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كلمة المديرَين
تصدر ورقة السياسات العامة هذه ،يف فرتة معقدة بالعالقات بني املواطنني العرب واليهود يف ارسائيل .لقد شهدنا يف
السنوات االخرية التطرف من حيث ترصيحات املؤسسة تجاه املواطنني العرب وترسيع ترشيعات وخطوات سياسية
تهدف لتقليص حقوقهم ،مبا يف ذلك ،للمس باملكانة الرسمية للغة العربية .يف نفس الوقت ،نلحظ تزايدا ً بعدد املواطنني
العرب الذين يلتحقون بالجامعات وبسوق العمل رغم الفصل البنيوي بني اليهود والعرب ،كام أن هذا الفصل ينحرس
يف عدد كبري من الفضاءات العامة.
طالب اليوم سيصبحون مواطني املجتمع الذي سيجري اللقاء فيه بني العرب واليهود بشكل يومي ،يف الجامعات او يف
سوق العمل ويف الحيز العام .وليك نضمن ان تكون مفاهيم الطالب العرب واليهود موجهة من اجل الحياة املشرتكة
وليس للخوف والكره فعىل وزارة املعارف أن تحرض طالبها لهذا املستقبل.
تبي األبحاث ان معرفة اللغات تؤدي اىل دعم الفرد يف ثالث نوا ٍح :املعريف ،االجتامعي -الثقايف واملجال االجتامعي-
ّ
السيايس .باإلضافة لهذا فنحن نؤمن ان معرفة اللغة العربية – وهي لغة خُمس مواطنيها  -واملقدرة عىل التواصل من
خاللها مع املواطنني العرب يعترب لبنة أساسية يف بناء الحياة املشرتكة .فال ميكن اعتبار اللغة العربية لغة تواصل فقط ،وامنا
هي جرس للتعارف عىل الثقافة ،التاريخ والرتاكامت العميقة للمجتمع العريب .هذا التعارف لهو حيوي من أجل تحسني
شبكة العالقات بني اليهود والعرب وليك تندمج إرسائيل وبشكل ناجح بحيزها الجغرايف -الرشق األوسط.
ومن دواعي رسورنا فان هنالك موافقة واسعة عىل هذا املوقف :هنالك موافقة واسعة يف الجهاز السيايس والرأي العام
حول أهمية أن يلم املواطنون اليهود باللغة العربية بشكل أوسع ،هنالك موافقة واسعة بأن عىل املواطنني اليهود معرفة
اللغة العربية بشكل أوسع ،لكن البحث الذي أمامنا يبني بأن الواقع املتعلق بتدريس اللغة العربية يف جهاز التعليم،
بعيد كل البعد عن تطبيق هذا التوجه الذي رصح به وزراء املعارف ومتخذو القرارات السياسية .نتائج البحث تشري إىل
صورة قامتة لوضع تعلم العربية وكيف ينظر اليها .لقد ارتأينا يف هذا البحث ان نتعرف عىل املعيقات التي تؤثر عىل
تعلم اللغة العربية يف جهاز التعليم العربي وليك نويص بسياسات مفصلة قابلة للتحقيق ،تهدف اىل تقليص الفجوة بني
الترصيحات وبني أرض الواقع.
جمعية سيكوي هي جمعية مشرتكة ملواطنني عرب ويهود يف الدولة ،ممن أخذوا عىل عاتقهم العمل لدعم املساواة
والرشاكة يف كل املجاالت وعىل كل املستويات بني املواطنني العرب الفلسطينيني وبني املواطنني اليهود يف إرسائيل .تعمل
الجمعية منذ العام  1991أمام الوزارات واملؤسسات الحكومية ،الجهات الجامهريية ،الحكم املحيل والجمهور الواسع،
من أجل احداث تغيري بعيد املدى يف السياسة الحكومية تجاه املواطنني العرب ،والدفع نحو بناء مجتمع مشرتك ومتساو.
