
1 
 

  للغة العربيةاملف بعة متا
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  ،عملها للغة العربية على سلم األولويات االهتمام با في الناصرة، مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسانوضعت 

لزيادة الوعي باللغة العربية  داخل إسرائيل في مجتمعنا الفلسطيني وتطوريها   هارفع شأنعلى وحرصت 

حق أساس  المسار القانوني على تحصيل هذه عملت من خالل و . كحامية وحاملة للهوية والتراث والثقافة

ما  ال سي   حكومية رسمية وغير رسمية، ، مختلفة جهات إلى عدة برسائل أرسلت من حقوقنا الجماعية. فقد 

اللغة العربية هي اللغة الرسمية الثانية في  "ن أعلى  ينص   2002عام  الصادر ن تقرير مراقب الدولة أو

، ومنح إمكانيات التوجه  "األقلية "فيجب  تحقيق المساواة ويجب منح الخدمات الالئقة لهذه  ،إسرائيل

عليه يجب ترجمة الصفحات الحكومية على مواقع اإلنترنت إلى اللغة  للمؤسسات بالعربية، وبناء  

 ".  العربية

اللغة العربية أن  ؛عد ها الباحث أ.د. محمد أمارةأبعنوان )لغتنا العربية: رؤيا وتحديات(  دراسة ك دت أوقد 

بالنسبة لنا، نحن العرب الفلسطينيين في إسرائيل، هي لغة أم  حاملة لثقافتنا وهويتنا وانتمائنا، وهي  

دنا بطاقة  خصوصيتنا ويممن تعدد يمنحنا  فضاؤنا العربي بمكوناته القومية والثقافية والدينية على ما فيه

الوطن والحيز اللغوي وانحسار   وحيوية وسط شروط وجودية معيقة نشأت غداة النكبة وتتمثل في غربة

   . مكانتنا وماكنة لغتنا فيه

منافسة ومفروضة على اللغة العربية في البالد من   ،سياسية -اجتماعية -ئة لغويةوسط بي  نعيش  اا أننكم

جيال  ومع هذا فإننا نريد ألنفسنا واأل. ولة والتواصل اليوميك العام في الد اللغة العبرية بوصفها لغة الحرا

مة بلغتنا من خالل تمكينها من القيام بكل وظائفها، وجعلها حيزا طوير عالقة حميطا تُتيح تمن بعدنا شرو

منها وبها إلى  االنطالقة أم نريد اعة. وهو موقف مبدئي من لغللحراك نعيش وننتج به ذواتنا كأفراد وجم

يح لنا االتصال مع سياقنا وما فيه من ثقافات ولغات من خالل االنفتاح على االختالف تعددية لغوية تُت 

 لتعد د اللغوي. وا

ا تراكم من عوامل عدة تاريخية  في وضعنا الراهن جملة من التحديات في ضوء متواجه لغتنا العربية و

بتوكيد الهوية والثقافة وحفظهما، ما ما يتصل منها طالع بوظائفها ال سي  اقت االضوسياسية وموضوعية أع
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إسرائيل إلى  واحتواء ما بعد الحداثة في الحياة والعلوم والمعارف. هذا، فيما أفضت السياسات اللغوية في 

ا حرا وكامال باللغة العربية  حيزها الخاص ومنع نشوء حي ز عام يُتيح حراك محاصرة اللغة العربية في

 .  1باعتباره حقا وخيارا طبيعيا لمجتمع أصالني 

 

 لرفع شأن اللغة العربية  نشاطات مؤسسة ميزان 

 سماء البلدات والمدنأقرار وزير المواصالت بتهويد  بإلغاءطالب ت  "ميزان: " 2009/ 9/ 17 -

نسان في الناصرة بالمطالبة بإلغاء القرار بتغيير  ميزان لحقوق اإل  مؤسسةقام المحامي عمر خمايسي من 

لمكتوبة على اإلشارات والالفتات المنتشرة في الشوارع والطرقات الرئيسية في  أسماء البلدات والمدن ا

" )في ذلك ل كاتسييسرائ"بعد أن كان وزير المواصالت   "ميزان"البالد. ويأتي هذا اإلجراء القانوني من 

قد أقر  شطب األسماء العربية واإلنجليزية األصلية للمدن والقرى، واإلبقاء على أسمائها العبرية   الوقت(

 "القدس"ع كتابة نفس االسم العبري باألحرف العربية واإلنجليزية؛ األمر الذي يعني شطب اسم فقط، م

تيل  " ، أما اسم تل أبيب فسيتبدل باسم "نتسيرت "، ويصبح اسم مدينة الناصرة  "يروشاليم"واستبداله باسم  

