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مق ّدمة:
ُتثيــر حالــة طلبــة التعليــم العا ـلـي مــن الجيــل األ ّول العدي ـ َد مــن األســئلة ـفـي مجــال البحــث ،وقــد وجــدت دراســات

الخاصــة بأبنائهــم بحيــث ينقــل اآلبــاء مســتوى تعليمهــم
عديــدة عالقــة وثيقــة بيــن خلف ّيــة الوالديــن األكاديم ّيــة وتلــك
ّ

ألبنائهــم .ظاهــرة االستنســاخ بيــن األجيــال هــي ظاهــرة تنتقــل بموجبهــا الب ْنيــة االجتماع ّيــة مــن الجيــل الســابق إ ـلـى

ـال
الجيــل التا ـلـي ،مــع الحفــاظ ع ـلـى عــدم المســاواة .نتيجــة لذلــك ،األبنــاء الذيــن لــم يحصــل آباؤهــم ع ـلـى تعليــم عـ ٍ
تكــون فرصهــم ـفـي الحصــول عليــه ضئيلــة جـدًّا ،إ ـلـى حـ ّد كبيــر 1.ع ـلـى الرغــم مــن ذلــك ،هنــاك دراســات أخــرى تشــير إ ـلـى

منصــة
أن التعليــم هــو قنــاة
ّ
مهمــة للحــراك االجتماعــيّ لبعــض األفــراد ،إذ غال ًبــا يجــري تقديــم األكاديميــا ع ـلـى أنّهــا ّ
ّ
ّ
للتنقــل الــذي يتيحــه االســتقالل النســبيّ للســوق األكاديمــيّ وأيديولوج ّيــة
تمنــح المجموعــات األضعــف فرصــة
النجــاح حســب المهــارات الشــخص ّية.
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بالنســبة لألقلّ ّيــات ع ـلـى وجــه العمــوم ،والنســاء ع ـلـى وجــه الخصــوصُ ،ي َع ـ ّد التعليــم العا ـلـي بمثابــة رافعــة للحــراك
وضعــا مهن ًّيــا أفضــل ،وهنــاك ازديــاد مســتم ّر ـفـي عــدد طلبــة األقلّ ّيــات الذيــن يدرســون
ـن
ممــا يتيــح لهـ ّ
ً
االجتماعــيّّ ،

مؤسســات التعليــم العا ـلـي ـفـي الــدول الغرب ّيــة 3.هــذا الحــراك ينطبــق كذلــك ع ـلـى األقلّ ّيــة الفلســطين ّية ـفـي الداخــل
ـفـي
ّ
أن تجــارب األقلّ ّيــة الفلســطين ّية ـفـي إســرائيل تختلــف عــن تجــارب األقلّ ّيــات األخــرى حــول العالــم
اإلســرائيليّ ،غيــر ّ
أن نظــام التعليــم العا ـلـي ـفـي إســرائيل أ ُ ِّســس ع ـلـى أســاس قومــيّ صهيو ـنـيّ ،بغيــة تعز يــز الســرديّة المهيمنــة الــذي
ـفـي ّ
4
يعمــل كأداة مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع اليهــوديّ.

ً
خلفــا لــأرض التــي كانــت رم ـزًا لوجودهــم القومــيّ ـفـي
اختــار الفلســطين ّيون ـفـي إســرائيل التعليــم رم ـزًا لهــم ،وذلــك

إســرائيل 5،وقــد جــاء ذلــك بعــد طردهــم وتجريدهــم مــن أراضيهــم مــن خــال ســيطرة الدولــة ع ـلـى األراضــي ،ومــن
خــال الممارســات الديـمـﭼ ــراف ّية التــي اســتخدمتها لبنــاء الشــعب اليهــوديّ ع ـلـى أنقــاض أرض الفلســطين ّيين.
ـإن
هــذه الوقائــع زادت مــن إدراك الفلســطين ّيين للخطــر الــذي تش ـك ّله مكانتهــم الجديــدة كأقلّ ّيــة عِ رق ّيــة .لــذا فـ ّ
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التعليــم العا ـلـي بالنســبة لهــم أصبــح أداة للنضــال السياســيّ والحــراك االجتماعــيّ 7.هــذا اإلدراك شــمل كذلــك النســاء
ألهم ّيتــه الكبيــرة التــي ال تنحصــر ـفـي كونــه أداة للنضــال
الفلســطين ّيات الال ـتـي ســعين للحصــول ع ـلـى التعليــم العا ـلـي
ّ

ـن
ـن ،وإ ـلـى رؤيتهـ ّ
السياســيّ ،بــل تتجــاوزه إ ـلـى الـ َّد ْور المحـ َوريّ الــذي يقــوم بــه (التعليــم العا ـلـي) مــن أجــل رفــع مكانتهـ ّ

1. Bourdieu, Pierre. (2003). “Cultural reproduction and social reproduction”. In Jarvis, Peter, & Griffin, Colin (Eds.). Adult and
continuing education: Major themes (pp. 173-185). New York: Routledge.
2. Bourdieu, Pierre, & Passeron, Jean-Claude. (1990). Reproduction in education, society and culture (Vol. 4). Sage.
Bourdieu, Pierre. (2003). Ibid.
3. David, Miriam. (2007). Equity and diversity: Towards a sociology of higher education for the twenty-first century? British
Journal of Sociology of Education, 28(5). Pp. 675-690.
ـال إســرائيل ّية ـفـي خدمــة المجتمــع.
ليشــم ،إليعيـزِرَ .)2012( .م َه ّمــة األكاديميــا ـفـي عصــر مــا بعــد الحداثــة :بحــث حالــة
 .4دﭬـيدوﭬ ــيتش ،نيتســا؛ َو ِ
ّ
مؤسســة تعليــم عـ ٍ
قضايا مجتمع ّية في إســرائيل .13 ،ص [ .176-156بالعبر يّة].

مجتمعي .القدس :ماﭼـنس[ .بالعبر يّة].
الحاج ،ماجد .)1996( .التعليم عند العرب في إسرائيل :سيطرة وتغيير
.5
ّ
ّ
القطــريّ ـفـي إســرائيل» .لــدى :نديــم ،روحانــا؛ وأر يــج ،ص ّبــاغ  -خــوري (محـ ّرران) .الفلســطين ّيون ـفـي إســرائيل
 .6جبار يــن ،يوســف« .)2015( .سياســة التخطيــط
ْ

مقار بــات ـفـي التاريــخ ،السياســة والمجتمــع (ص  .)231-221حيفــا :مــدى الكرمــل -المركــز العر ـبـيّ لألبحــاث االجتماع ّيــة التطبيق ّيــة.