لقد طورنا من خالل عملنا أدوات وآليات مبتكرة تساعدنا عىل كشف املعيقات التي تؤدي اىل عدم املساواة بتخصيص
امليزانيات ومن اجل طرح توصيات ميكنها إزالة هذه املعيقات وعىل رأسها منوذج "من العوائق إىل الفرص" هذا النموذج
الذي جرى تطبيقه يف السنوات األخرية وبنجاح وأدى اىل تغيريات بالسياسات يف مجاالت عدة ،ونحن هنا نطالب ان
يطبق هذا النموذج ليس من اجل فحص السياسة التي ال تتعامل مع اغالق الفجوات القامئة بني العرب واليهود أو عدم
املساواة بامليزانيات وامنا بالسياسة الرتبوية.
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فإىل جانب النتائج املقلقة التي يبينها البحث ،حول كمية حجم تعلم العربية واالنخفاض بعدد الذين يتعلمونها يف
السنوات األخرية ،فقد كشف البحث مشاكل ومعيقات بسياسة وزارة التعليم والتي ورغم املجهود الذي ال ميكن اال ان
نقدره كثريا ً ،فإنها ال تؤدي لتحقيق الهدف .ان ورقة البحث هذه ال تكتفي بوصف الوضع وتحليله وامنا تضم توصيات
لسياسات مفصلة وقابلة للتطبيق من اجل تغيري السياسات وبدورها تؤدي اىل ارتفاع ملحوظ بعدد متعلمي العربية يف
جهاز التعليم العربي الرسمي والرسمي – املتدين.
إننا نطالب وزارة التعليم بتطبيق توصيات السياسات يف هذه الورقة والتي تهدف اىل إزالة املعيقات التي رصدناها.
ونحن نؤمن بأن هذه الخطوات ستحسن وبشكل ملموس حجم وجودة تعلم العربية وبالتايل اىل ازدياد عدد خريجي
جهاز التعليم الذين سيتمكنون من التحدث باللغة العربية.
عملية كتابة هذا البحث كانت معقدة وتطلبت العمل بشكل جامعي ومبهنية وتصميم .وهنا نريد ان نشكر أوالً ميخال
بيليكوف التي جمعت املعطيات وقادت سريورة معمقة لكشف املعيقات وكتبت البحث .الشكر أيضا لطاقم قسم
املجتمع املشرتك ،غييل ريعي ويعاله مزور اللتني قامتا ،ومبجهود كبري ،بتحرير البحث بشكل مهني وعميق ،لنرسين
مرقس التي ساعدت من خالل مالحظاتها واسهاماتها يف املراحل املفصلية من إعداد البحث.
لقد ارسلت نسخة من مسودة هذا البحث لوزارة التعليم بهدف سامع رأيهم بالنسبة لنتائج البحث وتحليله والتوصيات.
رد وزارة املعارف مرفق بنهاية هذه الوثيقة .لقد وصلتنا بعض
املعطيات اإلضافية من وزارة املعارف بنا ًء عىل طلب من
عضو الكنيست يوسف جبارين تزامناً مع يوم اللغة العربية
بالكنيست .واعتامدا عىل هذه املعلومات متت حتلنة املعطيات
حول جمعية سيكوي:
بهذا البحث.
سيكوي هي جمعية مشرتكة ملواطنني عرب
نأمل بان ينجح البحث الذي بني يديكم بان يصور الوضع
ويهود أخذوا عىل عاتقهم النهوض باملساواة
الحايل بجهاز التعليم وان تحفز قراءته باتخاذ خطوات
والرشاكة يف كافة املجاالت واملستويات بني
تؤدي اىل تغيري الوضع القائم ولتدعيم تعلم اللغة العربية
املواطنني العرب الفلسطينيني واليهود يف إرسائيل.
بجهاز التعليم آلن هذا االمر من مصلحتنا جميعاً ،يهودا ً
تنشط الجمعية منذ العام  1991أمام املؤسسات
وعرباً.
الحكومية ،الجهات الجامهريية ،الحكم املحيل
مع التحيات
والجمهور الواسع من أجل احداث
رونق ناطور ورون چريليتس
تغيري بعيد املدى عىل السياسات
املدي َرين العا َمني  -جمعية سيكوي
الحكومية تجاه املواطنني العرب،
والعمل عىل بناء مجتمع مشرتك
ومتسا ٍو عىل أرض الواقع.