 . "تسفات "إلى وصفد  "عكو "، وسيتحول اسم مدينة عكا في الالفتات إلى "يافو" ، ويافا تصبح "أفيف

 

 
متابعة قضايا التعليم العربي، المجلس التربوي العربي.  ربي للحقوق والسياسات، لجنة المركز العمحمد أمارة. لغتنا العربية: رؤيا وتحديات.  1

 .  2013الناصرة. 
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ها إلى وزير المواصالت وإلى النيابة العامة أن اللغة  تالتي وجه افي رسالته  "ميزانمؤسسة " ت د وقد أك  

رسمية في الدولة حسب القانون وقرارات صادرة عن المحكمة العليا والتي بدورها بينت  العربية هي لغة

والمحلية في الدولة اعتمادها في  مكانة اللغة العربية واعتبرتها لغة رسمية وعلى السلطات المركزية

 الالفتات واإلشارات المختلفة.

كما شدد مركز ميزان على حق المواطنين العرب في استخدام لغتهم والحفاظ على ثقافتهم وتراثهم، وال 

ما أسماء البلدان والمدن العربية التي هي رمز للوجود العربي في هذه البالد وجزء من مكونات الشعب سي  

 ي وثقافته وتاريخه وتراثه الذي ال يقبل أحد أن يُمس أو يشطب أو يلغى.الفلسطين

 

مؤسسة ميزان تطالب قائد الجبهة الداخلية بترجمة ارشادات حاالت الطوارئ للغة  : 217/7/201 -

 ة العربي

اه  ي  إبرسالة عاجلة لقائد الجبهة الداخلية مطالبة في الناصرة، نسان مؤسسة ميزان لحقوق اإل توجهت 

للغة العربية وخصوصا المواد   العنكبوتيةبترجمة موقع الجبهة الداخلية االلكتروني على الشبكة 

ه باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية  كما وطالبت، واإلعالنات عن كيفية التصرف في حاالت الطوارئ

ن يستعمل لغته في كل المؤسسات الحكومية في  أ ن كل مواطن  يحق له أعمال بالقانون الذي ينص على 

 .الدولة والمقصود بها اللغة العبرية والعربية

تروني  لكعالمية ونشر في موقعها اإلإن قامت مؤخرا الجبهة الداخلية بحمله أوجاءت هذه الرسالة بعد 

مصورة ودقيقة حول كيفية التعامل مع حاالت طوارئ مثل   تعليمات وتوجيهات واضحة وإرشادات 

وكانت الجبهة الداخلية قد وجهت نداء عبر راديو الشمس للمواطنين   ،الهزات األرضية وحاالت أخرى

رشادات والتعليمات غير  ه اإلهذ ولكن  ،العرب بالدخول للموقع ومتابعة كل التفاصيل واإلرشادات 
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مر الذي يصعب على المواطن العربي الذي ال يجيد قراءة اللغة العبرية من مترجمة للغة العربية األ

 االستفادة من التعليمات والعمل بها األمر الذي يمس بحقوقه في الحفاظ على السالمة له ولعائلته.

همية النشر في مؤسسات الدولة المختلفة للغة العربية  أوقد تطرقت مؤسسة ميزان في رسالتها على 

حقية اللغة العربية كلغة رسمية ومن  أكثر من قرار له في أفي  قر  أوخصوصا كون القضاء االسرائيلي 

التشديد على التعامل  ن اللغة العربية هي لغة رسمية ويجب أ همها قرار محكمة العدل العليا وتأكيدها على أ

 بها. 

ن  أ "ينص على  2002ب( الصادر عن مكتب مراقب الدولة عام  –  53ن تقرير مراقب الدولة )أكما و

فيجب  تحقيق المساواة ويجب منح الخدمات الالئقة  ، اللغة العربية هي اللغة الرسمية الثانية في إسرائيل

عليه يجب ترجمة الصفحات الحكومية  ربية، وبناء  لهذه األقلية، ومنح إمكانيات التوجه للمؤسسات بالع

 . "على مواقع اإلنترنت إلى اللغة العربية

 

شركات حافالت الناصرة تعمل على إضافة اللغة العربية إلى الالفتات اإللكترونية  : 2013/ 4/ 71 -

 للحافالت 

الناصرة، بشأن طلب   -رد ت شركة الناصرة للنقل والسياحة برسالة إلى مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان 

"ميزان" إضافة اللغة العربية إلى الالفتات اإللكترونية المثبتة على حافالت الشركة، بالتأكيد على أن  

 الشركة تعمل على تنفيذ هذا المشروع وقريبا سيخرج إلى النور. 