 .7عــرار ،خالــد؛ ومصطفــى ،مه ّنــد« .)2009( .التعليــم العا ـلـي والعمــل عنــد النســاء الفلســطين ّيات :عوائــق وبدائــل» .لــدى :فيصــل ،عزا يــزة؛ وخولــة ،أبــو بكــر؛ َرحيــل،

هيرتس-الزَروﭬيتش؛ وأســعد ،غانم (مح ّررون) .النســاء العرب ّيات في إســرائيل  -تحديث ونظرة مســتقبل ّية (ص  .)259-231تل أبيبَ :رموت[ .بالعبر يّة]
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ما بين جيلين من التعليم العالي  -المسيرة األكاديم ّية لطالبات الدكتوراة الفلسطين ّيات في إسرائيل

ـن يعانيــن منهــا 8.تفتــرض المــرأة
إ يّــاه فرصــة للخــروج مــن حالــة التهميــش االجتماعــيّ والجنــدريّ والعِ ر ـقـيّ التــي كُـ ّ

أن المعرفــة األكاديم ّيــة تشـك ّل رأس المــال االجتماعــيّ والثقا ـفـيّ بالنســبة لهــا ،والــذي يتيــح لهــا تقديــم
الفلســطين ّية ّ
ً
العقــد
ارتفاعــا
نفســها فــردًا متعلّ ًمــا 9.نتيجــة لذلــك ،ارتفــع عــدد النســاء الفلســطين ّيات األكاديم ّيــات
ملحوظــا ـفـي َ
ً
ـن أو مقارنــة بالرجــال ،بز يــادة َقدْرهــا  % 68ـفـي جميــع الدرجــات.
الماضــي ،ســواء أ كان ذاك بالمقارنــة ـفـي مــا بينهـ ّ
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متأصلة في الرواية الطبق ّية والوطن ّية للمرأة الفلسطين ّية في إسرائيل،
أقل تقدير-
ّ
إن دراسات الدكتوراة ليست -في ّ
ّ

وذلــك لســببين رئيس ـ َّي ْين :األ ّول هــو حقيقــة كــون الفلســطين ّيين ع ـلـى وجــه العمــوم ،والنســاء الفلســطين ّيات ع ـلـى

وجــه الخصــوص ،يدخلــون األوســاط األكاديم ّيــة ـفـي محاولــة لالندمــاج ـفـي ســوق العمــل وتحقيــق مكانــة اجتماع ّيــة
المؤسســة األكاديم ّيــة اإلســرائيل ّية اليهوديّــة مــن
واقتصاديّــة أفضــل 11.الثا ـنـي أنّــه نظ ـ ًرا لكــون األغلب ّيــة المهيمنــة ـفـي
ّ
المؤسســة ،ح ّتــى لــدى المجموعــات اليهوديّــة المختلفــة إثن ًّيــا.
الذكــور واألشــكناز ،مــن الصعــب االندمــاج ـفـي هــذه
ّ
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أن األكاديم ّيــات الفلســطين ّيات يندمجــن ـفـي التعليــم العا ـلـي بأعــداد كبيــرة كمســتهلِكات ،ونــاد ًرا
وينتــج عــن ذلــك ّ

ـن
مــا يظهــرن ـفـي مناصــب أعضــاء هيئــة التدر يــس ،وال س ـ ّيما ـفـي الجامعــات .لهــذا تأثيــر ســلبيّ ع ـلـى عمل ّيــة إنتاجهـ ّ
ـل
للمعرفــة والبحــث 13.ع ـلـى ســبيل المثــال ،كانــت نســبة أعضــاء هيئــة التدر يــس الفلســطين ّيين ـفـي العــام  2012أقـ ّ
مــن .% 3

ـاص إ ـلـى طلبــة اللق َب ْيــن األ ّول والثا ـنـي ،ولك ّنهــا تشــير كذلــك
لــدى األقلّ ّيــات ـفـي العالــم ،نســبة االزديــاد تشــير ع ـلـى نحـ ٍو خـ ّ
إ ـلـى ز يــادة معتدلــة ـفـي عــدد طلبــة الدكتــوراة .تاريخ ًّيــا ،كانــت درجــة الدكتــوراة والق ـ ّوة المصا ِحبــة لهــا غيــر متاحــة ّإل
وخاصــة الرجــال ال ِبيــض .ـفـي العقــود األخيــرة ،جــرى توســيع المنال ّيــة لبرامــج
لعــدد قليــل مــن أصحــاب االمتيــازات،
ّ
الدكتــوراة ـفـي الجامعــات الغرب ّيــة ـفـي أوســاط المجموعــات
ـإن الز يــادة ـفـي الواليــات
المهمشــة والنســاء 14،ومــع ذلــك فـ ّ
َّ

الم ّتحــدة -ع ـلـى ســبيل المثــال -كانــت بنســبة  %1فقــط ،إذ ارتفعــت نســبة طلبــة الدكتــوراة األمريك ّييــن مــن أصــل
أمــا
أفريقــيّ مــن  % 6إ ـلـى  ،% 7ـفـي فتــرة الســنوات  2016-2006مقا َرنـ ًة بجميــع الحاصليــن ع ـلـى درجــة الدكتــوراةّ .

لــدى األقلّ ّيــة الالتين ّيــة ،فكانــت الز يــادة بنســبة  % 2بيــن الطلبــة الالتين ّييــن ،إذ ارتفعــت مــن  % 5إ ـلـى  .% 7و ـفـي العــام

 ،2019كان عــدد الحاصليــن ع ـلـى الدكتــوراة مــن األمريك ّييــن األفارقــة  3,095مــن أصــل  55,703مــن الحاصليــن ع ـلـى
ثمــة
الدكتــوراة ـفـي الواليــات الم ّتحــدة ،وكان عــدد الحاصليــن ع ـلـى الدكتــوراة مــن الالتين ّييــن  4,007ـفـي ذاك العــامّ 15.

 8أبو ربيعة -قويدر ،سراب .)2008( .مستبعَ دات ومحبوبات :روايات النساء البدو يّات المتع ّلمات .القدس :ماﭼـنس[ .بالعبر يّة]

هيرتس-الزَروﭬيتشَ ،رحيل؛ وأوﭘـلتكا ،يزهار .)2009( .الجندر واإلثن ّية في التعليم العالي في إسرائيل .حيفا :ﭘـرديس[ .بالعبر يّة]
َ
المحافظــة (المؤتمــر ُ
الق ْطــريّ الثا ـنـي
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Kulik, Liat. (2010). Women’s experiences with volunteering: A comparative analysis by stages of the life cycle. Journal of Applied
Social Psychology, 40(2). Pp. 360-388.
 .9عرار ،خالد؛ ومصطفى ،مهنّد .مصدر سابق.
السنوي ،رقم  .70القدس[ .بالعبر يّة]
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ّ
 .11عرار ،خالد ومصطفى ،مهنّد .مصدر سابق.
مســلم .)2020( .الطلبــة العــرب ـفـي العلــوم االجتماع ّيــة واإلنســان ّية والتحديثــات المعرف ّيــة بيــن نيــل شــهادة تأهيــل مهنــيّ وإنتــاج معرفــة أ كاديم ّيــة.
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جــدل .36 ،ص .42-39

االجتماعي والجندر في األكاديميا .القدس :كرمل[ .بالعبر يّة]
 .12ثورن ،نينا .)2008( .العِ رق والوضع
ّ
13. Arar, Khalid. (2011). “Trapped between two worlds” -Muslim Palestinian women from Israel in Jordanian universities: New identity
and the price it demands. Social Identities, 17(5). Pp. 625-642.
14. Offerman, Michael. (2011). Profile of nontraditional doctoral degree students. New Directions for Adult and Continuing
Education, 2011(129). Pp.21-30.
15. National Science Foundation. (2018, March). Doctorate recipients from U.S. universities: 2016. NCSES
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عوائــق كثيــرة تؤثّــر ع ـلـى مســيرة طلبــة الدكتــوراة مــن مجموعــة األقلّ ّيــات التعليم ّيــة وع ـلـى قدرتهــم ع ـلـى إنهــاء رســالة
المؤسســة األكاديم ّيــة
الدكتــوراة .مــن بيــن هــذه العوائــق :الشــعور بالتمييــز والعنصر يّــة الــذي يؤثّــر ع ـلـى العالقــة بيــن
ّ

