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ملخص ،استنتاجات وتوصيات لصياغة السياسة

Naomi and Nehemiah
Cohen Foundation

"الدراسات والواقع يثبتان أن املجتمعات متيل للعيش بسالم ولالزدهار عندما
يعرتف القادة واملواطنون بقيمة املنطق وميجدونه ،ويعملون فعليا عىل بناء
املجتمع املشرتك الواثق والقادر عىل استيعاب تنوعاته"
د .فرنر برشى

شكر
تعرب جبعات جبيبة عن عميق شكرها وتقديرها لجميع مشاريك ومؤيدي مؤمترها السنوي بخصوص بناء املجتمع
املشرتك
Naomi and Nehemiah
Cohen Foundation

املحتويات
ملخص تنفيذي :توصيات اساسية لسياسة تطوير املجتمع يف إرسائيل
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جدول األعامل كامال
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ملخص املؤمتر وورقة موقف حول الحاجة لتطوير املجتمع املشرتك يف إرسائيل
مالحق

ُتشكل جبعات جبيبة ،منذ أكرث من عقد ،رشيكة ُمجددة وطالئعية يف عملها
من أجل بناء التفاهم بني العرب واليهود ،ومن أجل تعزيز املساواة يف املجتمع
اإلرسائييل ،واملساهمة من أجل خلق قاعدة للدعم الجامهريي لحل الدولتني
للرصاع اليهودي الفلسطيني"
السفري دانئيل ب .شبريو
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توصيات بشأت سياسات تطوير املجتمع املشرتك يف إرسائيل
مؤمتر جبعات حبيبة السنوي الثاين –  28ايار 2104

خلفية
يف  28أيار  2014اجتمع يف جبعات حبيبة قادة بارزون ،ممثلون وناشطون من املجتمع املدين ،ومن الحكومة ،ومن
القطاع الخاص ،ومن األكادميية ومجموعة املانحني ،اجتمع جميعهم يف املؤمتر السنوي الثاين لجبعات حبيبة :تطوير
املجتمع املشرتك يف إرسائيل .متحور املشاركون خالل املؤمتر حول صياغة توصيات ووضع خارطة طريق لبناء املجتمع
املشرتك يف إرسائيل ،وفيام ييل أهم النقاط الرئيسية.
استطالع جبعات حبيبة :معطيات مقلقلة تؤكد رضورة العمل
عىل رشف املؤمتر السنوي الثاين قامت جبعات حبيبة بالتعاون مع معهد سميث بإجراء استطالع السترشاف مواقف
املواطنني اليهود من املواطنني العرب يف إرسائيل .تشري نتائج املسح بشكل واضح إىل تصعيد التوتر بني اليهود والعرب،
وإىل االنحراف عن مبادئ الدميقراطية التي أرسيت عليها دولة إرسائيل.
توصيات رئيسية – الرتبية للمجتمع املشرتك
1 .1تبني "تقرير اللجنة الجامهريية لبلورة سياسة الدولة حول موضوع الرتبية للحياة املشرتكة بني اليهود والعرب يف
إرسائيل" .2009 ،ندعو وزارة الرتبية والتعليم وحكومة إرسائيل إىل تبني توصيات اللجنة وتطبيقها.
2 .2بلورة أدوات تربوية من أجل املجتمع املشرتك .تتطلب الرتبية من أجل املجتمع املشرتك أدوات تربوية ومناهج
يستطيع املعلمون استعاملها يف مجاالت مثل ثنائية اللغة ،املواطنة والقيم الدميقراطية.
3 .3تعزيز وتقوية اللقاءات بني اليهود والعرب والتعاون بني املدارس .يف واقع نظام التعليم املنفصل ،مثة حاجة لخلق
املزيد من فرص اللقاء بني للطالب اليهود والعرب بشكل منتظم ومتواصل ،والعمل معا من أجل أهداف مشرتكة ،من
خالل الحوار البناء حول قضايا مدنية.
4 .4إقامة أطر تعليمية مشرتكة :باالمكان تعزيز تأثري الرتبية عىل املجتمع املشرتك عن طريق تطوير ودمج أطر تجريبية
غري رسمية ،مثل مخيامت صيفية ومناهج تعليم مشرتكة ،وأيضا أطر رسمية مثل مدارس ثنائية اللغة.

4

من أجل تطوير مجتمع مشترك في إسرائيل

توصيات رئيسية – الدمج االقتصادي
1 .1تعزيز التشغيل الشامل :تطوير اسرتاتيجيات لزيادة دمج ثالث مجموعات سكانية أساسية من املجتمع العريب يف
سوق العمل :النساء ،الشبيبة ( )22-18والكبار (.)+50
2 .2تخصيص رأس املال للمجتمع العريب :تشجيع تخصيص رأس املال من القطاع العام والحكومي بهدف تطوير الصناعة
يف البلدات العربية ،األمر الذي سيساهم يف منو االقتصاد اإلرسائييل بالتوازي مع تشجيع النمو االقتصادي يف البلدات
العربية.
3 .3منح األفضلية لتطوير البنى التحتية يف املراكز السكانية العربية :يساهم تشجيع تطوير البنى التحتية يف القرى واملدن
العربية يف النمو االقتصادي العريب بشكل عام ،ويساهم بشكل خاص يف دمج النساء العربيات يف سوق العمل.
تطوير رؤية جامعية ووضع خارطة طريق من أجل املجتمع املشرتك لعام 2020
يدعو املؤمتر السنوي الثاين لجبعات حبيبة حول تطوير املجتمع املشرتك يف إرسائيل حكومة إرسائيل إىل إقامة منتدى من
مسؤوليته صياغة رؤية جامعية من أجل بناء املجتمع املشرتك يف إرسائيل ،تكون غايته حتى العام  .2020يشارك يف هذا
املنتدى املعنيني من الحكومة ،املجتمع املدين وقطاع األعامل ،بهدف تطوير رؤية للمدى البعيد ،والعمل عىل وضع خارطة
طريق من أجل خلق رشاكات مدنية واقتصادية تعمل عىل تعزيز االستقرار املدين والنمو االقتصادي يف إرسائيل.

