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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
وصل الى موقع العرب بيان من اللجنة القطرية، 
متابعة  وجلنة  م��س��اواة  مركز  "أعلن  فيه:  ج��اء 
السلطات  العربي وجلنة رؤساء  التعليم  قضايا 
التعليم  مليزانية  معارضتهم  عن  العربية  احمللية 
املقترحة للسنوات 2017-2018 والتي تتجاهل 
املعلمني  لزيادة وظائف  العربي  التعليم  حاجات 
وذلك  تدريسية،  غرفة   3000 األق��ل  على  وبناء 
العاملة  الهيئات  عقدته  خ��اص  اج��ت��م��اع  خ��ال 
يوم  الدولة  وميزانية  العربي  التعليم  مجال  في 
اخلميس في بلدية طمرة وذلك مبشاركة اعضاء 
يوسف  د.  غ��ن��امي،  م��س��ع��ود  ال��ع��رب  الكنيست 
ج��ب��اري��ن وح��ن��ني زع��ب��ي اع��ض��اء جل��ن��ة التربية 
اهالي.  وجل��ان  تربية  اقسام  وممثلي  البرملانية 
ومركز  احمللية  السلطات  رؤس��اء  جلنة  وكانت 
املؤسسات  إغ��اق  نيتهم  أعلنا  قد  احمللي  احلكم 
امليزانيات  املالية  وزارة  قلصت  بحال  التعليمية 
سهيل  د.  االجتماع  وافتتح  للتعليم.  املخصصة 
دياب رئيس بلدية طمرة معربا عن إلتزام البلدية 
اجلماهير  هيئات  تصرف  حتت  مرافقها  وضع 
التعليم خاصة وتاه  العربية عامة وفي قضايا 
رئيس جلنة متابعة قضايا التعليم العربي محمد 

حيادرة".
أعدها مركز  البيان: "وفي ورقة عمل  وأضاف 
م���س���اواة وت��ع��ت��م��د ع��ل��ى دراس����ة داخ��ل��ي��ة ملكتب 
رئيس احلكومة ووزارة املالية يتضح أن 30% 
يخصص  التعليم  جهاز  في  التعليم  ساعات  من 
حسب معايير غير واضحة من ناحية اقتصادية 
وت���رب���وي���ة. وأوص�����ى ال��ت��ق��ري��ر ف���ي رف���ع حجم 

الساعات االضافية جلهاز التعليم العربي بحجم 
%30 في املدارس االبتدائية، %50 في املدارس 

االعدادية و %75 في الثانويات.
قضايا  متابعة  جل��ن��ة  س��ك��رت��اري��ة  ع��ض��و  وأك���د 
مجلس  في  التربية  قسم  ومدير  العربي  التعليم 
ابو غوش راجي منصور على النقص الكبير في 
املدارس والغرف التدريسية حيث تشير معطيات 
3000 غرف  ينقصه  العربي  املجتمع  ان  اللجنة 
تدريسية في هذه املرحلة واكثر من 2000 غرفة 
اضافية للتجاوب مع التكاثر الطبيعي حتى عام 

."2020
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان: "وأش����ار م��دي��ر م��رك��ز مساواة 
جعفر فرح الى وجود عشرات املصادقات املالية 
لبناء مدارس وحضانات ال ميكن تنفيذها بسبب 
م��ع��ارض��ة دائ���رة أراض���ي اس��رائ��ي��ل تخصيص 
اراضي لبناء هذه املدارس. ومن بني املواقع التي 
املصادقات  االرض ومتلك  تعاني من نقص في 
الكروم،  مجد  وم����دارس:  ح��ض��ان��ات  ب��ن��اء  على 
وتعاني  وحيفا.  ال��زرق��اء  وجسر  ره��ط  الطيبة، 
املختلطة من ممانعة  املدن  العربية في  العائات 
السلطات احمللية من االستثمار في بناء املدارس 
العربية حيث قدمت مؤخرا جمعية حقوق املواطن 
م��س��اواة ضد  االه��ال��ي وم��رك��ز  ب��اس��م  التماسا 
التي ترفض بناء مدرسة،  بلدية نتسيرت عليت 
في  حيفا  بلدية  طالب  قد  م��س��اواة  مركز  وك��ان 
ب��ن��اء م��درس��ة ج��دي��دة مل��درس��ة ح���وار االبتدائية 
واالعتراف في مدرسة حوار االهلية وتخصيص 