إن المواجهــات التــي تنطــوي ع ـلـى عنصر يّــة
ممــا ـفـي اللقــب األ ّول ،إذ ّ
البيضــاء وطلبــة األقلّ ّيــات 16،ع ـلـى العكــس ّ
صارخــة أو شـ ّفافة ،بمــا ـفـي ذلــك اإلهانــة واأللقــاب ومــا إ ـلـى ذلــك ،ال تزعــج طلبــة الدكتــوراة كبيـ َر إزعــاج ،وإنّمــا تقليــل

أو تجاهــل أفكارهــم ـفـي الســياقات األكاديم ّيــة والمهن ّيــة هــو أ كثــر مــا يس ـ ّبب لهــم القلــق واالزعــاج 17.مــن العوائــق
األخــرى التــي تؤثّــر ع ـلـى طلبــة الدكتــوراة مــن مجموعــة األقلّ ّيــات الوضـ ُـع االجتماعــيّ والخلف ّيــة التعليم ّيــة ألوليــاء
إن معظمهــم هــم الجيــل األ ّول مــن التعليــم العا ـلـي ـفـي أ ُ َســرهمْ ،
ووض ُعهــم االجتماعــيّ واالقتصــاديّ أد ـنـى
أمورهــم؛ إذ ّ
مــن
المتوســط 18.عــاوة ع ـلـى ذلــك ،قــد تؤثّــر المــوارد العائل ّيــة ع ـلـى قــدرة الطلبــة ـفـي الوصــول إ ـلـى درجــات انتقائ ّيــة .ـفـي
ّ
حالــة الدكتــوراة ،ال ُت َعـ ّد المــوارد العائل ّيــة ما ّديّـ ًة أو تعليم ّيـ ًة فحســب ،بــل هــي كذلــك رأس المــال االجتماعــيّ والثقا ـفـيّ
ْ
المشــرفين وأعضــاء هيئــة التدر يــس التــي قــد
والــذي يشــمل القــدرة ع ـلـى التفــاوض بشــأن التفاعــات المفيــدة مــع

تكــون ذات صلــة أ كبــر بالموضــوع مــن المــوارد المال ّيــة.
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ـن عــن الرجــال
خاصــة بالنســاء مــن مجموعــة األقلّ ّيــات تم ّيزهـ ّ
ثمــة عوائــق ّ
باإلضافــة إ ـلـى العوائــق التــي ذكرتهــا أعــاهّ ،

تحمــل النســاء مســؤول ّية أ كثــر بكثيــر
ـعيهن إ ـلـى ن َ ْيــل درجــة الدكتــوراة .أحــد العوائــق الرئيس ـ ّية يتم ّثــل ـفـي
وتعيــق سـ
ّ
ُّ
مــن الرجــال ـفـي رعايــة األســرة واألطفــال .تشــمل العوائــق األخــرى :الــوالدة أثنــاء ســير البرنامــج؛ الطــاق؛ رعايــة الوالديــن
العامــة األخــرى
المريضيــن؛ صعوبــة المال َءمــة بيــن التعلُّــم والعمــل والمســؤول ّية تجــاه األســرة 20.مــن العوائــق
ّ

حـ َرم الجامعــيّ ،وهــو مــا يســهم ـفـي ال ـ ُـمناخ البــارد وغيــر الجـ ّذاب
االفتقــا ُر إ ـلـى التمثيــل النموذجــيّ لألقلّ ّيــة العِ رق ّيــة ـفـي ال َ
ممــا يــؤدّي إ ـلـى ز يــادة التوتّــر العنصــريّ والشــعور بالعزلــة والتسـ ّرب 21.عــاوة ع ـلـى
للطالبــات مــن مجموعــة األقلّ ّيــاتّ ،

ـن ســارة أحمــد 22وديبــورا ﭼ ــبريئيل ،)23سياســة
ذلــك ،وبحســب ا ّدعــاء باحثــات مــن مجموعــة األقلّ ّيــات (مــن بينهـ ّ
16. Barker, Marco J. (2011). Racial context, currency and connections: Black doctoral student and white advisor perspectives on
cross-race advising. Innovations in Education and Teaching International, 48(4). Pp. 387–400.
17. Burrow, Anthony L., & Ong, Anthony D. (2010). Racial identity as a moderator of daily exposure and reactivity to racial
discrimination. Self and Identity, 9(4). Pp. 383–402.
Sellers, Robert L.; Copeland-Linder, Nikeea; Martin, Pamela P., & Lewis, L’Heureux R. (2006). Racial identity matters: The relationship
between racial discrimination and psychological functioning in African American adolescents. Journal of Research on Adolescence,
16(2). Pp. 187–216.
18. Gardner, Susan. (2009). Student and faculty attributions of attrition in high and low-completing doctoral programs in the
United States. Higher Education, 58(1). Pp. 97–112.
19. Torche, Florencia. (2018). Intergenerational mobility at the top of the educational distribution. Sociology of Education, 91(4).
Pp. 266-289.
20. Offerman, Michael. Ibid.

Maher, Michelle; Ford, Martin E., & Thompson, Candace M. (2004). Degree progress of women doctoral students: Factors that constrain,
facilitate, and differentiate. Review of Higher Education, 27(3).
21. Ponterotto, Joseph G. (1990). Racial/ethnic minority and women administrators and faculty in higher education: A status report.
New Directions for Student Services, 1990(52). Pp. 61–72.
22. Ahmed, Sara. (2005, April 5). The non-performativity of anti-racism. Lecture given at Center for the Study of Gender and
Sexuality, New York University.
Ahmed, Sara. (2009). Embodying diversity: Problems and paradoxes for Black feminists. Race Ethnicity and Education, 12(1). Pp.
41-52.
23. Gabriel, Debora. (2017). Overcoming objectification and dehumanization in academia. In Gabriel, Debora, & Tate, Shirley
Anne (Eds.). Inside the ivory tower: Narratives of women of colour surviving and thriving in British academia (pp.1–19). London:
Trentham Books.
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ما بين جيلين من التعليم العالي  -المسيرة األكاديم ّية لطالبات الدكتوراة الفلسطين ّيات في إسرائيل

المؤسســات الغرب ّيــة غيــر صادقــة ـفـي نواياهــا ،وال تســعى ع ـلـى نح ـ ٍو حقيقــيّ إ ـلـى المســاواة
التن ـ ُّوع التــي تتّبعهــا
ّ
ـن
ـفـي تمثيــل النســاء الســود واألقلّ ّيــات ـفـي األكاديميــا البيضــاء .وبحســب ا ّدعــاء أحمــد ،النســاء الســود يشــعرن كأنّهـ ّ
ـن أن يشــعرن باالمتنــان
ـن يشــغلن مســاحة شــخص آخــر ،وبالتا ـلـي ُيتو َّقــع منهـ ّ
ضيفــات ـفـي األكاديميــا البيضــاء ،وأنّهـ ّ
ـن مــن التح ـدّث عــن العنصر يّــة.
ـن تحــت الضغــط ويمنعهـ ّ
ممــا يضعهـ ّ
لكونهـ ّ
ـن مندمجــاتّ ،
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أهم ّيــة كبيــرة ـفـي فهــم العوائــق التــي
مــن هنــاّ ،
إن لفهــم العوائــق التــي تواجــه األقلّ ّيــات ـفـي المجتمعــات الغرب ّيــة ّ
تواجــه األقلّ ّيــة الفلســطين ّية ـفـي إســرائيل ،مــع مراعــاة الفــوارق المختلفــة كــون األقلّ ّيــة الفلســطين ّية تنتمــي إ ـلـى شــعب
أصال ـنـيّ ُيعا ـنـي مــن االســتعمار ومــن سياســات اإلقصــاء.