من أجل بلورة خطة وطنية لبناء املجتمع املشرتك نحتاج للفرص التي تتيح اللقاء
لجميع القطاعات املختلفة والعمل عىل خلق قاعدة لاللتزام والعمل املتبادل"
ينيف سغي
توصيات بشأت سياسات تطوير اجملتمع املشترك في إسرائيل
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نطور املجتمع املشرتك يف إرسائيل

 28أيار2014 ،
جدول أعامل

جلسة عامة
أفتتح املؤمتر بجلسة عامة تناولت قضايا عامة تتعلق بالتحديات والفرص املتاحة لتعزيز املجتمع املشرتك والدميقراطي
لليهود والعرب يف إرسائيل.
االفتتاح:
رياض كبها ،مدير املركز اليهودي العريب للسالم ،جبعات حبيبة
ينيف سغي ،مدير عام جبعات حبيبة
املتحدثون:
مديرة عامة مشاركة للمؤمتر :الربوفيسور جربيئيله شلـيف ،سفرية إرسائيل السابقة يف األمم املتحدة ،ورئيسة الكلية
األكادميية أونو
مدير عام مشارك للمؤمتر :الربوفيسور بشار سعد ،رئيس كلية القاسمي
السيد هرني الت-هاكر ،مسؤول فعاليات صندوق روبرت بوش
د .فرينري برشى ،مدير صندوق فريدريخ إيبريت يف إرسائيل ،وعضو مجموعة الحوار االقتصادي للمختصني يف مرشوع
املجتمعات املشرتكة لنادي دي-مدريد
خطاب افتتاحي
رئيس وفد االتحاد األورويب إىل إرسائيل ،سعادة السفري الرس فابورغ-أندرسون
الرتبية من أجل املجتمع املشرتك" :اآلخر هو أنا"
يتجسد ذلك بشكل
قررت وزارة الرتبية والتعليم اإلرسائيلية أن يكون املوضوع السنوي لهذا العام "اآلخر هو أنا"؛ كيف ّ
ُ
ملموس يف الحياة اليومية للتالميذ واملعلمني يف جهاز يتع ّلم فيه اليهود والعرب عىل انفراد؟ كيف يمُ كننا أن ننمي التفاهم
والتق ّبل املتبادل يف أوساط مواطني الغد يف الوضع الذي ال تتوفر لهم سوى فرص قليلة للقاء يف طفولتهم؟ ما هي
الخطوات العينية التي يمُ كن اتخاذها إلعداد الجيل القادم للحوار والتعاون واالحرتام املتبادل لغرض بناء املجتمع املشرتك؟
ا ُملسي :سامر عثامنة ،مدير مشارك لربنامج "لقاءات" ،جبعات حبيبة
نطور اجملتمع املشترك في إسرائيل
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املتحدثون:
نارص أبو صايف ،مستشار وزير التعليم للوسط العريب
د .أسامء نادر غنايم ،املستشارة الرتبوية لبلدية باقة الغربية
مييك نفو ،نائب املدير العام لتطوير املبادرات ،صندوق رايش
نوعام الومتان ،مؤسس مشارك ومدير صندوق الومتان؛ مدير عام مجلس مدراء دلتا الجليل للصناعات؛ مدير عام مجلس
إدارة مركز "معسيه"؛ نائب رئيس صندوق إرسائيل الجديدة

"االحتواء االقتصادي" :مردود املجتمع املشرتك
يتضح أن مثة صلة مبارشة بني التامسك االجتامعي واملساواة وبني الوضع االقتصادي .تدل األبحاث عىل أن مستوى عال
من املشاركة العامة ،االستقرار السيايس والتجديد تزيد من التنمية االقتصادية للمواطنني كافة .باملقابل ،ميكن أن يكون
للتصدعات والرصاعات الداخلية تأثريات سلبية عىل النمو االقتصادي .إىل أي مدى يرتبط التامسك االجتامعي بالوضع
االقتصادي يف إرسائيل؟ أي تأثري ميكن أن يكون للتدعيم االقتصادي لألقلية العربية يف إرسائيل عىل االقتصاد الوطني ،وما
هو مثن العوائق القامئة يف الوضع الحايل؟ تناولت هذه الجلسة العوامل املختلفة املتصلة بـ"أرباح املجتمع املشرتك" ومدى
احتامالت تطبيقاته يف السياق اإلرسائييل.
ا ُملسي :نبيل أرميل ،مراسل اقتصادي
املتحدثون:
د .فرينري برشى  ،مدير صندوق فردريخ-إيبريت يف إرسائيل ،وعضو مجموعة الحوار االقتصادي للمختصني يف مرشوع
املجتمعات املشرتكة لنادي دي-مدريد
سمدار نهب ،املديرة العامة لـ"تسوفن" – مراكز تكنولوجيا عالية
أمين سيف ،مدير سلطة التطوير االقتصادي لألقليات ،مكتب رئيس الحكومة
جيمي ليفي ،مؤسس مشارك ومدير صندوق االستثامر "البوادر"
غادة زعبي ،مؤسسة ومديرة موقع "بكرا"
سالم رشقية ،مدير تسويق للوسط العريب ،بارترن-أورنج

