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العرب  موقع  مراسل   - عليمي  ن��زار  م��ن: 
وصحيفة كل العرب – الناصرة

عقد االثنني، مؤمتر صحفي في مكاتب جلنة 
حي  ف��ي  العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة 
املواد  ، وذل��ك إلط��اق  الناصرة  ال��ورود في 
والبديلة  املكملة  واملصطلحات  والفعاليات 
في موضوع املدنيات للطاب العرب، والتي 
والفعاليات  امل���واد  حتضير  إئ��ت��اف  اع��دَّه��ا 
املكّملة والبديلة لتدريس موضوع املدنيات في 
املدارس الثانوية العربية، وجاء ذلك رًدا على 
إعان وزارة املعارف حول إستعمال املنهج 
والكتاب الذي قامت بتحضيره بتغييب متعمد 

وإشراك متساٍو للمعلمني واملهنيني العرب.
هذا، وشارك في املؤمتر، محمد بركة، رئيس 
في  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة 
وامل��رب��ي محمد ح��ي��ادري رئيس  اس��رائ��ي��ل، 
والبروفيسور  التعليم،  قضايا  متابعة  جلنة 
اسعد غامن، محاضر في العلوم السياسية في 

جامعة حيفا ومركز مشروع املواد والفعاليات 
أدار  وال���ذي  امل��دن��ي��ات  م��وض��وع  ف��ي  البديلة 
اجل��ل��س��ة، وامل��رب��ي ع��م��رو اغ��ب��اري��ة، منتدى 
معلمي املدنيات العرب، واملربي شرف حّسان 
وخلود إدريس من جمعية حقوق املواطن في 
اسرائيل، ودالية حلبي من دراسات - املركز 

العربي للحقوق والسياسات، وغيرهم.
وأش����ار امل��ت��ح��دث��ون خ���ال اجل��ل��س��ة إل���ى أن 
العام  أُص���در مطلع  ال���ذي  امل��دن��يّ��ات  "ك��ت��اب 
الدراسي املاضي مت من خاله تغييب وجتاهل 
كتابة  سيرورة  في  خاصة  املضامني  بعض 
بعض  ج���اءت  بحيث  املصطلحات،  ك��راس��ة 
مضامينه بشكل مغاير، خاصة املصطلحات 
الرواية  وت��ع��رض  تاريخية  دالل���ة  لها  ال��ت��ي 
الفلسطينية،  الرواية  ومتجاهلة  االسرائيلية 
مثل املصطلحات التي تعّرف وتعرض األقلية 
"العرب  إسرائيل:  في  الفلسطينية  العربية 
إسرائيل"  في  "املسيحيون  إسرائيل"،  في 

جلنة املتابعة في الناصرة: 
"ال ميكن التنازل عن القضايا الفلسطينية في منهاج املدنيات"

*البروفيسور أسعد غامن: غير معقول وجود 25% من الطالب العرب في اسرائيل وأن يتم االستعالء عنهم بشكل كامل في منهاج املدنيات 
واللغة والتاريخ او أي منهاج آخر

و"الدروز في إسرائيل".
اجلهات  أّن  بالذكر  اجل��دي��ر 
املشاركة في اعداد الكراسة: 
التعليم  قضايا  متابعة  جلنة 
معلمي  وم��ن��ت��دى  ال��ع��رب��ي، 
وجمعية  ال���ع���رب  امل��دن��ي��ات 
ح�������ق�������وق امل���������واط���������ن ف���ي 
اس��رائ��ي��ل، و"دراس�����ات"- 
للحقوق  ال���ع���رب���ي  امل����رك����ز 
وجمعيات  وال���س���ي���اس���ات، 
وأكادمييون  وم��ؤس��س��ات 
وم��ع��ل��م��ون ع�����رب، ك��م��ا ان 
للمعلمني  متاحة  ال��ك��راس��ة، 
على  ُتنشر  وه��ي  وال��ط��اب 
م���وق���ع امل���ت���اب���ع���ة ال������ذي مت 
www. ال����ي����وم:  ت��دش��ي��ن��ه 

.almotabaa.com
وصّرح رئيس جلنة املتابعة 
حديثه  ف����ي  ب���رك���ة  م��ح��م��د 
أشرنا  مضى  ق��ائ��ا:"ف��ي��م��ا 
التمييز  وال��ى  النواقص  الى 
من  بنا  الاحق  واالج��ح��اف 
ممارسات املؤسسة احلاكمة 
في إسرائيل ضدنا الى جانب 
تنظيمات حمات احتجاجية 
برملانية  ومتابعات  شعبية 
أننا  إالّ  وإعامية،  ورسمية 
ق����ررن����ا، ك���ج���زء م����ن رؤي����ة 