تناقــش هــذه الدراســة التجر بــة التربويّــة واالجتماع ّيــة والعائل ّيــة والقوم ّيــة للطالبــات الفلســطين ّيات اللوا ـتـي يدرســن

لنيــل درجــة الدكتــوراة ـفـي المؤسســات األكاديم ّيــة اإلســرائيل ّية ،اعتمــادًا ع ـلـى روا يــات الطالبــات وتتنــاول محــاور عــدة
منهــا .1 :المحــور الشــخصيّ الــذي يشــمل الخلف ّيــات األكاديم ّيــة ،العائل ّيــة ،الجغراف ّي ـ َة والثقاف ّي ـ َة للطالبــات والتــي

مــن شــأنها أن تؤثــر ع ـلـى بلــورة وصقــل هويّتهــن كباحثــات .2 .المحــور األكاديمــيّ الــذي يســلط الضــوء ع ـلـى ثقافــة

الهيمنــة اإلســرائيل ّية ،وتأثيرهــا عليهــن عنــد لقائهــا مــع روايتهــن كنســاء فلســطين ّيات ينتميــن إ ـلـى أقليــة قوم ّيــة عِ رق ّيــة

لهــا ق َي ُمهــا داخــل دولــة إســرائيل .3 .محــور التيســير واإلشــراف ،الــذي يجمــع بيــن المتطلبــات األكاديم ّيــة والعالقــة

الشــخص ّية المركبــة مــع المشــرف/ة الذي/التــي يرافقهــن /ترافقهــن ـفـي عمل ّيــة انتــاج المعرفــة.

منهج ّية البحث
أعتمــد ـفـي هــذا البحــث اإلطــا َر التحلي ـلـيّ التقاطعــيّ الــذي يشــير إ ـلـى الطريقــة التــي ُتن َتــج بهــا أشــكال مختلفــة مــن

االضطهــاد ،مثــل العنصر يّــة والنظــام األبــويّ وأنظمــة التمييــز األخــرى ،مثــل عــدم المســاواة وأثــره ع ـلـى الرازحيــن

ـدت منهج ّيــة البحــث النوعــيّ؛ إذ اســتند هــذا البحــث ع ـلـى
تحــت االضطهــاد وع ـلـى تشــكيل ُهويّاتــه 25.وقــد اعتمـ ُ
مقابــات ســرديّة شــبه َّ
وألن
مناســبة لمجــال البحــث وأهدافــه،
منظمــة .وقــع االختيــار ع ـلـى هــذه األداة ألنّهــا األكثــر
ّ
َ
المقابلــة ســتؤدّي إ ـلـى فهــم عميــق للواقــع الذا ـتـيّ للمــرأة الفلســطين ّية .الغــرض مــن المقابــات هــو التعـ ُّرف ع ـلـى نظــرة

ـن بشــأن موضــوع البحــث 26.فئــات
ـن وآرائهـ ّ
ـن ،وخبراتهـ ّ
ـن ،وأنمــاط حياتهـ ّ
المشــارِكات إ ـلـى العالــم ،لتت ُّبــع معتقداتهـ ّ
ُهويّــات المشــارِكات ـفـي البحــث تشــمل 13 :طالبــة دكتــوراة مــن الجيــل األ ّول المتعلّــمَ ،و  12طالبــة دكتــوراة ينتميــن

إ ـلـى عائــات الجيــل الثا ـنـي مــن التعليــم العا ـلـي ،شــريطة أن يكــون أحــد الوالديــن حاصـ ًـا ع ـلـى درجــة أ كاديم ّيــة.
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خصائص الجيلَ ْين األ ّول والثاني للتعليم العالي
ســيتناول هــذا الجــزء اختيــار مســار الدراســة مــن خــال فئتيــن تحليل ّيتيــن :الجيــل األ ّول والجيــل الثا ـنـي
كل فئــة مــن هاتيــن الفئتيــن ،يمكــن للمــرء أن يجــد خصائــص متم ّيــزة أثّــرت ع ـلـى
للتعليــم العا ـلـي ـفـي إســرائيل .ـفـي ّ
وبخاصــة الدوافــع الختيــار المســار األكاديمــيّ؛ إذ
المســيرة الشــخص ّية واألكاديم ّيــة لطالبــات الدكتــوراة الفلســطين ّيات،
ّ

24. Ahmed, Sara. (2009). Ibid.
25 Collins Hill, Patricia. (2015). Ibid.
Yuval-Davis, Nira. (2006). Ibid.
26. Kvale, Steinar. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Sage Publication.
ـن أطفــال؛  10عز بــاوات؛ منفصلــة واحــدة ولديهــا طفــل 13 .مــن المشــارِكات طالبــات دكتــوراة ـفـي العلــوم
ـن متز ّوجــات ولديهـ ّ
 .27مــن بيــن المشــارِكات 13 :هـ ّ

اإلنســان ّية واالجتماع ّيــةَ ،و  11ـفـي العلــوم المخبر يّــة.
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ُسكَ ْينة حريب سواعد

أن الفئــة األو ـلـى (وعــدد أفرادهــا  13طالبــة) قــد واجهــت العديــد مــن الصعوبــات ع ـلـى طــول المســار ،وقــد تجلّــت
نجــد ّ
ُ
ـرهن االجتماعــيّ واالقتصــاديّ ،فغالب ّيــة األ ُ َســر عانــت مــن وضــع ما ـلـيّ صعــب ،وال
هــذه الصعوبــات ـفـي تد ـن ّـي وضــع أ َسـ ّ

أن
أن هــذه العائــات كثيــرة األفــراد ( )12-5مقارنــة بالجيــل الثا ـنـي (( )6-5يشــمل األب واأل ّم) .وجــدت كذلــك ّ
سـ ّيما ّ
األب هــو المعيــل الوحيــد لألســرة والــذي يعمــل ـفـي أعمــال تســتدعي قـ ّوة بدن ّيــة ع ـلـى الغالــب ،وتتطلّــب منــه ســاعات

األمهــات ر بّــات بيــوت ،وقــد أدّى وضــع األســرة الصعــب هــذا إ ـلـى
األســر ،كانــت وظيفــة ّ
عمــل طويلــة يوم ًّيــا .ـفـي غالب ّيــة َ

ـهن .لقــد اقتصــرت
األســرة وإعالــة أنفسـ ّ
دخــول الطالبــات إ ـلـى ســوق العمــل مبكـ ًرا ،وذلــك ابتغــا َء المســاعدة ـفـي إعالــة ْ
ـن ع ـلـى مجــاالت بأجــور متدنّيــة ،نحــو :الزراعــة؛ بيــع المالبــس ...مــا يم ّيــز هــذه الفئــة ً
أيضــا ،بحســب روا يــات
أعمالهـ ّ
أن غالب ّيــة األشـ ّـقاء تح ّولــوا إ ـلـى ســوق العمــل ولــم يكملــوا دراســتهم بهــدف المســاعدة ـفـي إعالــة األســرة،
النســاءّ ،