مداخلة مركزية وتلخيص

قدم سيادة سفري الواليات املتحدة يف إرسائيل ،دانئيل شبريو ،املداخلة املركزية ،حيث شارك الحضور يف تبرصاته املتع ّلقة
باملجتمع املشرتك وتطبيقه عىل أرض اللواقع .كام تم االستامع إىل مالحظات تلخيصية تضمنت النقاط املركزية ،وتم
صياغة االسرتاتيجيات املقرتحة للسياسات وخطة العمل .ثم قدمت جبعات حبيبة جائزة املجتمع املشرتك ملواطنيني من
رواد بناء املجتمع املشرتك يف إرسائيل.
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ا ُملسي :محمد دراوشة ،مدير التخطيط ،املساواة والحياة املشرتكة ،جفعات حبيبة
الخطاب املركزي :سيادة سفري الواليات املتحدة يف إرسائيل دانئيل شبريو
كلامت ختامية:
مديرة عامة مشاركة للمؤمتر :الربوفيسور جربيئيله شلـيف ،سفرية إرسائيل السابقة يف األمم املتحدة ،ورئيسة الكلية
األكادميية أونو
مدير عام مشارك للمؤمتر :الربوفيسور بشار سعد ،رئيس كلية القاسمي
منح جائزة جبعات حبيبة للمجتمع املشرتك لـكل من:
السيد عبد الله خطيب مدير قسم التعليم العريب يف وزارة التعليم
السيد روين نفتايل ،الرئيس السابق لرشكة "مياه معدنية" م.ض ،والرئيس السابق لربنامج "لقاءات" يف جبعات حبيبة
عرض فني
فرقة  Divas 'Jammin Theبرفقة الضيفني جورج سمعان وليان أهروين
استمتع املشاركون مبشاهدة عرض فريد من نوعه لفرقة نساء متعددة الثقافات برفقة فنانني محليني جسدوا بأصواتهم
الحلم الكوين ومبادئ املجتمع املشرتك.