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الموجز التنفيذي
العربية هي لغة االم للمواطنني العرب الذين يعدون خمس عدد سكان الدولة .1والتي كانت تعترب منذ فرتة قصرية لغة
اليهودي (قانون القومية)
رسمية بدولة إرسائيل .يف شهر متوز  2018سن قانون أساس :إرسائيل الدولة القومية للشعب
ّ
بوفق هذا القانون تعترب اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة بدولة إرسائيل .أن هذا القانون ميس مساً شديدا ً مبواطني
الدولة العرب ومع هذا فان بنود القانون تتعامل مع اللغة العربية كلغة لها مكانتها الخاصة بالدولة ويشددون عىل
عدم املس مبكانتها التي أعرتف بها قبل إقرار هذا القانون .معرفة لغة املواطنني العرب من قبل مجموعة االغلبية
والتمكّن من التواصل عربها ،هام أمران هامان ،بل الزاميان ،لبناء قاعدة لنسيج اجتامعي مستدام ولخلق حيّز عام
مشرتك ومساو للعرب واليهود يف مجاالت مختلفة يف املجتمع ،االقتصاد والثقافة.
غالبية اإلرسائيليني املتحدثني بالعربية غري قادرين عىل التعبري عن أنفسهم بالعربية أو عىل التواصل عربها ،حتى بأبسط
املستويات ،بالرغم من أنه يجري تد ّريسها ،وعىل مدار أجيال ،كموضوع إلزامي يف املدارس العربية الرسمية والرسمية-
الدينية .يف العام  ،1996تم اإلعالن عن اللغة العربية كـ "لغة أجنبية ثانية" يُلزم تدريسها يف صفوف السابع-العارش.
بالرغم من ذلك ،فالغالبية الساحقة من الطالب – ِم َمن حرضوا حصص اللغة العربية ،واآلخرين الذين مل يتعلموا العربية
قط – ينهون تعليمهم دون أدىن معرفة باللغة العربية.
متس بتعليم اللغة
ت ُوفّر هذه الورقة ،التي أع ّدتها جمعية سيكوي ،تحليل سياسات شامل لإلشكاليات والعوائق التي ّ
العربية وبعدد طالبها .تسعى هذه الورقة لتحقيق هدفني:
 .1تحديد منهجي وشامل ملاهية العوائق أمام تدريس اللغة العربية يف التعليم العربي :العوائق يف سياسات الرتبية
اللغوية ويف سياسة التفتيش واملتابعة يف وزارة التعليم ،وعوائق منوطة بانعدام املح ّفزات –عوائق من املمكن تخطيها
من خالل انتهاج سياسات داعمة يف وزارات أخرى.
 .2توصيات بشأن سياسات وزارة التعليم ،قد يؤدي تبينها إىل رفع عدد طالب العربية يف التعليم العربي وتوسيع نطاق
خريجي التعليم العربي القادرين عىل التواصل بالعربية.

النتائج األساسية
من خالل مراجعة املعطيات بني أيدينا ،وجدنا أن عدد الطالب الذين يتعلمون العربية منخفض طوال سنوات التعليم
وبعيد عن تحقيق سياسة وزارة التعليم وترصيحات وطموحات منتخبي الجمهور وواضعي السياسات.

 .1تب ًعا لمعطيات دائرة اإلحصاء المركزية ،فإن  %20.9من سكّان إسرائيل هم من العرب ،تشمل هذه المعطيات  400ألف نسمة
هم سكّان القدس الشرقية وهم ليسوا مواطنين ،من هنا فإن نسبة المواطنين العرب هي %16.36
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ت ُد ّرس العربية يف املدارس العربية كلغة أجنبية ثانية ،إضافة لإلنجليزية .وإذا أجرينا مقارنة بني من لديهم معرفة باللغة
العربية وبني من لديهم معرفة باللغة اإلنجليزية كلغتني أجنبيتني ،تُظهر أن قرابة الـ %60من مجمل اليهود أبناء الـ20
عا ًما فام فوق يعرفون اإلنجليزية ،مقابل  %8.6من مجمل اليهود الذي ع ّرفوا أنفسهم كأصحاب معرفة باللغة العربية.