ـاص بهــم .إحــدى الصعوبــات التــي نجدهــا قــد تكـ ّررت كثيـ ًرا ـفـي روا يــات هــذه الفئــة هــي عــدم
وابتغــا َء بنــاء مســتقبل خـ ّ
االســتقرار األ ُ َســريّ الناتــج عــن الوضــع االقتصــاديّ واالجتماعــيّ المتد ـن ّـي ،وهــو مــا تم ّثــل ـفـي عـدّة أمــور ،منهــا :مــرض
كل هــذه العوامــل المتعلّقــة
أحــد الوال َد ْيــن أو كليهمــا؛ انفصــال أحــد الوال َد ْيــن عــن العائلــة؛ مــوت أحــد الوال َد ْيــن مبكـ ًراّ .
ـارهن األكاديمــيّ ،بــد ًءا مــن الثانو يّــة ح ّتــى الدكتــوراة؛
باأل ُ َســر أثّــرت ع ـلـى تشــكيل ُهويّــة الطالبــات وع ـلـى تحديــد مسـ
ّ
ـرهن ـفـي األســاس ،وامتـ ّد ذلــك
ـاص مــن نقــص ـفـي التوجيــه المهنــيّ مــن جانــب أسـ ّ
فقــد عانــت هــذه الفئــة ع ـلـى نحـ ٍو خـ ّ
أن لهــذه البدا يــة تأثي ـ ًرا كبي ـ ًرا ع ـلـى المراحــل التاليــة التــي تنضــاف إليهــا
إ ـلـى مرحلــة المدرســة الثانويّــة .مــن المؤكّــد ّ
عوائــق أخــرى كثيــرة ،نحــو :االندمــاج ـفـي الح ّيــز األكاديمــيّ اإلســرائيليّ؛ اختيــار موضــوع الدراســة للّقــب األ ّول واللقــب

ً
الحقــا ككادر
الثا ـنـي؛ التأخّــر ـفـي االلتحــاق ببرامــج الدكتــوراة الــذي مــن شــأنه تقليــص احتمــاالت االندمــاج ـفـي األكاديميــا

وثمــة عوائــق أخــرى ســأتط ّرق إليهــا ـفـي مــا بعــد.
مهنــيّّ .
ـن  12طالبــة) تضــع لنــا صــورة أ كثــر تفـ ً
ـاؤل مــن
روا يــات طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل الثا ـنـي للتعليــم العا ـلـي (وعددهـ ّ

ـن للتعليــم
شــريحة الجيــل األ ّول ،حيــث ُت ْطلِعنــا الروا يــات ع ـلـى َد ْور األهــل ـفـي هــذه الفئــة ـفـي تمهيــد الطر يــق أمامهـ ّ
الجم ـ َة التــي يعا ـنـي
ـات
العا ـلـي .فقــد ذاق هــؤالء األهــل (وهــم الجيــل األ ّول للتعليــم العا ـلـي) ع ـلـى جلودهــم الصعوبـ ِ
ّ

منهــا الجيــل األ ّول ،وكانــوا قــد ك َّونــوا الجيــل األ ّول مــن الطبقــة الوســطى .لقــد ســمح الوضــع االقتصــاديّ الج ّيــد لهــذه
ممــا سـ ّهل عليهــم األمــور وجنّبهــم دخــول ســوق العمــل م ْبكر يــن ّإل إذا
الشــريحة بتمويــل الرســوم الدراسـ ّية ألبنائهــمّ ،

فحســب ،وإنّمــا شــمل كذلــك العمــل التر بــويّ؛ فقد دفع هؤالء
رغبــوا بذلــك .لــم يقتصــر التمهيــد ع ـلـى الناحيــة الما ّديّــة
ْ

األهــل أوالدهــم إ ـلـى التعليــم العا ـلـي وه ّيــأوا لهــم أرض ّيــة َ
خصبــة مــن أجــل هــذا ،وذلــك مــن خــال دعمِ هــم ومرافق ِتهــم
ً
ومفروغــا منــه.
ـل حقيقــة التعليــم العا ـلـي أم ـ ًرا بديه ًّيــا
مــن ناحيــة تعليم ّيــة ـفـي المراحــل األو ـلـى مــن حياتهــم،
ْ
وجعـ ِ
مــن الخصائــص األخــرى التــي ُطرِحــت ـفـي روا يــات الطالبــات اللوا ـتـي ينتميــن إ ـلـى هــذه الفئــة تهيئـ ُة الب ْنيــة األساسـ ّية

هامــا لهــم.
ـتمدّة مــن تعليــم اإلخــوة الــذي ش ـك ّل
ً
الداعمــة للتعليــم العا ـلـي ،مــن خــال النمذجــة المسـ َ
داعمــا إضاف ًّيــا ًّ
ـفـي الجيــل األ ّول ،ينحصــر َد ْور األشـ ّـقاء ـفـي قلّــة النمذجــة (النمــوذج الــذي يحتــذى بــه) ـفـي األســرة ،كمــا ي ّتضــح مــن

جــه إ ـلـى ســوق العمــل ،كبديــل
ممــا يتس ـ ّبب ـفـي فقــدان األشـ ّـقاء الدافـ َـع للدراســة والتو ّ
روا يــات طالبــات الدكتــوراةّ ،
ُ
لتخليــص أنفســهم مــن وضــع أ َســرهم االجتماعــيّ واالقتصــاديّ المتد ـن ّـي ،وبهــذا يصبحــون مــن المسـ ِـهمين ـفـي إعالــة

ـن مــن الجيــل األ ّول إ ـلـى
خاصــة بهــمُ .تشــير روا يــات َمــن قابلتهـ ّ
األســرة ،و ُيمك ّنهــم ذلــك مــن بنــاء حيــاة عائل ّيــة جديــدة ّ
ْ
ّ
أن طالبــة الدكتــوراة تأخــذ بهــذا ال ـ َّد ْور (النمذجــة) ويصبحــن
قصــة مختلفــة لألشــقاء ،و ـفـي كثيــر مــن األحيــان نــرى ّ
ّ

ـن ،حيــث يقمــن بدفعهــم إ ـلـى التعليــم ح ّتــى يتمكّنــوا مــن تغييــر مصيرهــم .تَ ْعــرض
الداعمــات الرئيس ـ ّيات إلخوتهـ ّ
روا يــات طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل الثا ـنـي صــورة مختلفــة بشــأن تعليــم اإلخــوة ،حيــث إنّــه لــم تظهــر معضلــة
الدراســة أو مشــكلة الدوافــع والقــدرات األكاديم ّيــة ،بــل ع ـلـى العكــس مــن ذلــك؛ نجدهــا تبــرز ّ
قصــة نجــاح أ كاديمــيّ
ممــا يشــير إ ـلـى اختــاف آخــر بيــن طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل األ ّول للتعليــم العا ـلـي والجيــل
بيــن معظــم األشـ ّـقاءّ ،
ّ
يتلقــى معظــم األبنــاء ـفـي أ ُ َســر الجيــل الثا ـنـي التعليـ َـم العا ـلـي ،وهــم
الثا ـنـي .فقــد م ّهــد األهــل الطر يــق للجيــل الثا ـنـي كــي
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ب َد ْورهــم -كأشـ ّـقاء داعميــن لبعضهــم البعــض ،بالنســبة لطلبــة الجيــل األ ّولُ -يعت َبــرون مم ِّهــدي الطر يــق األكاديم ّيــة

لألعضــاء اآلخر يــن ـفـي العائلــة.