يتعني عىل أوروبا أيضا مواجهة التحديات التي يفرضها املجتمع متعدد الجنسيات،
ومتعدد الديانات ،ومتعدد الثقافات .نحن ال منلك الوصفة الفائزة .مل نأيت هنا
لتقديم الوعظ ،بل للمشاركة والتعلم من التجربة ،ومن النجاحات واالخفاقات"
السفري الرس فابورغ-اندرسون
نطور اجملتمع املشترك في إسرائيل
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تم انتاج العرض بالتعاون مع سفارة الواليات
املتحدة يف إرسائيل
ورقة موقف حول الحاجة لتطوير املجتمع املشرتك يف إرسائيل
تهدف هذه الورقة لوضع توصيات أمام صناع القرار لتشجيع وتعزيز بناء املجتمع املشرتك يف إرسائيل؛ التوصيات التي
توصل اليها مؤمتر جبعات حبيبة والذي ُخصص لهذا املوضوع .تشمل هذه الورقة ما ورد خالل املؤمتر وأهم أفكار
ّ
املتحدثني .كام تعرض ملبادئ عمل تطبيقية ،تويص جبعات حبيبة بتبني هذه األفكار وتقرتح املساعدة يف عملية تطبيقها
من أجل االستمرار يف تطوير املجتمع املشرتك يف إرسائيل.
الخلفية
عُ قد يف تاريخ  28أيار  2014يف جبعات حبيبة املؤمتر السنوي حول موضوع "نطور مجتمعا مشرتكا يف إرسائيل" .تحدث
وشارك يف املؤمتر شخصيات مركزية من القطاعات الثالث والعديد من الناشطني االجتامعيني الذي يعملون عىل يف الحقل
من أجل تأسيس مجتمع متسامح ومشرتك لجميع الفئات السكانية .ومدراء املؤمتر املشاركون هم :الربوفيسور جربيئيله
شلـيف ،سفرية إرسائيل السابقة يف األمم املتحدة ،ورئيسة الكلية األكادميية أونو ،والربوفيسور بشار سعد ،رئيس كلية
القاسمي .وتحدث يف املؤمتر كل من :رئيس وفد االتحاد األورويب إىل إرسائيل السفري الرنس فابورغ-أندرسون ،وسفري
الواليات املتحدة يف إرسائيل ،دانئيل شبريو ،ورئيس سلطة التطوير االقتصادي للوسط العريب يف مكتب رئيس الحكومة
أمين سيف ،ومساعد وزير التعليم للوسط العريب نرص أبو صايف ،والسيد عبد الله خطيب مدير جهاز التعليم العريب يف
إرسائيل ،ومبادرون ورجال أعامل من الرشكات الرائدة ،وعاملون يف مجال الرتبية والتعليم.
تناول املؤمتر تحديات وفرص تطوير املجتمع املشرتك وتضمن أربع جلسات ،إضافة إىل ندوتني مركزيتني خصصتا ملعالجة
قضايا التعليم واالقتصاد .فيام ييل ملخص ألهم األفكار والتوصيات التي وردت خالل املؤمتر.
استطالع جبعات جبيبة عىل رشف املؤمتر
قام السيد ينيف سغي مدير عام جبعات جبيبة يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر بعرض نتائج مقلقة للمسح الذي استطلع
مواقف املواطنني اليهود من املواطنني العرب يف إرسائيل .تم تنفيذ املسح يف شهر أيار ،وشمل  500مستطلع ومستطلعة
كعينة منوذجية للسكان اليهود البالغني ،وذلك من قبل جبعات حبيبة ومعهد سميث .فيام ييل أهم نتائج املسح :فقط
 %15قالوا أنهم يزورون بلدة عربية مرة واحدة يف الشهر عىل األقل ،نحو  %60قالوا أنهم ال يزورون أية بلدة عربية باملرة،
إما ألنهم ال يشعرون باالمان أو ألنه "ال توجد حاجة للذهاب هناك" .أقل من نصف املستطلعني ( )%48يشجبون أعامل
الكراهية ضد املواطنني العرب ،وأكرث من  %20قالوا أنهم حياديون بالنسبة لهذه األعامل أو يؤيدونها .حول موقف اليهود
من نقل بلدات عربية من منطقة وادي عارة واملثلث إىل السلطة الفلسطينية نجد أن  %40يؤيدون ذلك %35 ،غري مبالني
تجاه األمر ،وفقط  %25يعارضون ذلك.
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وأكد السيد سغي عىل شعور تضييع الفرص والقلق لدى الناشطني من أجل تطوير اماكنيات التعايش يف إرسائيل .يف كل
سنة نبتعد أكرث فأكرث عن قيم ورؤى مؤسيس الدولة :الحرية ،العدالة والسالم ،واملساواة يف الحقوق ومل الشتات" .فبدل
املساواة التامة يف الحقوق االجتامعية والسياسية لجميع مواطني الدولة دون فرق يف الدين والعنرص والجنس والقومية،
نجد لدينا يف إرسائيل التمييز البنيوي واالقصاء ،وأفعى العنرصية تر فع رأسها السام لتقرصنا" .أما جرائم مجموعة "تدفيع
الثمن" فتثري الشعور بحالة الطورائ التي تستجوب املعالجة واملواجهة الفورية والجدية .وأنهي السيد سغي كلمته
برضورة العمل من أجل إقامة املجتمع املشرتك.
مثة رضورة لتعريف املالئم ،وتشخيص املوجود ،من أجل وضع "خارطة الطريق" التي ستقودنا من املوجود إىل املالئم.
كام يجب أن ُن ّعرف بشكل جيد ما هو املطلوب عمله ،والعمل عىل تشبيك أيادي القطاعات الثالث من أجل النجاح.
عند تعريفنا للمالئم ،ليس الهدف هو املزيد حول "التعايش" ،والعيش املنفصل للمجموعات املختلفة ،بل بناء املجتمع
املشرتك واملتساوي لجميع مواطني الدولة.
مقوالت عامة ،وتبرصات وتأكيدات بخصوص املجتمع املشرتك كام وردت خالل املؤمتر
• •املجتمع املشرتك هو أبعد بكثري من مقولة  .co-existence, live and let liveاملجتمع املشرتك يحارب جميع أشكال
االقصاء .واملساواة أمام القانون غري كافية .فالفجوات بني اليهود والعرب قامئة ويجب معالجتها .ويجب معالجة
