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عضو الكنيست يوسف جبارين

الناصرة- “القدس العربي”:

A الخارجية  العالقات  رئيس  جبارين  يوسف  الكنيست  عضو  توجه 

والتنمية التعاون  منظمة  لرئيس  بمذكرة  املشOكة  العربية  القائمة 

التي “بيزا”  امتحانات  نتائج  خطورة  حول  غوريا،  أنخيل  االقتصادية، 
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بادرت إليها املنظمة A إسرائيل وكشفت عن فجوات خطbة بa الطالب

رفع أجل  من  فوري  بشكل  املنظمة  بتدخل  مطالبا  والعرب،  اليهود 

مستوى التعليم العربي وضمان مكانة متساوية للطالب العرب.

وكانت نتائج امتحانات “بيزا” التي نظمتها املنظمة A حواo ثمانa دولة

A مهارات بشكل غb مسبوق  العرب  الطالب  دّلت عq تردي نتائج  قد 

بالتحصيل الفوارق  تفاقم   qوع والرsاضيات،  والعلوم  العربية  اللغة 

بa الطالب العرب واليهود.

كما دّلت النتائج عq أن إسرائيل جاءت األوw سلبياً من ناحية الفوارق

أّكد النتائج،  هذه  وإزاء  قومي.  أساس   qع االمتحانات  بنتائج  الكبbة 

bالتغي  wإ تؤدي  لن  ومادية  شكلية  تغيbات  أن  رسالته   A جبارين 

رسمية تحقيق  لجنة  بإقامة  للمطلب  مشbا  العربي،  بالتعليم  املطلوب 

الطالب  aب للتمييز  التاريخية  األبعاد  تكشف  بحيث  النتائج  هذه  حول 

وامليزانيات املوارد  ناحية  من   ،aالسن عشرات  طوال  واليهود  العرب 

التعليم ومضامa جهاز  مبنى   bتغي  A تبحث  وكذلك  التحتية،  والبنى 

العربي.

معطيات الرسالة  وشملت 

التمييز عمق  تفضح  رسمية 

بتخصيص الرسمي  اإلسرائي� 

العرب الطالب   aب امليزانيات 

والطالب اليهود، باإلضافة إw النقص الكبb بالصفوف والبنى التحتية.

عن العرب   aواألكاديمي  asبوOال إقصاء  قضية   wإ الرسالة  وأشارت 

مطلب  wإ مشbا  اإلسرائيلية،  التعليم  وزارة   A القرار  اتخاذ  دوائر 

واضحة صالحيات  مع  عربي  تربوي  مجلس  بإقامة  الداخل  فلسطينيي 

الكشف عن تمييز باملوارد

aوبنتائج امتحانات البيزا ب

العرب واليهود

!



aومضام أهداف  تعكس  أن  أهمية   wإ وكذلك  العربي،  التعليم  إلدارة 

وروايتهم العرب  للطالب  الفلسطينية  العربية-  الهوsة  العربي  التعليم 

التاريخية.

طالبنا حقوق  باحقاق  املعارف  وزارة  فشلت  “لقد  جبارين:  النائب  وقال 

والقومية، الثقافية  لخصوصيتنا  التعليم   aمضام وبمالءمة  باملساواة 

ونحن ال نثق بقرارات الوزارة حول املوضوع”.

وأضاف جبارين أن أحد مبادئ منظمة التعاون والتطوsر االقتصادي هو

مبدأ املساواة بa املواطنa وتطوsر مكانة املجموعات التي تعا� التمييز،

qع الضغط   A أك�  دورا  املنظمة  تأخذ   � لها  توجهه  جاء  هنا  ومن 

عامة، العرب   aاملواطن تجاه  سياساتها   bلتغي اإلسرائيلية  الحكومة 

والطالب العرب عq وجه الخصوص.

هنا وال�ملا�  الجماهbي  نضالنا  تعزsز  جانب   wإ بالطبع  “هذا  وتابع: 

ضد سياسات التمييز”.

يشار إw أن وفدا من القائمة املشOكة ومركز مساواة كان قد التقى قبل

املجتمع ضد  التمييز  قضايا  أمامه  وعرض  غوريا  العام   bبالسكرت  aعام

العربي حيث تم االتفاق عq مواصلة التعاون وتبادل املعلومات.

وA قاعة الكنيست قال أيضا زميله النائب وليد طه املتابع لقضايا الOبية

للتعليم  qأع “مجلس  إقامة  عن  فورا  اإلعالن  يجب  إنه  والتعليم 

الطالب، أمور  ألولياء  القطرsة  اللجنة  عن   aمندوب يشمل  العربي” 

السلطات  A التعليم  أقسام  العربي،  التعليم  قضايا  متابعة  لجنة 

املحلية A األلوsة املختلفة، اللجنة القطرsة لرؤساء املجالس والبلديات

مجالس عن  ومندوب  املختلفة  األلوsة   A العربي  التفتيش  العربية، 

الطالب.



النائب وليد طهالكنيستالتعليم A إسرائيلإسرائيل

يوسف جبارينمنظمة التعاون والتنمية الدولية

كلمات مفتاحية

النائب وليد طه

وخلص طه الذي سبق وشغل إدارة قسم الOبية والتعليم A بلدية كفر

مدير يقف  العربي  للتعليم   qاألع املجلس  رأس   qع“ للقول:  قاسم  

قسم التعليم العربي A وزارة املعارف”.
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