28

ـارهن األكاديمــيّ .ـفـي بعــض الروا يــات ـفـي الجيــل
أهم ّيــة كبيــرة ـفـي دعــم مسـ
ّ
لــأ ّم ـفـي روا يــات الطالبــات مــن الجيليــن ّ

األ ّول ،تنبــع رغبــة األ ّم ـفـي حصــول بناتهــا ع ـلـى التعليــم العا ـلـي مــن ع ـدّة أســباب ،أ ّولهــا اعتبــار هــذا التعليــم وســيلة
ّ
يتحقــق .الســبب الثا ـنـي يكمــن ـفـي اســتخدام عبــارة «تعليــم المــرأة
تعويــض لتحقيــق حلــم األ ّم بالتعلُّــم الــذي لــم

أن
هــو ســاحها» ،أي الــذي يمك ّنهــا مــن ضمــان مكانــة اجتماع ّيــة واقتصاديّــة أفضــل ـفـي المجتمــع ،باإلضافــة إ ـلـى ّ
التعليــم العا ـلـي يضمــن لهــا إمكان ّيــات زواج أفضــل ،كمــا أنّــه يضمــن لهــا االســتقالل االقتصــاديّ الــذي ُيعتبــر عجلــة

حــدث ـفـي المســتقبل (عِ لــم الغيــب)َ .د ْور األ ّم ـفـي كلتــا الفئتيــن يتلخّــص ـفـي تقديــم الدعــم
إنقــاذ للمشــاكل التــي قــد تَ ْ
العاطفــيّ والمعنــويّ للطالبــات.

إن لــأب ـفـي روا يــات طالبــات الدكتــوراة َد ْو ًرا ـفـي دفــع األبنــاء والبنــات إ ـلـى التعليــم العا ـلـي ،لكــن هــذا الصــوت
كذلــك ّ
وخاصــة عندمــا يتعلّــق األمــر بتعليــم
ـاص ـفـي فئــة الجيــل األ ّول للتعليــم العا ـلـي،
ّ
حــا أو قويًّــا ع ـلـى نحـ ٍو خـ ّ
ال يبــدو واض ً

ً
مختلفــا عندمــا يتعلّــق األمــر بتعليــم األوالد الذكــور ،حيــث تظهــر ـفـي كثيــر مــن الروا يــات
حــى
الفتيــات ،ولك ّنــه يأخــذ من ً
ً
حــا مــن قــرارات األبنــاء بشــأن التعليــم .ع ـلـى ســبيل المثــال ،ـفـي إحــدى
فاعل ّيــة األب ـفـي اتّخــاذه
حــا وصري ً
موقفــا واض ً

جــه إ ـلـى ســوق
الروا يــات تقــول المشــارِكة ّ
إن األب يدعــم ابنــه ما ّديًّــا ـفـي تعليمــه ،وعندمــا يقـ ّرر ابنــه تــرك التعليــم والتو ُّ
ـن ،ولك ّنــه ال يســهم ـفـي تغطيــة التكاليــف.
أمــا ـفـي مــا يتعلّــق ببناتــه ،فهــو ال يمانــع ـفـي تعليمهـ ّ
العمــل يغضــب ويقاطعــهّ .

أن األب داعــم ما ّديًّــا ومعنو يًّــا للتعليــم العا ـلـي وأحيانًــا يتدخّــل ـفـي
ظهــر الروا يــات ّ
ـفـي مــا يخـ ّـص فئــة الجيــل الثا ـنـيُ ،ت ِ

إمــا بســبب التصنيــف المهنــيّ المنخفــض لبعــض
اختيــار المســار المالئــم البنتــه ،وذلــك بتفضيــل موضــوع ع ـلـى آخــرّ ،
المهــن أو المــردود المــادّيّ المنخفــض مقا َرنـ ًة باالســتثمار ـفـي موضــوع كعلــم النفــس والقانــون ،ع ـلـى ســبيل المثــال،

وإمــا بســبب تصنيــف ع ـلـى خلف ّيــة جندر يّــة لمهــن ُتص َّنــف ع ـلـى أنّهــا أنثو يّــة أو ذكور يّــة .ع ـلـى ســبيل المثــال ،ـفـي إحــدى
ّ
الص ّبــة».
جـ ٍة ُمفا ُدهــا« :مــا عِ ّنــا بنــات تنــزل َع َّ
الروا يــات رفــض األب اختيــار ابنتــه موضــوع الهندســة المدن ّيــة بح ّ

29

نجــد ـفـي روا يــات الطالبــات تأثيـ ًرا للبيئــة المجتمع ّيــة كذلــك ع ـلـى اختيــار المســار األكاديمــيّ ،حيــث تقــوم هــذه البيئــة

ـن
جع ع ـلـى تعليــم الفتيــات ،ومــن جهــة أخــرى تفــرض عليهـ ّ
بإرســال رســائل مزدوجــة لبناتهــا .فهــي مــن جهــة تش ـ ّ
ـن ـفـي حالــة مــن التوتّــر
االلتــزام بالمعاييــر االجتماع ّيــة المقبولــة (كالــزواج المبكــر -ع ـلـى ســبيل المثــال) .ذاك يضعهـ ّ

مخطــط لهــا ومــن شــأنها أن تؤثّــر ع ـلـى
والضغــط الــذي يــؤدّي ـفـي أحيــان كثيــرة إ ـلـى اتّخــاذ قــرارات خاطئــة وغيــر
َّ

ـتقبلهن األكاديمــيّ .لهــذه الرســائل صــدى أقــوى ـفـي روا يــات طالبــات الدكتــوراة
بعامــة ،وال س ـ ّيما مسـ
ـتقبلهن
مسـ
ّ
ّ
ّ

مــن الجيــل األ ّول للتعليــم العا ـلـي ،وال س ـ ّيما ـفـي القضايــا األساس ـ ّية (كالــزواج واألمومــة -ع ـلـى ســبيل المثــال) .ـفـي
أن األعـ َ
ذات تأثيــر ضئيــل ع ـلـى
ـراف االجتماع ّيــة والرســائل البيئ ّيــة بشــأن موضــوع الــزواج ُ
ســياق الجيــل الثا ـنـي ،يبــدو ّ
أهم ّيــة التعليــم العا ـلـيُ ،تســهمان
طالبــات الدكتــوراة ،حيــث ُتظهــر الروا يــات ّ
أن دعــم األســرة ،والرســالة الواضحــة بشــأن ّ

ـن هــذه األعــراف ســرعان مــا تعــود لتظهــر ـفـي مراحــل
ـن التعليم ّيــة ،ولكـ ْ
ـن و ُتس ـ ّهل تجربتهـ ّ
ـن لطموحاتهـ ّ
ـفـي تحقيقهـ ّ

ـيرتهن األكاديم ّيــة ،كالخــوف مــن عــدم الــزواج أو عــدم اإلنجــاب.
متق ّدمــة مــن مسـ
ّ
تظهــر الروا يــات ـفـي كلتــا الفئتيــن مــن الجيــل األ ّول والجيــل الثا ـنـي للتعليــم العا ـلـي أنّهمــا عانتــا ع ـلـى ح ـ ّد ســواء مــن
ـن مــن اآلبــاء ،وكذلــك مــن المــدارس
نقــص ـفـي التوجيــه المهنــيّ ـفـي اختيــار مســار ومجــال الدراســة المناســب لتطلُّعاتهـ ّ
28. O’Shea, Sarah; May, Josaphine; Delahunty, Janine, & Stone, Cathy. (2017). First-in-family students, university experience and
family life: Motivations, transitions and participation. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
King, Sharron; Luzeckyj, Ann; McCann, Ben, & Graham, Charmaine. (2015). Exploring the experience of being first in family at
university. National Centre for Student Equity in Higher Education.
صب الباطون خالل إنشاء المباني.
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وخاصــة الشــعور
الثانويّــة .فقــد تح ّدثــت الفئتــان عــن تجــارب متشــابهة ـفـي مواجهــة الفضــاء األكاديمــيّ اإلســرائيليّ،
ّ