عدم املساواة البنيوية .كام يحب التوصل إىل بناء مجتمع حيث يشعر الجميع باالمان وأنهم يف بيتهم ،مرغوب بهم
وينتمون له.
• •ال ميكن تغيري العالقات بني العرب واليهود يف إرسائيل بشكل ايجايب وفعال عن طريق بناء املجتمع املشرتك ،بدون بناء
جسور التفاهم ،والتعاون ،والعمل املشرتك ،واالنتاج املشرتك ،والتامهي والتضامن مع اآلخر.
• •ميكن تحقيق جهود تحسني مستوى التعارف بني املجتمعات املختلفة عن طريق التعاون بني املجتمع املدين ،وقطاع
األعامل ،والسلطات املحلية ،فاألمر ال يتعلق فقط بقرارات الحكومة.
• •يجب وضع برنامج ملواجهة تراجع األفراد واملجموعات إىل الحيز الخاص املنعزل واملغلق ،داخل األسوار.
• •االستيعاب ،املشاركة والرشاكة (الرضورية للمجتمع املشرتك) يف هذه الفرتة هي فقط من نصيب مجموعة األكرثية.
سوف تزدهر الرشكات أكرث فقط عندما نحتفل بقيم االختالف ( ،)diversityونعمل عىل تعزيزها.
• •أعامل مجموعات تدفيع الثمن تقلقنا وترض بنسيج العالقات بني اليهود والعرب يف الدولة .مثة رضورة لرد فعل صارم
من قبل جميع فئات الجمهور والحكومة ضد العنرصية وجرائم الكراهية .يجب التحرر من الالمباالة السياسية،
والدعوة بشكل ايجايب للتعاون والرتبية عىل القيم.
• •مثة أهمية ملعالجة مظاهر انعدام التسامح ،والعنف وعدم االستيعاب بني جميع القطاعات أيضا.
• •مثة حاجة لخطاب قومي عام حول رؤى الدولة .عىل هذا الخطاب شمل جميع القطاعات واملجموعات يف الدولة.
• •عىل القيادات العمل من أجل مجتمع شامل ،حتى عندما تعارض مجموعات مختلفة ذلك.
• •النمو االقتصادي لوحده غري كاف .فالعامل يتغري ويجب تغيري األفكار حول الدولة األمة ( .)nationيجب أخذ الوحدة
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بعني االعتبار ،ولكن يجب تشجيع االختالف والتعددية الثقافية .وعلينا أن نتعلم كيف نعيش مع الهوية التعددية
 ،multiple-identityوهذا األمر مبثابة تحد لجميع املواطنني واملجموعات يف الدولة .املجتمع الشامل يتضمن
مجموعات يف سياق محدد  ،context-specificبينام تحصل مجموعات األقلية عىل التشجيع من الدولة .وهذا من
خالل استيعاب تعدد الهويات يف الدولة.
• •بناء املجتمع املشرتك يف إرسائيل يستوجب املوازنة بني القيم والحقوق الفردية وبني القيم والحقوق الجامعية ،ومن
خالل ابراز القيم املجتمعية التي تؤكد عىل العالقات بني األفراد وليس عىل الفرد فقط .من األهمية مساعدة املواطنني
عىل االعرتاف بأن كل مواطن له انتامء ملجموعة معينة وهو أيضا جزء من االنتامء األوسع ،وأن مركبات هوية كل فرد
لها عالقة تبادلية وارتباط مع املجموعات االخرى.
• •االلتزام بقيم املساواة واملشاركة هو التزام دميقراطي ومسؤولية مدنية ينبعان من القيم االنسانية الكونية ،التي ال
تنتمي ألي موقف سيايس حزيب كان .يجب احرتام املتمسكني مبواقف سياسية ال تنتمي إىل اليسار السيايس ،والعمل
سوية بشكل غري سيايس من أجل تذويت واستدخال قيم املجتمع املشرتك.
• •يجب التأكيد عىل قيم مساواة قيمة االنسان ،كرامة االنسان ،تقبل اآلخر املختلف والتكافل وتعزيزها .فهذه القيم
هي أسس حتمية للدميقراطية.
• •يجب العمل من أجل ايجاد حل للرصاع القومي اإلرسائييل الفلسطيني عن طريق اقامة دولة فلسطينية .فاستمرار
الرصاع يعرقل امكانية بناء املجتمع املشرتك ،ويعزز انعدام التوافق ،ويعزز الخوف املتبادل ،ويتسحرض الخطاب األمني
السيايس عىل جميع مستويات العالقات املدنية بني اليهود والعرب يف الدولة.
توصيات عامة للمجتمع املشرتك
• •مثة حاجة لتضافر الجهود املكثفة واملوارد ،من أجل تأسيس التوافق حول إجراءات العمل املشرتك.
• •يجب أن يتضمن النشاط مجموعات حوار التي تعمل عىل توفري امكانيات متنوعة للتعارف .وكذلك مشاريع مشرتكة
أكرث تركيبا والعمل املشرتك ،والقامئة عىل مصالح مشرتكة (مثال ،تحسني الهيكل املادى للحي ،بناء مالعب مشرتكة
لألوالد ،تطوير مشاريع اقتصادية مشرتكة مجدية للطرفني ،وغريها).
• •تطوير قدرات املجموعات املحلية اليهودية والعربية التي تعيش جنبا إىل جنب ،وتعزيز الرشاكة الواسعة بني الجريان،
وتنمية بناء املباين املناطقية ،وتعزيز حيزات مناطقية مشرتكة ،ومن ثم التوصل اىل شبكة من املناطق املشرتكة التي
تبني الدولة كمجتمع مشرتك.
• •مستوى اخر مثة رضورة للعمل عليه هو مستوى املواقف .فهنالك حاجة لتغيري املواقف يف مجالني :املواقف املتعلقة
بإدارة الرصاع (يجب معالجة العنف ،العنرصية ،الخوف والكراهية من جهة ،والقيام بذلك عن طريق التامهي
والحساسيات واملسؤلية املتبادلة من جهة أخرى)؛ املواقف املتعلقة بالهويات املشرتكة ،وخلق التفاهامت بخصوص
مركبات الهويات بحيث تبنى عىل أساس الصداقات ،الرشاكة ،األخوة ،املساواة ،االنصاف ،والقدرة عىل خلق مواطنة
مشرتكة.
• •مثة رضورة لخلق خطة قومية مشرتكة عىل أساس الرشاكة الواسعة بني منظامت املجتمع املدين وبني السلطات املحلية،
مت انتاج العرض بالتعاون مع سفارة الواليات املتحدة في إسرائيل

