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  بلبلة وتخبط في رؤیة الطالب لمستقبلھم المھني والتعلیمي  )1

  

وبعد التخرج من وجود غموض شدید یكتنف  الثانویةالشباب العرب في نھایة یعاني جیل 

في حیاة  سنوات ھامةضیاع  إلىیؤدي  مستقبلھما الغموض حول ھذ .والتعلیميمستقبلھم المھني 

  . في دائرة البطالة أنفسھموكثیرا ما یجدون  ،كثیرة انجازاتھذا الجیل الصاعد دون تحقیق 

  

جلیا في تدني  ویبدو . مبكرا قبل نھایة الثانویة یظھرالتي ترافق ھؤالء الشباب  األملخیبة تأثیر 

في  أیضایظھر ذلك كما و. سبة الحاصلین على شھادة البجروتمعدالت عالمات البجروت ون

 یختارون مواضیع  خریجینمن ال الكثیر. ي والتعلیمينرؤیة حول مستقبلھم المھال عدم وضوح

نتائج كثیرة غیر ل یؤديھذا الشيء . ھارغبونمھن ال ینخرطون في ی أوال تناسبھم  للتعلم 

عدم  ,التعلیم بالوقت المالئم  إنھاءعدم  ,تخصصات تغییر ال,  ةعمالرسوب في الجا، كمحمودة 

  . الخ. ..العمل بالشھادة 

  

صر على بعض الجوانب تسرائیلي بشكل عام محدودة وتقالقبول في سوق العمل اإل إمكانیات 

وال یمكن الرھان علیھا كثیرا كمستقبل  ضعیفةقدرة االستیعاب في الوسط العربي ھي . فقط 

  .قد تزید من حدة ھذه الظاھرة  اببھذه كلھا أس . واعد یضمن حیاة كریمھ

  

لھا أبعاد  اجتماعیة  خطیرة  ) الثانویةنھایة (وجود ھذه الظاھرة في جیل مبكر من العمر  

االنزالق السریع نحو العنف  إلىوقد تؤدي أیضا  االجتماعیة اآلفاتوغیرھا من  البطالةانتشار ك

  . والعمل في جوانب سلبیھ في المجتمع  

  

ال المدرسة  ,القضیةوخاصة الصفوف الثانیة عشرة ما یسعفھم في ھذه  الثانویةال یبدو لطالب 

    .القضیةوال المجلس المحلي أو وزارة التعلیم توفر لھم الجواب الشافي لھذه 

بالموضوع  عالقةمصطلحات كنت قد تعلمتھا لھا  ,المدنیاتبموضوع  عالقةھذا الموضوع لھ 

الحق في الحیاة  ,الئقالحق في مستوى معیشي , الحق في المساواة ,علیمالتالحق في  :مثل

    .اجتماعي دیمقراطيتوجھ   ,الحكمسلطات  ,واألمن
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  الزواج المبكر )2

  
فقسم كبیر  ,الفتیاتظاھرة الزواج المبكر وخاصة لدى  إسرائیلتنتشر في المجتمع العربي في 

أنھ أحیانا وفي حاالت شاذة قد یتم ذلك في  وحتى الثانویةبعد من الفتیات یتزوجن مباشرة 

    .الثانویة المرحلةھذا الزواج یتم تتویجا لفترة الخطوبة التي تتم أثناء  .الثانویة المرحلة

  

فقسم . وعلى تطوره ومستقبلھ  إسرائیلالعربي في لھذه الظاھرة توجد أبعاد كثیرة على المجتمع 

ھؤالء  .واقتصادیاوفكریا  اجتماعیاوما زال غیر ناضج  األمومةكبیر من الفتیات یدخل طور 

یوجد عوارض  الشيءلھذا .  أو االكادیمیھ  المھنیة الناحیةیتطورن ویتقدمن من  الالفتیات غالبا 

یث یعتمدن النساء ودورھا في بناء مجتمع أفضل ح المستقبلیة األسرسلبیھ كثیرة على طبیعة 

مما یجعلھ فریسة  واستقاللھاأیضا مكانتھا  للمرأةقد یفقد  مما األسرةكلیة على الرجل في دعم 

  . المشروعةللنیل من حقوقھا  أحیاناسھلة 

  

وثقافیھ دائما تنبھ من مخاطر ھذه الظاھرة التي یوجد لھا مردود  وصحیة اجتماعیھمنظمات 

ض وھو عبال إلیھبعد قانوني ال یلتفت  األمرفأن في   ,ذلك إلى باإلضافة. سلبي على مجتمعنا 

    .بھحصول الخطبة قبل الحد القانوني المسموح 

  

في  مھمةمصطلحات  .المدنیاتوترتبط بدرس  األولىھذه المسالة ھي مسالة مدنیھ من الدرجة 

 ,الكرامةالحق في  ,الزواجالحق في حریة  ,الحریةالحق في  :بالموضوع عالقةالمدنیات لھا 

 ,الئقالعیش في مستوى معیشي  ,القانونمبدأ سیادة  ,التعلیمالحق في   ,العملالحق في حریة 

  . الحق في المساواة  .واألمنالحق في الحیاة 
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  إسرائیلالعنف في المجتمع العربي في   )3
  

 األمرالجدید في ھذا , عن حوادث عنف بدأنا نسمع تقریبا بشكل یومي  األخیرة اآلونةفي 

ذلك الحدة في عنفھا والتي قد تصل في أحیانا كثیرة نسبة ھذه  الحوادث وك فيھوالزیادة الحادة 

  . الجسدیةحد القتل ناھیك عن أعمال التھدید والتخریب واالعتداءات  إلى

  

كثیرة سیتم  انجازات .إسرائیللھذه الظاھرة أبعاد خطیرة على مستقبل المجتمع العربي داخل 

الفساد سینتشر بصورة و مجتمع العلى المستوى االجتماعي واالقتصادي في ھذا  إحباطھا

  .مرعبھ

  

وكذلك الشرطة تحاول محاربة ھذه  اإلعالموسائل ،  كتاب مقاالت ,عدیدةجمعیات  ,دینرجال 

المجتمع العربي یبدو عاجزا تماما من أیجاد  .قلیلالظاھرة ولكن یبدو أن النجاح في ذلك ھو 

  . األملھذه الظاھرة الخطرة  والمستقبل ال یحمل كثیرا من ل مخرج 

  

مصطلحات كثیرة كنت قد تعلمتھا . ,ھذا الموضوع  یتعلق بموضوع  المدنیات من نواح كثیرة 

 .إسرائیلوالمواطن في  اإلنسانحقوق  ,والمواطن اإلنسانحقوق  بالموضوع مثل عالقةلھا 

  . والتسامح  التعددیة, مبدأ سیادة القانون , سلطات الحكم 

   

  