ـن ـفـي الحيــاة األكاديم ّيــة.
صعبــت اندماجهـ ّ
باالغتــراب الثقا ـفـيّ والصعوبــات اللغويّــة والتــي ّ

للمدرســة الثانويّــة دور رئيســيّ ـفـي تمهيــد الطر يــق للطلبــة وإعدادهــم للحيــاة األكاديم ّيــة ،مــن خــال التوجيــه المهنــيّ
مناســب ًة لهــم .لقــرار اختيــار مجــال الدراســة
والمؤسســة األكاديم ّيــة األكثــر
الــذي يســاعدهم ـفـي اختيــار مجــال الدراســة
َ
ّ
أهم ّيــة كبيــرة؛ فهــو قــرار قــد يؤثّــر ع ـلـى الحيــاة بأكملهــا -وبضمنهــا اســتمرار يّة الطالبــات ـفـي الدراســات
األكاديم ّيــة ّ

العليــا.
ـن ،وتطــرح ُر ًؤى تســهم ـفـي
ُتس ـلِّط روا يـ ُ
ـن الضــو َء ع ـلـى هــذه الفتــرة مــن حياتهـ ّ
ـات طالبــات الدكتــوراة اللوا ـتـي قابلتهـ ّ
جهــة للمســار األكاديمــيّ للطلبــة الفلســطين ّيين ع ـلـى وجــه العمــوم،
أهم ّيــة َد ْور المدرســة الثانويّــة كبوصلــة مو ِّ
فهــم ّ
ـتهن األكاديم ّيــة ع ـلـى وجــه الخصــوص .تشــير معظــم روا يــات الطالبــات إ ـلـى
وللطالبــات اللوا ـتـي يختــرن متابعــة دراسـ ّ

أن معظــم
تجر بــة إيجاب ّيــة ـفـي مــا يتعلّــق بالتجر بــة االجتماع ّيــة والتعليم ّيــة ـفـي المدرســة الثانو يّــة .أفــادت الروا يــات ّ

تخصصــات النخبــة ـفـي المــدارس الثانويّــة ،التــي تتمحــور ع ـلـى نحـ ٍو أساســيّ ـفـي المواضيــع
طالبــات الدكتــوراة اختــرن
ُّ
العلم ّيــة ،نحــو :الفيز يــاء؛ الرياض ّيــات؛ الكيميــاء؛ اإللكترون ّيــات .أضــف إ ـلـى ذلــك توافــر ج ـ ّو تعليمــيّ إيجا ـبـيّ وداعــم

ـعورهن بالثقــة
ـن ـفـي الفصــل ع ـزّزت شـ
وإنجــازات تعليم ّيــة عاليــة وعالقــات
ّ
ـن وزمالئهـ ّ
مهمــة وج ّيــدة مــع معلّميهـ ّ
ّ
ـن هــذه الفتــر َة بأنّهــا دفيئــة حاضنــة أو ُفقاعــة .لكــن ،مــع نهايــة هــذه المرحلــة
بالنفــس ،وقــد َوصفــت الكثيـ ُ
ـرات منهـ ّ
وبدا يــة المســار األكاديمــيّ ـفـي الجامعــات اإلســرائيل ّية ســرعان مــا تنفجــر هــذه ُ
أن هــذه
ـن ،ويدركــن ّ
الفقاعــة ـفـي وجوههـ ّ

ـن بمــا فيــه الكفايــة للمرحلــة الجديــدة المليئــة بالمفاجــآت والعثــرات .مــن خــال روا يــات هــؤالء
الدفيئــة لــم تج ّهزهـ ّ

ـن
ـن ،ونتيجــة لذلــك كثيــر منهـ ّ
ـن عان َ ْيــن مــن نقــص ـفـي التوجيــه المهنــيّ المناســب الحتياجاتهـ ّ
الطالبــات ،نلمــس أنّهـ ّ
ـن ع ـلـى تغييــر هــذا المســار ـفـي الســنة الثانيــة أو الثالثــة مــن اللقــب
يتّجهــن إ ـلـى مســار غيــر مالئــم ،وهــو مــا يجبرهـ ّ
األ ّول ،و ـفـي أحيــان كثيــرة بعــد الحصــول ع ـلـى اللقــب .لهــذا التغييــر تبعــات اقتصاديّــة واجتماع ّيــة ونفس ـ ّية ع ـلـى

ـإن روا يــات
أن معظــم المــدارس الثانويّــة اليــوم ُتديــر برامــج للتوجيــه المهنــيّ ،فـ ّ
ـن .ع ـلـى الرغــم مــن ّ
الطالبــات وعائالتهـ ّ

جــه إليهــم باستفســارات عــن البرامــج
طالبــات الدكتــوراة تصــف حــاالت نقــص المعرفــة بالمهن ّييــن الذيــن يمكــن التو ُّ
والمســارات المختلفــة ،كمــا أنّهــا تشــير إ ـلـى مشــاعر االرتبــاك والبلبلــة وعــدم فهــم المتطلّبــات المختلفــة لألوســاط
ـن.
األكاديم ّيــة ـفـي هــذه المرحلــة مــن حياتهـ ّ

أن َد ْور المدرســة
أن هنــاك فجــوة ـفـي االنتقــال مــن المدرســة الثانو يّــة إ ـلـى الجامعــة ،ويبــدو ّ
كذلــك تَ َب ّيــن مــن المقابــات ّ
الثانويّــة ينتهــي عنــد تخ ـ ُّرج الطلبــة منهــا ،وليــس لهــا َد ْور ـفـي مرا َفقــة الطلبــة بعــد ذلــك ح ّتــى يجــري اســتيعابهم ـفـي
ـيطا ـفـي مرحلــة االنتقــال ،وأن تسـ ّهل التجر بــة الصعبــة التــي جــرى
األكاديميــا .مــن شــأن هــذه المرا َفقــة أن تَعمــل وسـ ً

تداولهــا ـفـي الكثيــر مــن األبحــاث عــن طلبــة اللقــب األ ّول ،والتــي ظهــرت ـفـي روا يــات الطالبــات حيــث وصفــن التجر بــة
بأنّهــا ُفقاعــة تنفجــر ـفـي الوجــه (أو «كان أ ّول كـ ّـف» -ع ـلـى حـ ّد تعبيــر إحــدى الطالبــات) .مرحلــة االنتقــال مــن المدرســة

الثانويّــة إ ـلـى األكاديم ّيــة تختلــف مــن طالــب إ ـلـى آخــر ،وذلــك حســب خلف ّيتــه العائل ّيــة واالجتماع ّيــة واالقتصاديّــة ،ولــذا

ـإن وجــود شــخص ّية تربويّــة مألوفــة ترافــق الطلبــة ـفـي هــذه المرحلــة االنتقال ّيــة قــد يســهم ـفـي معالجــة المعضــات
فـ ّ
التــي تواجــه الطلبــة والمتعلّقــة باألوســاط األكاديم ّيــة.