13

وبني الحكومة اإلرسائيلية ،وبني قطاع األعامل الخاص ،والعمل عىل وضع اسرتاتيجية مشرتكة ،وتجميع املوارد من أجل
بناء املجتمع املشرتك.
• •رضورة العمل من أجل أقامة منتدى شامل ملوجهي الرأي العام ،للعمل عىل تعريف رؤية مشرتكة لدولة إرسائيل
كمجتمع مشرتك لجميع املواطنني.
• •مثة حاجة الصدار نداء من أجل االصغاء الشجاع ،واملنفتح واملتسامح ،ومن أجل الحديث الشجاع
الذي ال يخلق االنقسامات ،ومثة حاجة لحوار مينح مكانا للرسديات املختلفة وقادرا عىل معالجة
التوجهات املختلفة بالنسبة إىل نظرتنا حول املايض منذ قيام الدولة.
• •رضورة تدعيم وتعزيز دور النساء يف خلق مجتمعا مشرتكا وأكرث متسامحا.
توصيات للرتبية للحياة املشرتكة
يدعو مؤمتر جبعات حبيبة وزارة التعليم وحكومة إرسائيل إىل تبني "تقرير اللجنة الجامهريية لبلورة سياسة الدولة حول
موضوع الرتبية للحياة املشرتكة بني اليهود والعرب يف إرسائيل" ،والذي تم تقدميه لوزيرة التعليم يف شهر كانون الثاين
( 2009أنظروا ملحق التوصيات الرئيسية) .فيام ييل توصيات إضافية برزت خالل املؤمتر وتهدف إىل املساعدة عىل تطبيق
توصيات التقرير وتعزيزها:
الرتبية للحياة املشرتكة
• •مثة رضورة الدخال مفهوم "املجتمع املشرتك" يف مناهج التعليم كإضافة إىل فكرة الحياة املشرتكة ،من أجل تطوير
عمليات الجت َمعة وتضمني تعقيدات الحياة يف مجتمع متعدد الثقافات.
• •رضورة التأكد بأن العمل عىل بناء املجتمع املشرتك ليس مبثابة موضوع سنوي ،بل جزءا من منهاج التعليم متعدد
السنوات واألجيال يف إرسائيل.
• •رضورة تجنيد الصناديق املانحة الناشطة يف مجال املجتمع املدين من أجل تعزيز مسألة املجتمع املشرتك وإدخالها
إىل مناهج التعليم.
• •رضورة التعامل مع الجهود املبذولة يف حقل التعليم كجزء من جهاز نظام التدخل الفعال األوسع.
• •مثة رضورة إلصدار نداء من أجل رد فعل فوري وهام ،ويف الوقت الحقيقي ،داخل جهاز التعليم ،عندما تقع أعامل
كراهية وعنرصية .مثة رضورة اليقاف النظام كله وايقاف كل يش لدى وقوع أعامل تدفيع الثمن.
خلق بنية تحتية تربوية اجتامعية
• •يتعلم املواطنون يف إرسائيل بشكل منفصل ويعيشون منفصلني .مثة حاجة للعمل عىل خلق تغيريات تتيح املزيد من
التعاون واالندماج بشكل متواصل وطبيعي ،وتأييد النشاطات الرتبوية التي تجمع بني قطاعي املجتمع عىل املدى
البعيد ،والهادفة إىل بناء املجتمع املشرتك بينهام.
• •نويص بتنظيم تعلم ودراسات مشرتكة بني املدارس اليهودية والعربية املجاورة.
14
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• •هنالك حاجة القامة دورات استكامل مشرتكة للمعلمني يف املدارس والكليات من كال قطاعي املجتمع.
• •مثة أهمية لربط العمل الرتبوي بدوائر التأثري املختلفة يف املجتمع املحيل والعام بواسطة الدمج بني جهاز التعليم
الرسمي ،وغري الرسمي ،واملجتمعات املحلية واألرسة.
• •مثة أهمية لتوفري األدوات وتعليم إدارة الرصاع واألزمات عن طريق الوفاق ،وذلك بواسطة توفري األدوات واملهارات
الرضورية إلدارة الرصاعات ،واملفاوضات والحوار.
• •من املهم الرتكيز عىل الرتبية عىل القيم املستندة إىل اإلسالم وقبول اآلخر املختلف بناء عىل التقاليد والقيم االنسانية لإلسالم.
• •من األهمية خلق التوازنات بني القيم والحقوق املشتقة من التصور الفرداين وبني القيم والحقوق املشتقة من التصور
املجتمعي الذي يؤكد عىل العالقات بني األفراد وليس عىل الفرد بذاته فقط.
األكادميية
• •يجب إقامة املزيد من املؤسسات األكادميية يف البلدات العربية .األمر الذي يعزز منالية التعليم العايل لفئات وقطاعات
سكانية أوسع (مثال ،يشجع األمر األرس املحافظة عىل تعليم بناتهم يف الكليات).
• •من األهمية تعزيز التبادلية والتعاون العلمي بني محارضين ومدرسني وباحثني من جميع األديان والذين ُيد ّرسون
سوية يف نفس املؤسسة األكادميية.
توصيات لالقتصاد املشرتك:
الدمج االقتصادي واملجتمعي
• •إقصاء مجموعات من املجتمع ال يساهم يف خلق الرثوة واالستقرار ،وهذه مشكلة قامئة عىل مستوى عاملي ويف
إرسائيل ايضا .ففي إرسائيل يتم إقصاء نحو ثلث السكان من االقتصاد ،واالقتصاد اإلرسائييل ال يستطيع تحمل هذا
األمر عىل املدى البعيد .لذلك مثة حاجة الستيعاب القطاعات املقصاة من االقتصاد اإلرسائييل وإرشاك هذه القطاعات
يف عمليات النمو االقتصادي.
• •مثة أهمية لرفع الوعي مبا يتعلق بالعالقة بني الدمج االقتصادي والدمج املجتمعي ،والعمل من أجل تعزيز دمج
املواطنني العرب عامة ،والنساء خاصة ،يف الصناعة بشكل عام ،ويف الصناعات ذات التكنولوجيا العالية بشكل خاص.