من بني هؤالء ،فقط  %18.6ممن قالوا إنهم يعرفون العربية ،رصحوا أنهم قد اكتسبوها يف املدرسة ،مقابل  %68من
رصحوا بأن معرفتهم للغة العربية واكتسابها كان عن طريق
متحديث اإلنجليزية كلغة أجنبية .بكلامت أخرى ،فأن من ّ
املدرسة ،يشكّلون  %1.6فقط من مجمل املجموعة السكانية اليهودية أبناء الـ 20عا ًما فام فوق ،مقابل املتحدثني
باإلنجليزية كلغة أجنبية ،مقابل ذلك فأن  %40.5من أبناء الـ 20عا ًما فام فوق يعرفون اللغة اإلنجليزية واكتسبوا
معرفتها يف املدرسة.
أن وزارة الرتبية والتعليم ال تقوم مبتابعة ومراقبة عدد املدارس التي تُد ّرس العربية أو عدد الطالب الذين يدرسون
املوضوع ونتائج تعليمه .هذا لوحده يُشكّل عائقًا أساس ًيا أمام تطوير تدريس العربية .وبالرغم من شح املعطيات ،لكن
الصورة التي تتشكّل من املعطيات التي عرضتها وزارة التعليم يف الكنيست هي صورة قامتة ج ًدا:
يف التعليم االبتدايئ – طرأ يف العقد األخري ارتفاع تدريجي عىل عدد طالب العربية الدارجة (غري الفصحى) يف الصفوف
رصح وزير الرتبية والتعليم بنيته تحويل تعليم اللغة العربية يف صفوف االبتدايئ إىل موضوع إلزامي.
االبتدائية ،كام و ّ
يف املرحلة اإلعدادية – بالرغم من أننا نتح ّدث عن موضوع إلزامي ،فقد طرأ انخفاض عىل عدد طالب العربية يف
العقدين األخريين.
يف الثانوية – ب  190مدرسة ،فقط ،من بني  700مدرسة جهاز التعليم العربي – الرسمي والديني الرسمي -ميكنها التقدم
المتحان البجروت للغة العربية.
 4%من جميع الطالب املتقدمني المتحانات البجروت ب  5وحدات تعليمية يف جهاز التعليم العربي ،امتحنوا باللغة
العربية.

العوائق األساسية وتوصيات لسياسات الوزارة
يف صلب تزعزع مكانة موضوع اللغة العربية يف جهاز التعليم العربي عائقان أساسيان متج ّذران :تهديد مكانة اللغة
العربية يف دولة إرسائيل ،والنقاش غري املنتهي حول من يقرر ما هي املواضيع األساس وكيف ،وهنا نحن بصدد قضيتني
سياسيتني-اجتامعيتني من العيار الثقيل ،والتي مل يتوصل املجتمع يف إرسائيل بعد إىل الحسم فيهام –كام أنهام ال تقعان
ضمن إطار ما تتناوله هذه الورقة.
ندّ عي يف الورقة التي بني أيديكم ،أنه وبالرغم من العوائق املتج ّذرة ،فأن وزارة التعليم متلك اإلمكانيات إلزالة العوائق
التي سنأيت عىل ذكرها هنا ،بهدف زيادة عدد طالب العربية يف التعليم العربي ورفع نجاعة التعلّم .يف اآليت تفصيل
للعوائق األساسية.
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عوائق تعود إلى سياسات التربية اللغوية
 .1ساعتان من الثالث ساعات األسبوعية غري مخصصة عين ًيا للموضوع .إن الحصول عىل الساعة الثالثة ،كساعة مخصصة
للموضوع (שעה צבועה) مرشوطة باستخدام الساعتني األوليتني لتدريس العربية .كنتيجة لذلك ،قد يقوم مدراء
املدارس ،الذين هم بحاجة لساعات إضافية باستخدام هاتني الساعتني ،غري املخصصتني عين ًيا ،لتعليم مواضيع أخرى .هذا
يعني ،أنه بينام تطالب وزارة التعليم بانتهاج سياسة تشجيع من خالل الساعة الثالثة ،ال تكون سياسة التطبيق ناجعة
كونه ال يجري تخصيص عيني للساعتني األوليتني لهذا الغرض.