ثمــة برامــج جديــدة نشــأت لتســهم ـفـي منال ّيــة وتســهيل دخــول الطلبــة العــرب إ ـلـى األكاديميــا
مــن المؤكّــد ّ
أن ّ
ـم بحــث كيف ّيــة إســهام هــذه البرامــج
اإلســرائيل ّية (نحــوَ « :رواد للتعليــم العا ـلـي»؛ «مســار» -وغيرهمــا) ،ولــذا مــن المهـ ّ

ـاركن ـفـي البحــث لــم تكــن هــذه البرامــج ـفـي
ج ْســر الهـ ّوة بيــن هاتيــن المرحلتيــن .غالب ّيــة َمــن ـفـي الشــريحة اللوا ـتـي شـ
َ
ـفـي َ
ـن خدمــة التوجيــه المهنــيّ ـفـي
خاصــة للطالبــات األصغــر سـنًّا واللوا ـتـي َل َم ْسـ َ
منال ّيتهـ ّ
ـن ،ولكــن هنــاك بعــض الروا يــات ّ

المــدراس الثانويّــة ،ع ـلـى نحـ ِو مــا نجــد ـفـي مــا َر َو ْتـ ُه «رنــدة» (اســم مســتعار) التــي أ ْد َلــت بأنّهــا إبّــان المدرســة الثانويّــة،
بتخصــص ـفـي موضــوع مع َّيــن كان
الخاصــة المشــهورة
مــن خــال برنامــج التوجيــه المهنــيّ ،زارت إحــدى الكلّ ّيــات
ُّ
ّ
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همــة ج ـدًّا وأعطتهــا توجي ًهــا لِمــا قــد يناســبهاّ ،إل أنّهــا فشــلت ـفـي النهايــة ـفـي
ُم ِه ًّمــا بالنســبة لهــا .هــذه الز يــارة كانــت ُم ّ

ـل االقتصــاديّ .هــذه الحالــة تشــير إ ـلـى
االلتحــاق بالدراســة ـفـي هــذه
أهمهــا العامـ ُ
المؤسســة ،بســبب عوائــق أخــرى ُّ
ّ
ُّ
ممــا إذا كانــت هــذه الز يــارات تل ّبــي احتياجــات ش ـتّى
التحقــق ّ
نجــاح جز ـئـيّ لهــذه الز يــارات ،حيــث إنّــه مــن الضــروريّ

ثمــة مال َءمــة بيــن الكلّ ّيــة وطموحهــا هــي ،ولك ّنهــا كانــت ز يــارة وحيــدة؛ فمــاذا عــن
الطلبــة .ـفـي حالــة «رنــدة» ،كانــت ّ
ســائر الطلبــة؟ فضـ ًـا عــن ذلــك ،تشــير الروا يــات إ ـلـى وجــود شــرخ بيــن الح ّي ـز ِ العائ ـلـيّ للطالبــات والمدرس ـ ِة الثانويّــة،

ـن
خاصــة ـفـي روا يــات فئــة الجيــل األ ّول مــن التعليــم العا ـلـي ،حيــث عانــت كثيــرات مــن بينهـ ّ
حــا ّ
وظهــر هــذا الشــرخ واض ً
مــن صعوبــات ومشــاكل شــخص ّية وعائل ّيــة وضائقــة ما ّديّــة ونفسـ ّية ـفـي هــذه المرحلــة ،لكــن المدرســة الثانويّــة كانــت
مغ َّيبــة عــن هــذا الجانــب ،ولــم يكــن لهــا أيّ َد ْور ـفـي التخفيــف مــن عــبء هــذه األثقــال عــن الطالبــات.

إن فهــم التقاطعــات المختلفــة التــي تتشـك ّل ـفـي حيــاة طالبــات الدكتــوراة الفلســطين ّيات يســهم ـفـي فهــم
ـفـي الختــامّ ،
تقاطــع ب ِ َنــى االضطهــاد يتطلّــب مــن هــؤالء النســاء
عالقــات الق ـ ّوة وعــدم المســاواة الناتجــة عــن هــذه التقاطعــات.
ُ
قــدرة تك ُّيــف متع ـدّدة األبعــاد بغيــة التغلّــب عليــه .ـفـي ســبيل ذلــك ،تقــوم الطالبــات باســتثمار الطاقــات والمــوارد

ـن ـفـي بعــض األحيــان
ـن ،وهــو مــا يــؤدّي بهـ ّ
المختلفــة والوقــت مــن أجــل العمــل ع ـلـى تذليــل العوائــق التــي تواجههـ ّ

ممــا يجعــل إنجــاز
إ ـلـى إضاعــة البوصلــة ـفـي منتصــف الطر يــق ،والتش ـتّت الفكــريّ حــول ترا ُتب ّيــة األهــداف الحيات ّيــةّ ،
رســالة الدكتــوراة ـفـي أســفل السـلّم ،وهــذا مــن شــأنه أن يز يــد مــن الشــعور بالقلــق والتوتّــر وأحيانًــا الشــعور باالكتئــاب.

خاتمة
ـي
مــن خــال هــذا المقــال القصيــر ،حاولــت أن أب ّيــن الفــروق بيــن العوائــق التــي تواجههــا طالبــات الدكتــوراة مــن فئ َتـ ِ
الجيــل األ ّول والجيــل الثا ـنـي ـفـي نقطــة زمن ّيــة محـدَّدة ـفـي مــا قبــل البــدء بالمســار األكاديمــيّ ،وذلــك بغيــة فهــم نقطــة

أن العوائــق تكمــن ـفـي الصعوبــات
االنطالقــة وتأثيرهــا ع ـلـى المســار .ـفـي مــا يخـ ّـص فئــة الجيــل األ ّول ،أظهــرت النتائــج ّ

االقتصاديّــة ،وعــدم االســتقرار ،والمشــاكل األســر يّة ،وعــدم وجــود نمــاذج لخريجــي التعليــم العالمــي يحتــذى بهــا
داخــل األســرة ،والرســائل المجتمع ّيــة المزدوجــة بصــدد قضايــا تعليــم الفتيــات والمســائل المتعلّقــة بالنســاء

ـاراتهن
ـإن نقطــة االنطــاق إ ـلـى مسـ
ّ
وأمــا طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل الثا ـنـي ،فـ ّ
(كالــزواج -ع ـلـى ســبيل المثــال)ّ .
ـن ،وقــد أســهم هــذا
ـن الذيــن م ّهــدوا الطر يــق لهـ ّ
األكاديم ّيــة ،مقا َرنــة بالمجموعــة األو ـلـى ،أ كثــر تقد ًُّمــا بفضــل والدِيهـ ّ

ـن وتذليــل بعــض العوائــق (كالعــبء االقتصــاديّ -ع ـلـى ســبيل المثــال) .ع ـلـى الرغــم مــن ذلــك،
التمهيــد ـفـي اندماجهـ ّ
ال زلــن يواجهــن تح ّديــات عديــدة ،كاســتمرار وجــود التو ّقعــات األبويّــة الجندر يّــة -ع ـلـى ســبيل المثــال -التــي تؤثّــر
أضــف العوائـ َـق المشــت َركة للفئتيــن،
ع ـلـى اختيــار مجــال الدراســة ،وبالتا ـلـي تؤثّــر ع ـلـى المســار إ ـلـى الدكتــوراة .إ ـلـى ذلــك ِ

كالنقــص ـفـي التوجيــه المهنــيّ وعوائــق أخــرى لــم أتطـ ّرق إليهــا ـفـي هــذا المقــال يواجهنهــا ـفـي المراحــل المختلفــة (نحــو:
ـتمدّة مــن تقاطــع موقعهـ ّ
اللقــب األ ّول؛ اللقــب الثا ـنـي؛ اللقــب الثالــث) ،هــذه العوائــق المسـ َ
ـن التاريخــيّ والجنــدريّ

والوطنــيّ كنســاء مــن األقلّ ّيــة الفلســطين ّية.
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