"التعليم ،بالنسبة للنساء العربيات ،رضوري من أجل مشاركتهن الناجحة يف نسيج
الحياة يف إرسائيل"
بروفيسور بشار سعد
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• •تقع مسؤولية التغيري بشكل مشرتك عىل الحكومة ،رؤساء السلطات املحلية ،الشخصيات األكادميية يف املجتمع العريب،
وعىل قطاع األعامل والقطاع الثالث .ومثة رضورة لتشكيل منتديات مشرتكة ملندوبني من القطاعات الثالث بهدف
املعالجة النظامية لهذا التحدي.
البنى التحتية
• •هناك حاجة لتطوير البنى التحتية .عىل سبيل املثال ،إقامة مناطق صناعية ،أو تطوير بنى تحتية للمواصالت العامة
يف املدن العربية ،من شأنها املساهمة كثريا.
• •من األهمية االستثامر يف التعليم :هنالك تطور ايجايب مبا يتعلق بنسبة االكادمييني العرب ،لكن عدد خريجي حاميل
لقب الهندسة ما زال منخفضا؛ يجب تشجيع أبناء الشبيبة وتوجيههم ملثل هذا النوع من الدراسة.
• •هنالك حاجة لتشجيع مبادرات األعامل ،بهدف خلق فرص عمل عىل سبيل املثال.
• •مثة أهمية خاصة لتشجيع مبادرات األعامل املحلية يف املجتمعات العربية.
• •يجب تعزيز منالية املوارد املادية لتشجيع املصالح الصغرية يف املجتمع العريب .هنالك مئات ماليني الشواقل املخصصة
للمصالح الصغرية يف الوسط العريب ،لكنه ال يتم استغاللها ،وذلك إما بسبب قلة املعرفة ،أو بسبب صعوبة منالية هذه
االمتيازات من قبل الوزارات الحكومية.
التشغيل
• •رفع نسبة التشغيل :هنالك  0051مهندس عريب مستخدمون يف مجال التكنولوجيا العالية يف إرسائيل ،أي  %3فقط من
مجمل العاملون يف هذه الصناعات .هنالك حاجة لسياسة تصحيحية من قبل الحكومة.
• •فقط  %03من النساء العربيات يشاركن يف سوق العمل ،مقابل  %07من النساء اليهوديات .األرس ال تستطيع تدبري
أمورها بوجود معيل واحد فقط .يف حالة وجود معيلني اثنني يف األرسة سوف تنخفض نسبة الفقر إىل  .%01عليه يجب
زيادة نسبة النساء العربيات العامالت ،فهن محرك منو اقتصاد الصناعة العربية.
• •يشكل االنتقال من رؤية التعايش إىل رؤية املجتمع املشرتك نوعا من التطور والحكمة التي يجب مباركتها .مثة حاجة
لتشجيع رشكات الخدمات توظيف املزيد من الجهد والعمل عىل خلق مراكز تشغيل ،وخلق فرص عمل ،وإقامة بنى
تحتية ،واألخذ بعني االعتبار املجتمع العريب كجزء من مسؤوليتها كرشكات.
• •هنالك حاجة لسياسة التمييز االيجايب ( ،)noitca evitamrffiaوالتي ساهمت كثريا يف عمليات الدمج ومنو االقتصاد
يف الواليات املتحدة ،ايرلندا الشاملية ،جنوب افريقيا ،الربازيل واملكسيك.
• •مثة أهمية لتعزيز الوعي لدى الوسط اليهودي بخصوص املواصفات العالية للعامل العرب .فاملوظف العريب يتعامل
مع مكان عمله بشكل مختلف عن املوظف اليهودي ،حيث ال يعتربه محطة مؤقتة ،بل مصدرا للرزق ومكانا يريد
البقاء فيه والتقدم .وتشري املعطيات إىل تعطش املوظفني العرب للنجاح يف العمل ،واملوظفون العرب متميزون يف
جميع املجاالت.
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الجغرافيا
• •العمل قريبا من املنزل يفتح األبواب ويؤثر بشكل كبري عىل االقتصاد .لذلك مثة أهمية إلحضار الصناعة إىل املدن
العربية ،وهو األمر الذي سيؤثر بشكل جذري عىل عدد املنخرطني يف الصناعة ،ويؤثر ذلك يف املجتمع العريب بشكل
خاص عىل الفئات األقل قدرة عىل التنقل ،مثل األمهات مع األطفال ،والشبان الذين ال ميلكون سيارات ،والبالغني الذين
ال يحتملون مشاق السفر الطويل.
• •تعترب الجغرافيا مسألة مركزية ،وخاصة بكل ما يتعلق بتشغيل النساء .فأماكن العمل القريبة من منطقة السكن
ستتيح للكثري من النساء العربيات االنخراط يف سوق العمل .عىل سبيل املثال %06 ،ممن يدرسون الحاسوب يف املرحلة
الثانوية يف املدارس العربية هن طالبات ،لكنهن ال ينخرطن يف الصناعة ،حيث يشكل بعد مكان العمل عن مكان
السكن سببا مركزيا لذلك.
• •هنالك حاجة للربط بني صناعات التكنولوجيا العالية وبني املجتمع العريب ،وذلك عن طريق خلق الطلب عىل املهنيني
من العرب يف هذا املجال ،وعن طريق إقامة مناطق صناعية وجلب الرشكات اإلرسائيلية وتشجيعها عىل فتح مراكز
لهن يف البلدات العربية ،عىل غرار ما قامت به "جليل سوفتوور" و"أمدوكس" مؤخرا وبشكل ناجح.
• •مثة أهمية ملواصلة تطوير مراكز تشغيل وخدمات ( )power-centersيف البلدات العربية.
تلخيص يصبو إىل املستقبل:
لقد وضعت جبعات جبيبة نصب عينيها هدف تعزيز تطوير املجتمع املشرتك يف إرسائيل ،وهي تعمل منذ بضعة سنوات
عىل تطوير شبكة عالقات يهودية عربية من أجل بناء املجتمع املشرتك .استمرارا للمؤمتر وملا جاء خالله من كلامت هامة،
فنحن يف جبعات حبيبة سنقوم بثالثة أمور:
1 .1عرض توصيات املؤمتر أمام صناع القرار (الوزراء ،مدراء املكاتب الحكومية ،ولجان الكنيست).
2 .2املبادرة لعقد املزيد من اللقاءات بني كبار املسؤولني من القطاعات الثالث من أجل التعاون وتنفيذ توصيات املؤمتر.
3 .3تطوير برامج جديدة وتنفيذها بروح توصيات املؤمتر.

"ال يكفي أن ُنع ّرف الدولة أنها دميقراط ّية .فاملسألة ليست فقط مبدأ حكم
األغلبية ،بل علينا تقبل اآلخر واحرتامه .وإضافة إىل التمثيل يف مؤسسات الحكم،
يجب أن تكون مشاركة أكرث شموال يف عملية صنع القرار .يجب أن يكون مبدأ
املساواة مركبا هاما يف بناء املجتمع املشرتك".