 .2تُع ّرف اللغة العربية عىل أنها لغة أجنبية ثانية إلزامية ،لكنها ال تقع ضمن املواضيع األساسية .ورغم أنها تُع ّرف عىل
أنها موضوع إلزامي يف صفوف السابع-التاسع ،وتُخصص لها  3ساعات أسبوعية .تتيح هذه الوضعية عمليًا ،عد ًدا من
أساليب الته ّرب من إلزامية تدريسها ،وكل ذلك برعاية سياسة وزارة التعليم:
أ .ليس هناك إلزام بالتقدّ م المتحان بجروت باللغة العربية ،واستحقاق البجروت ليس مرشوطاً بالنجاح يف موضوع
اللغة العربية.
ب .يُتيح منشور املدير العام ،الذي أعلن عن العربية كموضوع إلزامي ،تبديل تعليم اللغة العربية – بالفرنسية.
ت .وفق رسالة املفتش العام للغة العربية ،فإن الوزارة تنتهج سياسة منح إعفاء من تعلّم العربية ابتدا ًء من الصف
الثامن للطالب ذوي العرس التعليمي .فيحدث ،مرا ًرا ،أن يتلقى الطالب املحتاجني للتقوية يف مواضيع أخرى هذه
املساعدة عىل حساب حصص اللغة العربية .إن لهذه السياسة تأثريا مضاعفا :عدديًا يف إنقاص عدد طالب العربية،
ورمزيًا –يف متريرها رسالة تستخف بأهمية املوضوع ملجمل الطالب ،ليس فقط ملن يُخ َرج من حصص اللغة العربية.

عوائق ومشاكل تتعلق بالجوانب التنظيمية :التفتيش العام ،التفتيش التربوي
والطاقم التدريسي
 .3ال توجد متابعة منتظمة لعدد الطالب .ال تراقب وزارة التعليم عدد املدارس التي تُد ّرس العربية وال عدد الطالب
الذين يدرسون العربية يف كل مدرسة .كنتيجة لذلك ال ُيكن وضع أي هدف لزيادة عدد طالب اللغة العربية أو متابعة
تطو ّرهم أو تطوير سياسة ناجعة لرفع عددهم .كام ليس باإلمكان وضع أهداف لتأهيل كوادر تدريسية مالمئة.
 .4مل يج ِر تحديد معيار أو مقياس ملستوى املعرفة واإلملام باللغة ،ليست هناك أي متابعة أو مراقبة عامة لتحصيل
الطالب مقارنة مع املستوى املنشود .وال ُيكن تطوير أي سياسة ف ّعالة لتحسني مستوى تدريس العربية أو تحديد
أهداف عينية والتي يُتوقع من خريجي جهاز التعليم تحقيقها.
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عوائق تتع ّلق بالعوامل

لتدريس اللغة

ت ُكتسب اللغة من خالل استثامر الوقت وبذل الجهود ،لذا من املفضّ ل أن يكون لدى الطالب دوافع قوية كافية لالستثامر
بهدف التعلم .ت ُع ّدد األدبيات أربعة مصادر للعوامل امل ُحفّزة ومن بينهم :طموح الفرد لالندماج يف املجتمع متح ّدث
اللغة (تو ّجه تكاميل)؛ إدراك اللغة كوسيلة للقبول للتعليم العايل أو لتحصيل أجر أعىل (تو ّجه أدايئ)؛ جودة التعلّم
والشعور بأنه مفيد بالفعل ملعرفة اللغة ،وجودة منهاج التعليم وجودة التدريس ،والتي ال تعالجها ى هذه الورقة.
 .5انعدام التو ّجه التكاميل .الغالبية اليهودية يف إرسائيل ال تسعى لالنخراط يف بيئتها املتح ّدثة بالعربية.