ث��م��ة ض����رورة  أن  م��ك��م��ل��ة، 
القتران اإلشارة واالحتجاج 
بطرح بديل للكتاب". وتابع 
بركة قائا: "إننا نطمح في 
ه���ذا امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي، من 
خال مناهج تعليمية تهدف 
التعليم وإمنا  الى  ليس فقط 
الى حتريف وتزييف الوعي 
الصهيونية  ال���رواي���ة  جت���اه 
الذي  املدنيات  موضوع  في 
خللق  األدوات،  أح��د  يعتبر 
إدراك ووعي مجتمعي، كما 
هي  املتابعة  جلنة  رعاية  أن 
يجمع  أن  يستطيع  س��ق��ف 
والقدرات  ال��ن��اس  ك��ل  حتته 
واالبداعات  التي من املمكن 
املصلحة  ف�����ي  ت���ص���ب  أن 
وهذا  واالجتماعيّة.  الوطنيّة 
ودعم  بثقة  يحظى  املشروع 
م���ن جل��ن��ة اول����ي����اء رؤس����اء 
ونحن  احمل��ل��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
بحاجة ماّسة للجان وأقسام 
املعارف من اجل تعميم هذه 
الى  بحاجة  وأي��ًض��ا  امل����اّدة، 
وج����ود جل���ان أول���ي���اء أم���ور 
ليكون  امل��دارس  في  الطاب 
ل��ه��ا ال������دور االس���اس���ي في 
البديلة  امل����واد  ه���ذه  تعميم 

امل���دن���ي���ات". كما  مل���وض���وع 
وأعلن بركة عن تدشني موقع 
االنترنت  على  املتابعة  جلنة 
امل��دن��ي��ات، وفي  م��ادة  بنشر 
سيتواصل  امل��ق��ب��ل��ة  األي�����ام 
إنشاء  الس��ت��ك��م��ال  ال��ع��م��ل 

املوقع.
أّما البروفيسور أسعد غامن، 
تتعامل  احلكومة  "إن  ق��ال: 
الدرجة  من  كمواطنني  معنا 
رعايا،  م��ج��رد  أو  ال��ث��ان��ي��ة، 
إص����دار  ف���ي  اجل��ه��د  أّن  إالّ 
ه���ذه ال��ك��راس��ة، ي��ث��ب��ت م��ّرة 
قوي،  مجتمع  أن��ن��ا  أخ����رى، 
ط���اق���ات مهنية  ب���ه  ت��ت��واج��د 
ومتمكنة  بقضاياه  ملتزمة 
من مجاالت عملها وتستطيع 
ألبنائه،  احل��ل��ول  ت��ط��رح  ان 
احلياة".  م��ج��االت  ك��ل  ف��ي 
"كما  قائا:  ب.غ���امن،  وأك��د 
من  جوانب  أربعة  هنالك  أن 
املدنيات  م��ن��ه��اج  ف��ي  اخل��ل��ل 
ال���ت���ي أص����درت����ه ال�������وزارة، 
ومنها: خلل إشراكي، بحيث 
أنه غير معقول وجود 25% 
م����ن ال����ط����اب ال����ع����رب في 
اسرائيل وأن يتم االستعاء 
عنهم بشكل كامل في منهاج 

والتاريخ  وال��ل��غ��ة  امل��دن��ي��ات 
وكم  آخ�����ر،  م��ن��ه��اج  أي  او 
ال���وزراة  م���ّرة ك��ان��ت تخجل 
م���ن وض����ع إس����م "ع����رب" 
اليوم  ولكن  املنهاج  هذا  في 
العرب  كلمة  عن  التنازل  مت 
نتيجة للسياسة وااليدليوجيا 
كما  الوزير،  بها  يتعلق  التي 
وهنالك خلل نظري أي عندما 
يتم احلديث عن الدميقراطية 
هذا  القانون  امام  واملساواة 
ولكن  اساسي  نظري  يعتبر 
احملافظة  هو  ش��يء  كل  قبل 
القانون  ام��ام  امل��س��اواة  على 
نظام  أي  إع��ت��ب��ار  ميكن  وال 
نظرًيا  دميقراطي  سياسي 
امام  اذا كان هنالك اي خلل 
بفصل  خ���اص���ة  ال����ق����ان����ون 
ال���س���ل���ط���ات واالن���ت���خ���اب���ات 
من  أدوات  ه���ذه  وجميعها 
باملساواة  حت��ظ��ى  أن  اج���ل 
وال��ق��ان��ون ل��ل��م��واط��ن��ني، كما 
أن مشروع إصدار الكراسة 
البديلة، لكراسة مصطلحات 
ال������ص������ادرة عن  امل����دن����ي����ات 
األول  ُيعتبر  التعليم  وزارة 
البدائل  وي��ط��رح  ن��وع��ه،  م��ن 
مع  اخل��اف��ي��ة،  القضايا  ف��ي 
وتنشر  ال����وزارة،  تنشر  م��ا 
اليوم  اب��ت��داء م��ن  ال��ك��راس��ة 
على موقع جلنة املتابعة العليا 

الذي مت تدشينه اليوم".
بالقول:  ح��دي��ث��ه  وإخ���ت���ت���م 
"ه���ن���ال���ك خ���ل���ل ع��ل��م��ي أي 
في  ال����ن����ق����اش  مت  ع����ن����دم����ا 
اس���اس���ي���ة حول  م���واض���ي���ع 
قضية املواطنة في اسرائيل 
عرب  شركاء  بوجود  وذل��ك 
جتاهل  مت  ولكن  أساسيني، 
كل الكتابات التي ناقشوها، 
تاريخي  خلل  هنالك  أّن  كما 
وذلك عندما يتم احلديث عن 
البلد  لهذا  التاريخي  اجلانب 
ميكن  وال  املشترك  والوطن 
التنازل عن قضايا اسياسية 
وثقافتنا  تاريخنا  في  تتعلق 
علينا  ول��ذل��ك  الفلسطينية، 
ضمنان عملية تعليمية سليمة 
ودميقراطية"،  وح��ق��ي��ق��ي��ة 

بحسب بروفيسور غامن.
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