محمد دراوشة
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ملحق:
التوصيات الرئيسية ل"تقرير اللجنة الجامهريية لبلورة سياسة الدولة حول موضوع الرتبية للحياة املشرتكة بني اليهود
والعرب يف إرسائيل" ،الذي تم تقدميه لوزيرة الرتبية والتعليم يف شهر كانون الثاين 2009
يشمل مفهوم الرشاكة كام تم تعريفه من قبل اللجنة عدة معان يكمل الواحد األخر:
• •املساواة بني الرشكاء واالحرتام والرشعية املتبادلة.
• •االعرتاف بحق الوجود القومي والثقايف لكل طرف.
• •اقامة عالقات ايجابية ومنصفة من خالل الحوار املتامهي والحساس.
• •شعور املسؤولية املشرتكة والسعي املشرتك من أجل السالم.
مفهوم الرشاكة كام تم تعريفه يف التقرير ليس بغريب بالنسبة لدولة إرسائيل .فاألهداف املشتقة من هذا التعريف،
والتي تضعها اللجنة كأسس للرتبية للحياة املشرتكة ،راسخة جيدا يف االعالنات والعهود والتوصيات التي نرشت عىل مدار
السنني يف الدولة ،مبا يف ذلك من قبل وزارة التعليم ،وعىل نطاق عاملي واسع.
الرؤية واألهداف:
بناء عىل املفهوم اعاله ملصطلح الرشاكة متت صياغة الرؤية التي من املفروض أن تسعى ألجلها الرتبية للحياة املشرتكة،
وهي خلق بنية تحتية للمساواة يف الحقوق والفرص ،تذويت واستدخال القيم املشرتكة للحرية ،االنصاف ،الحفاظ عىل
حقوق الفرد والهوية الجمعية من خالل االعرتاف واالحرتام املتبادلني.

"السالم ،العدل واالخالق تبدأ من البيت .جبعات حبيبة هي حاملة راية بناء خطة
اسرتاتيجية وطنية للمجتمع املشرتك .وليس هنالك مكان أكرث مناسبا .جبعات
حبيبة هي تحقيق لرؤية املجتمع املشرتك"
بروفيسور جربيئيلة شليف
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األهداف املوىص بها لسياسة الحياة املشرتكة:
•
•
•
•
•
•
•

•تعزيز االعرتاف بالقيم الدميقراطية األساسية للمساواة والعدالة االجتامعية ،وخاصة فيام يتعلق باألقليات يف املجتمع.
•إكساب مهارات وسلوكيات التفكري النقدي ،واالنفتاح ،واإلصغاء والتسامح وتطبيقها يف سياق الرشاكة العربية اليهودية.
•تطوير القدرات الحوارية بني الطرفني.
•تعزيز الهوية الذاتية والجامعية لكل من أطراف الرشاكة.
•تطوير قدرات التامهي مع الطرف االخر.
•تقليص اآلراء النموذجية السلبية تجاه الطرف االخر.
•تطوير مواقف ايجابية تجاه كل طرف وخلق عالقات الثقة املتبادلة.

• •التعرف عىل ثقافة ،ومجتمع ،وتاريخ ،ومعتقدات ،وتراث ولغة الطرف االخر.

• •االعرتاف بالرسد الجامعي للطرف اآلخر ،مبعني احرتام رشعية هذا الرسد ،وليس املوافقة عليه بالرضورة.
السياسة املوىص بها:
• •وزارة الرتبية والتعليم هي املسؤولة عن تعزيز التعليم من أجل التعايش املشرتك بني اليهود والعرب ،من خالل
مشاركة السلطات املحلية ،والقطاع الثالث وقطاع األعامل والوزارات الحكومية األخرى.
• •الرتبية للحياة املشرتكة ينبغي أن تتم بشكل متسلسل من الروضة وحتى الصف الثاين عرش.
• •تتم الرتبية للحياة املشرتكة عىل ثالثة مستويات :املعرفة ،والثقافة املدرسية ومعايشة التجربة الشخصية والجامعية.
• •يتم إرساء الرتبية للحياة املشرتكة يف االماكن املناسبة يف مجاالت مضامني مختلف املناهج الدراسية من خالل
موضوعات :املوطن ،املجتمع واملدنيات يف املدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية .باالضافة إىل دمج
الرتبية للحياة املشرتكة يف جميع املواضيع ذات الصلة ،وخاصة التاريخ ،واألدب ،والجغرافيا وعلم االجتامع.
• •عقد لقاءات بني اليهود والعرب ،من خالل لقاءات فعلية وجها لوجه ،أو عرب وسائط افرتاضية .وتشكل هذه اللقاءات
مركبا هاما يف الرتبية للحياة املشرتكة ،رشيطة أن يتم ذلك بشكل متواصل للمدى البعيد وبشكل مهني.
• •الرتبية للحياة املشرتكة لدى اليهود تشمل تعلم اللغة والثقافة العربيتني.
• •وزارة الرتبية والتعليم مسؤولة عن تأهيل املعلمني واملدراء وطواقم الرتبية املختلفة.
• •تهتم وزارة الرتبية والتعليم بتطوير مواد تعليمية مرثية ومناسبة لكل جيل وقطاع ،وتوفريها عىل شبكة االنرتنيت ويف
مراكز تطوير طواقم التعليم.
• •يرافق الرتبية للحياة املشرتكة برنامج رصد ( )monitoringدوري.
• •تعمل وزارة الرتبية والتعليم عىل تشجيع املدارس املشرتكة للعرب واليهود املعنيني بذلك.
• •دمج معلمني عرب يف املدارس اليهودية ومعلمني يهود يف املدارس العربية كنموذج تربوي لتذويت واستدخال الرتبية
للحياة املشرتكة.
مت انتاج العرض بالتعاون مع سفارة الواليات املتحدة في إسرائيل
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"نحن نؤمن أن فكرة تعاون املجموعات املعادية سابقا عىل أسس املساواة والحوار
املنفتح حول تحديات عين ّية بعيدا عن النقاشات الجيوسياسية الكربى ،تشكل
اسرتاتيجية ميكن نقلها ملناطق رصاع عديدة يف أرجاء العامل"
هرني الت-هاكر ،صندوق بوش
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