 .6التو ّجه األدايئ املُقلّص .خالفًا للعرب ،املحتاجني للعربية لالنخراط بشكل أفضل يف التعليم العايل وسوق العمل،
االعتبارات االقتصادية الوجودية ال تؤثر تقري ًبا عىل متحديث العربية يف سياق تعلّم العربية.
 .7تعلّم غري ناجع .غالبية خريجي جهاز التعليم الذين تعلموا العربية ،مبا يشمل املتم ّيزين من بينهم ،غري قادرين عىل
املس يف مح ّفزات التعلّم.
التواصل بالعربية عند نهاية دراستهم .هكذا يخلق شعور بعدم الجدوى من التعليم ،ومن هنا ّ

توصيات بشأن سياسات الوزارة
فصلة تنبع مبارشة من خارطة تشخيص وتحديد العوائق التي وضعناها عىل أساس
يف هذا الفصل س ُنق ّدم توصيات ُم ّ
مخرجات البحث .فكام جاء يف فصل العوائق ،فهنالك أيضً ا العوائق امل ُتجذّرة والتي تتطلب إزالتها تغي ًريا عميقًا وواس ًعا
يف الواقع االجتامعي والسيايس ،هذه العوائق األخرية التي أتينا عىل ذكرها ُيكن ويجب إزالتها .إن التوصيات التالية
هي عينية ،وقابلة للتنفيذ فورا ً وعىل املدى البعيد .قد يؤدي التطبيق التدريجي إلحداث انطالقة يف نطاق تدريس اللغة
العربية وستضطر وزارة التعليم لإليفاء بترصيحاتها حول أهمية معرفة اللغة العربية.

توصيات في مجال سياسات التربية اللغوية
 .1إضافة ساعة تشجيع (إضافة للساعة القامئة ،كام ذكرنا يف الفصل  )2.3لتعليم العربية .بهذه الطريقة ،ستُكافأ كل
مدرسة إعدادية تُخصص ساعتني يف جدول الحصص لتعليم العربية –بساعتني مخصصتني (שעתיים צבועות) إضافيتني
لهذا الغرض .يُشكّل تخصيص ساعات التشجيع مح ّف ًزا حقيقيًا الستخدام أول ساعتني غري مخصصتني لتدريس العربية
وليس ملواضيع أخرى.
 .2رصد امليزانيات ،إضافة لزيادة الساعات (أنظر توصية رقم  ،)1والتي ستتيح بناء مناهج مش ّوقة ،جوالت ،لقاءات
وساعات إثراء ستعمل عىل تعزيز املح ّفزات بني الطالب واملعلمني.
 .3توسيع سنوات تدريس اللغة العربية للصفوف االبتدائية .عىل وزارة التعليم تطبيق الترصيحات التي أطلقتها قبل
سنتني حول النية ببدء تعليم العربية يف س ّن مبكرة ،مام يتيح كشف الطالب عىل اللغة لفرتة أطول بكثري.
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 .4السعي التخاذ خطوة تهدف ،يف نهاية األمر ،إىل أن تصبح العربية موضو ًعا إلزام ًيا يف امتحانات البجروت .يف املرحلة
األوىل نويص بالبدء بوضع ح ّد معرفة أدىن للغة العربية كرشط للحصول عىل شهادة بجروت ،بحيث يكون تحصيل عالمة
النجاح يف املوضوع ،أحد رشوط استحقاق شهادة بجروت ،كام يف املواضيع العلمية والثقافة العامة يف الصف العارش (ما
يُعرف مبواضيع العلوم والتكنولوجيا يف املجتمع).
 .5إلغاء كل بديل لتعليم العربية كلغة أجنبية ثانية (عىل سبيل املثال ،إمكانية تبديلها بالفرنسية) وترسيخ انفراد اللغة
العربية باملوقع الثاين يف ترتيب اللغات األجنبية.