غرف وبنايات ملدارس مختلفة في املدينة.
احمللية  السلطات  رؤس��اء  جلنة  رئيس  وحت��دث 

وبلدية سخنني مازن غنامي "تتفاوض املؤسسات 
املالية  وزارة  م��ع  االخ��ي��رة  السنة  ف��ي  العربية 
130 مليون شيكل  ووزارة التربية على إضافة 
املنهجي،  غير  التعليم  خ��دم��ات  لتطوير  سنويا 
حيث حتاول بعض اجلهات حتويل هذه امليزانيات 
وااللتفاف  اجلماهيرية"  امل��راك��ز  "ش��رك��ة  ال��ى 
ان عشرات  العربية، علما  السلطات احمللية  على 
مما  جماهيرية  م��راك��زا  متلك  ال  العربية  القرى 
يعني إستثنائها من برنامج التعليم غير املنهجي. 
وستعقد جلنة الرؤساء اجتماعا خاصا مع مديرة 

وزارة التربية يوم االحد القريب".
احلكومة  أن  "وي���ت���ض���ح  ال���ب���ي���ان:  وأض�������اف 
قرارا   19.6.2016 يوم  اتخذت  قد  االسرائيلية 
رقمه 1560 يؤكد على أهمية رفع نسبة النجاح 
في  ال��ط��اب  تؤهل  التي  النوعية  البجروت  ف��ي 
ق��ررت رف��ع معدل  ال��ى اجلامعات كما  ال��دخ��ول 
الدولية، ولم ترصد  البيزا  العرب في امتحانات 
احلكومي،  القرار  هذا  لتنفيذ  ميزانية  احلكومة 
وطالب مركز مساواة والذي يتابع ميزانية الدولة 
من منظور اجلماهير العربية بتخصيص ميزانية 
لتنفيذ هذا القرار، خصوصا ان توصيات طاقم 
وزارة املالية يؤكد على أهمية تخصيص امليزانية 

لهذا الهدف.
وحت����دث ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت م��س��ع��ود غ��ن��امي عن 
أهمية التنسيق بني الهيئات املهنية والوطنية في 
طرح قضايا مجتمعنا، ودعا عضو الكنيست د. 
يوسف جبارين الى املشاركة في اجتماع جلنة 
التربية البرملانية املخطط عقده يوم االثنني ودعى 
الى طرح موضوع التعليم العالي في لقاء خاص 

وضع التعليم العربي يتطلب زيادة 55 الف ساعة تعليمية
*مركز مساواة وجلنة متابعة قضايا التعليم العربي وجلنة رؤساء السلطات 
حسب  يخصص  التعليم  جهاز  في  التعليم  ساعات  *30% من  العربية  احمللية 
معايير غير واضحة من ناحية اقتصادية وتربوية *مت التأكيد في نهاية اجللسة 
على أهمية صياغة ورقة عمل مشتركة لكافة الهيئات وااللتزام في عرضها خالل 
اجللسات وعلى وسائل االعالم *احلكومة االسرائيلية قد اتخذت يوم 19.6.2016 
قرارا رقمه 1560 يؤكد على أهمية رفع نسبة النجاح في البجروت النوعية التي 

تؤهل الطالب في الدخول الى اجلامعات
بحضور ممثلي اجلامعات العرب، وأكدت عضو الكنيست 
الى  امليزانيات  أهمية توسيع احلوار من  حنني زعبي على 
وضع  وعلى  ومضامينه  التعليم  ج��ودة  ح��ول  رؤي��ا  بناء 