ركة الناصرة للنقل والسياحة الموجه لمؤسسة ميزان: "إننا نشكر لكم توجهكم إلى شركتنا  ش د  وجاء في ر

: "لقد دأبت شركتنا "شركة الناصرة  بهذا الخصوص، ونود أن نعلمكم أنه حظي باهتمام خاص". مضيفا 

كنة، للسياحة والسفر" ومنذ قرابة شهرين بذل مجهود أقصى لتنفيذ هذا الطلب وانجازه بأقرب فرصة مم

منها وفي إطار الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين الكريم في الوسط العربي على توفير وتسهيل   وحرصا
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الخدمة الالزمة. ويسرنا أن نعلمكم بأننا في انتظار التقنيات األخيرة إلنجاز هذا المشروع واخراجه الى 

 حيز التنفيذ". 

 

 شركة الناصرة للنقل والسياحة رسالة "ميزان" إلى 
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 رسالة "ميزان" إلى شركة الناصرة للنقل والسياحة 
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دة في الناصرة، برسالة مشابهة لمؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان  شركة خدمات الحافالت ت رد   كذلك الموح 

حول هذا الموضوع بالقول: "نشكركم على رسالتكم وتوجهكم. وبودنا إعالمكم بأن الشركة تعمل على  

تنفيذ مشروع "إضافة اللغة العربية الى الالفتات االلكترونية للحافالت"، الذي دونتموه برسالتكم مع  

ني في الشركة ليس فقط الالفتات اإللكترونية وإنما أيضا ترجمة الموقع االلكتروني التابع الطاقم التق

 للشركة إلى اللغة العربية. نأمل االنتهاء من تنفيذ البرمجة خالل الفترة القريبة". 

 

 شكر من "ميزان" إلى مدير شركة باصات الناصرة الموحدة رسالة 
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ل بإضافة اللغة العربية الى لوحاتها مؤسسة ميزان تطالب شركة انفاق الكرم: 2014/ 6/ 14 -

 االلكترونية 

لى شركة إالناصرة برسالة  –بعث المحامي محمد سليمان اغبارية باسم مؤسسة ميزان لحقوق االنسان

في حيفا يطلب فيها من الشركة إضافة اللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية في لوحاتها  "أنفاق الكرمل"

 نفاق. االلكترونية الموجهة للسائقين الذين يسافرون عبر هذه األ

 

 أنفاق الكرمل 

 

نفاق الكرمل وبدء استعمالها  أبأنه ومع افتتاح "ل المحامي اغبارية طلبه هذا من شركة انفاق الكرمل: وعل  

وضعت الفتات الكترونية إلرشاد المسافرين وتوجيههم في مسالك السير للمشتركين األعضاء ولمن  

ل تكاليف استعمال يسافر لمرة واحدة، حيث كتبت الالفتات باللغة العبرية فقط، وبدون شرح واٍف حو

 . "المسالك لألعضاء خاصة بما يتعلق بالغرامات التي تفرض في حال عدم دفع الرسوم

كما تعلمون فإن عدد المواطنين العرب في الدولة "وأضاف المحامي محمد سليمان اغبارية في رسالته: 

في الدولة، وهذا وارد  % من عدد السكان الكلي، واللغة العربية معترف بها رسميا كلغة ثانية20يساوي 
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. وفي قرارات كثيرة للمحاكم المختلفة في البالد اقرت اللغة  1922( لألمر الملكي لسنة 82في بند )

 . "العربية كلغة رسمية

ن قسما من هؤالء  أهم من السائقين العرب، و "أنفاق الكرمل"وأكد اغبارية أن عددا كبيرا من مستعملي  

ة. وأن الفتات الكترونية واضحة هو من المركبات المهمة لمجتمع متكافئ ال يتقنون قراءة اللغة العبري

جل تمكين هؤالء الذين ال يتقنون قراءة اللغة العبرية، لقراءة اللغة العربية على الالفتات أالفرص، ومن 

ن يسبب ذلك فرض غرامات مالية غير مفهومة وغير أدون  "انفاق الكرمل"واستعمال مسالك ومسارات 

 .المصدر واضحة

ضافة اللغة العربية للشاشات االلكترونية لتوفير خدمة لهؤالء  إنطلب منكم لذلك وختم اغبارية رسالته: 

السائقين الذين ألسباب مختلفة ال ينجحون في فهم ما كتب باللغة العبرية لشروط استعمال الطريق ورسوم  