 .6العمل بفاعلية لتقليص عدد حاالت اإلعفاء من تعلّم العربية ،من خالل تطبيق وتفتيش مش َّد َدين حول استخدام
املوا َءمات املناسبة للطالب ذوي العرس التعليمي .ويف الحاالت التي يتم فيها منح إعفاء من تعلّم اللغة ،عىل الوزارة ضامن أن
يتعلّم هؤالء الطالب مضامني بديلة تعنى بالتع ّرف عىل العامل العريب واإلسالمي عوضً ا عن التنازل كليًا عن هذا املجال املعريف.
 .7أن تُ نح املدارس التي تحقق تحصيالً عاليًا يف تعليم اللغة العربية مع نهاية الصف التاسع ،ساعات تشجيع إضافية
لتعليم العربية يف الثانوية.
 .8يُعترب موضوع اللغة العربية ،اليوم ،جز ًءا من برنامج "الطالئعية العلمية التكنولوجية – עתודה מדעית טכנולוגית".

ضف عىل تصنيفها هذا ،فأن التحفيز من خالل زيادة عدد الساعات لكل طالب (مثلام تُ نح نصف ساعة إضافية لكل
طالب يف املواضيع التكنولوجية) ،بهدف زيادة عدد الطالب يف املدرسة والذين يتقدمون المتحان البجروت باللغة العربية.
 .9ترسيخ تدريس العربية من خالل سن القوانني .نويل اهتام ًما كب ًريا للحفاظ عىل مرونة جهاز التعليم ومناهج التدريس،
لكننا ندعي أنه ،ونظ ًرا ألهمية تدريس اللغة العربية والتي أرشنا إليها مرا ًرا أعاله ومواقف وزارة التعليم ومنتخبي
الجمهور من مختلف الطيف السيايس الداعمة لهذا املوقف ،يجب ترسيخ تعليم العربية من خالل سن القوانني.

توصيات على المستوى التنظيمي :التفتيش العام والتربوي وكوادر التدريس
آليات التفتيش والمتابعة
 .1من أجل تطوير تعليم اللغة العربية ،من الرضوري أن يقوم قسم اللغات مبتابعة منهجية ملدى تعليم العربية
(املدارس والطالب) وأن ينرش هذه النتائج .متابعة منتظمة لعدد الطالب هي خطوة رضورية تتيح لقسم اللغات وسائر
وحدات وزارة التعليم معرفة ما هي نتائج السياسة املتبعة ،إجراء تعديالت عليها إن لزم ،ووضع أهداف جديدة ملجال
التعلّم ولزيادة عدد طالب العربية.
 .2تطوير مؤرش مو ّحد لتقييم مستوى املعرفة واإلملام باللغة العربية ،كام ذُكر أعاله يف القسم  ،3.3وعىل شاكلة
ح ًدا الختبار اللغات ()CEFR – Common European Framework of Language
النموذج األورويب الذي أنتج إطا ًرا مو ّ
 .3وضع أهداف وتدريج للتحصيل املطلوب يف كل من سنوات تدريس اللغة ،ومتابعة لتطبيق هذه األهداف بواسطة
أدوات التفتيش املتاحة أمام الوزارة.
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التأهيل والقوى البشرية
فحصا شامالً لعدد املعلمني املؤهلني لتدريس العربية كلغة أجنبية ،وأن تقوم بالتغيريات
 .1عىل وزارة التعليم أن تجري ً
الرضورية عىل سياسات مجلس التعليم العايل من أجل ضامن تأهيل مالئم للوصول للهدف.
 .2عىل الوزارة وضع هدف بعقد استكامالت تطوير مهني للمعلمني ،بهدف ضامن تأهيل مالئم لتدريس اللغة العربية
كلغة أجنبية.
فصل متعدد-السنوات لدمج معلامت ومعلمني عرب يف املدارس العربية،
 .3عىل وزارة التعليم تطوير برنامج ُم ّ
وباألساس تقديم برامج التح ّول املهني لتدريس العربية كلغة أجنبية أيضً ا ٍ
كسد النقص املزمن مبعلمي العربية وأيضً ا
لتجيري األفضلية القامئة لصالح هؤالء املعلمني كون العربية هي لغة األم لديهم.
