اوبناته ابنائهكسبها ألريد أن تتمن المضامين التي  ملحوظةد أجزاء حّدمجموعة أن تدي يتيح لكل التعليم التعّد

 ة وفي موضع بارز ومركزّية نواة مشتركة تشتمل على مضامين عبرية ويهودّيبخّطتكون ملزمة لكن مع ذلك 

الديمقراطية، التعددية، الحوار إلى جانب قيم  والعربيين، اللغة العربية، فصول من التاريخ والثقافة الفلسطينيين

  .المواطنة المشتركة وممارسة

ات ومجموعات وإنجازات أقلّي يستوحي من نضاالتوهو  اآلن، في ذروته الجماعّية هوحقوق الحول إّن النقاش 

هة للحقوق الجماعية في مجاالت لقد اقتِرح هنا، إلى جانب بلورة خطوط موّج. إثنية وقومية في أرجاء العالم

تحقيق هذه الحقوق الناجمة عن المدى فحص اإلسقاطات بعيدة  أن يتّم ة فيها،مضامين حقيقّي وصّبالثقافة والتعليم 

رَضت هنا رؤية كما ُع. ةعلى مكانة العرب في دولة إسرائيل والعالقات المتبادلة بينهم وبين المجموعة اليهودّي

 .والعزلبداًل من الفصل  –دي، متساٍو ومشترك جهاز تعّد بديلة لدمج وخلق
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