 .الدفع المختلفة
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 مرفق رسالة مؤسسة ميزان التي تطالب إضافة اللغة العربية على اللوحات اإللكترونية في المواصالت العامة 
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بية على اللوحات اإللكترونية في المواصالت العامةمرفق رسالة مؤسسة ميزان التي تطالب إضافة اللغة العر  

 

 

 ربية ميزان تطالب بنشر نظام توظيف المعلمين في الوسط العربي باللغة الع:  7-9-2015 -

مدير قسم التعليم العربي في وزارة   –نسان برسالة للسيد عبدهللا خطيب بعثت مؤسسة ميزان لحقوق اإل

 . المعارف، تطالبه فيها بإصدار نظام التعيينات باللغة العربية

نه من أ، )في ذلك الوقت( مدير مؤسسة ميزان  –وجاء في الرسالة التي بعثها المحامي مصطفى سهيل 

ت الموجهة للمعلمين والخريجين العرب قد صدرت باللغة العربية وحدها، مع  ن تكون التعليما أالمستغرب 

 صلة للوسط اليهودي.   بأيةنها ال تمت أ
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على مسؤول في الوزارة  أن يتجاهل أن اللغة العربية هي لغة رسمية وال يعقل أيضا، أوجاء في الرسالة 

ا  ن والخريجات من دور المعلمين ال يتقنون  ن آالف الخريجي أعن سلك التعليم العربي اللغة العربية، علم 

ن النظام الذي نشر في اللغة العبرية ألى إشار المحامي مصطفى سهيل ألى ذلك إضافة إ اللغة العبرية.

يحوي بداخله بعض الفقرات التي ال يمكن فهمها حتى للمتمكنين جيدا من اللغة العبرية، فكم بالحري بعامة  

   الطالب العرب. 

 

 مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف رسالة "ميزان" 
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 رسالة "ميزان" مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف 
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نظام توظيف   بإصدار  للمحكمة المركزية ضد وزارة المعارف لتماساميزان تقدم : 1620/ 2/ 11 -

 وترجمة الموقع للغة العربية  في الوسط العربي باللغة العربيةالمعلمين 

، تطالب فيه  دارية في حيفاالتماس ا للمحكمة المركزية للشؤون اإلقدمت مؤسسة ميزان لحقوق االنسان 

وزارة المعارف بإصدار نظام التعيينات لتوظيف المعلمين العرب باللغة العربية وترجمة موقع وزارة 

و معلم عربي من فهم فحوى المواد التي بداخله واتاحة ألغة العربية حتى يتمكن كل طالب لى الإالمعارف 

 تقديم الطلبات باللغة العربية. 

ن تكون  أ نه من المستهجن أ، الطالب محمود محاميد جاء في االلتماس الذي  تقدم باسم مؤسسة ميزان وو

ي  أنها ال تمت ب أ، مع باللغة العبرية وحدها التعليمات الموجهة للمعلمين والخريجين العرب قد صدرت 

ن النظام الذي نشر في اللغة العبرية يحوي بداخله بعض الفقرات التي ال أ، حيث صلة للوسط اليهودي

 .، فكم بالحري بعامة الطالب العرب يمكن فهمها حتى للمتمكنين جيدا للغة العبرية

ن نشر  أ ن اللغة العربية هي لغة رسمية وأاس على وقد أكد المحامي مصطفى سهيل محاميد في االلتم 

ساسي للمواطنين العرب، األمر الذي يساعد ويسهل في فهمه وقراءته  أالنظام باللغة العربية هي مطلب 

ا على مسؤول في الوزارة عن سلك التعليم العربي اللغة العربيةأن يتجاهل أوال يعقل  الف  آن أ، علم 

المعلمين ال يتقنون اللغة العبرية خاصة من تخرجوا من معاهد وكليات  الخريجين والخريجات من دور

 . فيها يكون التعليم باللغة العربية

وزارة  لىإن مؤسسة ميزان بعثت في السابق برسالة أشار المحامي مصطفى سهيل ألى ذلك إاضافة 

ن  أال إ، صدار نظام جديد باللغة العربيةإالمعارف طالبت فيها الجهات المختصة بالعمل على نشر و

   لى تقديم هذا االلتماس.إمر الذي استدعى ، األالوزارة لم تستجب حتى لرسالة ميزان
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مكانية  إن تكون هناك أ عليه طالبت مؤسسة ميزان بالتماسها بنشر نظام توظيف واضح باللغة العربية وو 

 تقديم طلبات التوظيفات في اللغة العربية. 

 

 

 

 