تعزيز التحفيز وخلق العوامل المحفزّة
 .1من خالل برامج تأهيل واستكامل ملدراء املدارس ،تستطيع وزارة التعليم تقوية موقفها حول أهمية تدريس العربية
واملناهج القامئة وتعزيز محفزاتهم والتزامهم للموضوع.
 .2رفع الوعي ونرش الفكرة :عىل وزارة التعليم أطالق حملة جامهريية واسعة النطاق لتشجيع تعلّم اللغة العربية ،كام
فعلت عندما أرادت تشجيع الطالب عىل تعلّم خمس وحدات رياضيات.
 .3ندعو السكرتارية الرتبوية إىل العمل عىل ضامن التط ّرق ملكانة اللغة والثقافة العربية يف مناهج التعليم ملجاالت
معرفية أخرى ذات صلة ،مثل اللغة العربية ،الجغرافيا ،دراسات أرض إرسائيل ،الرياضيات ،األدب ،دراسات اليهودية،
فلسفة إرسائيل وما إىل ذلك.
 .4ندعو وزاريت التعليم والثقافة إىل تأسيس ومتويل أطر وفرص للتعلّم للمناسبات الثقافية وأليام خاصة (مثال عىل ذلك،
تحديد يوم للغة العربية يف جهاز التعليم) ،والتي تهدف اىل ابراز اللغة العربية ومكانتها كلغة الجوار ،لغة الرتاث ولغة
أجداد ولغة ما يقارب نصف املجموعة السكانية اليهودية يف إرسائيل.
 .5ندعو الوزارات وأذرع السلطة املختلفة ان تعمل لزيادة انكشاف املتحدثني بالعربية عىل اللغة العربية من خالل
تعزيز وجودها يف الحيز العام ،بطرق شتى:
أ .الكتابة واإلعالن الصويت باللغة العربية يف األماكن العامة ،املواصالت العامة ،املراكز التجارية ،املطارات ومؤسسات
عامة أخرى.
ب .تشجيع إنتاج برامج تلفزيونية شعبية لألطفال والبالغني بالعربية.
 .6ندعو مفوضية خدمات الدولة أن تدرج طلب معرفة العربية من ضمن األفضليات االوىل للقبول لوظائف يف سلك
خدمات الدولة وحتى كرشط لوظائف تشمل تقديم خدمات ملجمل السكان ولوظائف عامة يف املراتب املرموقة.
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تلخيص ونظرة للمستقبل
تتعاظم يف السنوات األخرية األصوات الداعية ،يف املنظومة السياسية والجامهريية ،إىل رضورة تعزيز تعلّم العربية وتعزيز
قدرة املواطنني اليهود عىل التحاور بالعربية والتفاهم مع املواطنني العرب بلغتهم األم .إن الفجوة بني الخطاب اإليجايب،
والجدير بذكره هنا ،وبني حالة السياسات والعوائق املتأتية عنها تتطلّب تد ّخالً فوريًا إلزالة هذه العوائق ،ولتسيري سياسة
الختامي تنبع مبارشة من
تضمن زيادة عدد طالب العربية يف جهاز التعليم العربي .إن التوصيات الواردة يف الفصل
ّ
خارطة العوائق التي وضعناها عىل أساس نتائج البحث .هذه توصيات عينية ،وبرأينا قابلة للتنفيذ عىل املدى الفوري
لحد املتوسط .إن تنفيذها ،ولو كان تدريج ًيا ،بإمكانه إحداث انطالقة ويعني وزارة التعليم اإليفاء بترصيحاتها حول
أهمية اللغة العربية.
يجدر استغالل الفرص العديدة ،يف هذه الفرتة ،والتي تتميّز بالدعم السيايس والجامهريي ألهمية تعلّم اللغة العربية
من أجل جعل هذه الفرص رافعة وقوة معنوية إلحداث التغيريات املطلوبة .نحن ندعو وزارة التعليم إىل تطوير هذه
الخطوات التي وضعناها يف فصل التوصيات للعمل بالسياسات املطروحة ،وضع أهداف واضحة والعمل من أجل
تحقيقها يف السنوات القريبة.
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