التعليم في النقب".
املزرعة  مجلس  رئيس  اللقاء  في  "وحت��دث  البيان:  وتابع 
فؤاد عوض ورئيس مجلس كوكب ابو الهيجاء زاهر صالح 
ورئيس مجلس كفرمندا طه زيدان ورئيس مجلس عيلبون 
جريس مطر ومدير قسم التربية في مجلس كفر مندا جمال 
طه، ومدير قسم املعارف في مجلس يافة الناصرة محمود 
صالح، وسليم غميض مدير مكتب رئيس بلدية الناصرة، 
فرنسيس  رميا  فسوطة  مجلس  في  التربية  قسم  ومديرة 
وروضة مخول ممثلة اجلبهة في نقابة املعلمني ومدير جلنة 
يونس  السام  العربي عاطف معدي وعبد  التعليم  متابعة 
نائب  الله-  صنع  ونصر  عرعرة،  في  املعارف  قسم  مدير 
رئيس مجلس دير االسد، ومدير قسم التربية في املشهد، 
واحملامية سوسن زهر من عدالة، وجبر نصار مدير قسم 
التربية في بلدية عرابه، وجمال شدافنة – مدير عام شركة 
مجاز، ومحمد شما- مدير قسم املعارف في بلدية طمرة، 
ومراد حداد عضو بلدية شفاعمرو، وفادي سمعان- مركز 
اجناز، وبروفسور رياض اغبارية محاضر جامعي، ومحمد 
ذياب- مسؤول مدينة با عنف في بلدية طمرة، ومت تلخيص 
مطالب اجلماهير العربية لطرحها امام املديرة العامة لوزارة 

التربية وجلنة التربية ووزير التربية:
التعليم بشكل  • املطالبة في تنفيذ برنامج توزيع ساعات 
للتعليم  تعليمية  ساعة  الف   55 زي��ادة  يعني  مما  تفاضلي 
ال��ع��رب��ي وف��ح��ص إم��ك��ان��ي��ة ت��ق��دمي إل��ت��م��اس ب��ح��ال ل��م يتم 

التجاوب مع املطلب.
تدريسية  غرفة   5000 بناء  عملية  تسريع  على  العمل   •

واملطالبة بتخصيص ميزانية وأراضي.
غير  للتعليم  شيكل  مليون   130 تخصيص  على  العمل   •

املنهجي من خال السلطات احمللية وأقسام التربية.
وحتويل  االه��ل��ي��ة  امل����دارس  م��ع  ل��ات��ف��اق  ف���وري  تنفيذ   •

امليزانيات املطلوبة.
• متابعة مجلس التعليم العالي لبلورة برنامج منالية التعليم 

العالي للطاب العرب وتخصيص ميزانية لتنفيذه.
والصناعي  التكنلوجي  للتعليم  م��دارس  بفتح  املطالبة   •

لتتجاوب مع حاجات الطاب بدل تسربهم من املدارس.
• التأكيد على أهمية مشاركة مؤسسات اجلماهير العربية 

في هيئات اتخاذ القرارت التربوية.
وتدريب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��وع��ي��ة  حت��س��ني  م��وض��وع  م��ت��اب��ع��ة   •
وشهادات  العلمي  التحصيل  لتحسني  وتطويرهم  املعلمني 

البجروت.
املدارس  لتصليح  املخصصة  امليزانية  ان  على  التأكيد   •

وحتضيرها الفتتاح السنة الدراسية غير كافية .
املجالس  ف��ي  ال��ع��رب  ال��ط��اب  إه��م��ال  م��وض��وع  متابعة   •

االقليمية واملدن املختلطة.
اخلاصة  النقب  عرب  حاجات  حلصر  خاص  لقاء  عقد   •

وخصوصا في القرى غير املعترف فيها.
• ضمان تخصيص %25 من كافة بنود وزارة املالية والتي 

تصل الى اكثر من 50 مليارد شيكل للطاب العرب.
ورقة  صياغة  أهمية  على  اجللسة  نهاية  في  التأكيد  ومت 
خال  عرضها  في  وااللتزام  الهيئات  لكافة  مشتركة  عمل 
اجل��ل��س��ات وع��ل��ى وس��ائ��ل االع����ام. وأع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة 
اجراءات  تعلن  قد  الرؤساء  جلنة  أن  غنامي  م��ازن  القطرية 
مطالب  م��ع  التجاوب  يتم  ل��م  بحال  تصعيدية  احتجاجية 

السلطات العربية"، الى هنا نص البيان.
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