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 شكر وتقدير 
 

 "...مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

 كمف حؽ النعمة الذكر، كأقؿ جزاء لممعركؼ الشكر...

 فبعد شػػػػػكر المػػػكلى عز كجؿ، المتػػفضؿ بجميؿ النعـ، كعػظػيـ الجزاء...  

ني، كعممنػي، كأخػذ بيػدم يجدر بي أف أتػػقػػدـ بػبالغ االمتػػناف، كجزيػػػؿ العرفاف إلى كؿ مف كجي
فػػػي سػػػبيؿ إنجػػػاز ىػػػذا البحػػػث... كأخػػػص بػػػذلؾ مشػػػرفي، الدكتػػػػػكر نبيػػػؿ الجنػػػدم، الػػػذم قػػػّكـ، كتػػػابع، 

 كصكب، بحسف إرشاده لي في كؿ مراحؿ البحث.

لجػػػػػػنة المناقشػػػػة، عمػػػػى جيػػػػكدىـ فػػػػي قػػػػراءة الرسػػػػالة  عضػػػػكمكمػػػػا أتػقػػػػػدـ بجػػػػػزيؿ الشػػػػكر إلػػػػى 
 الجزاء... اهلل عني خير  فجزاىـ ،كتصكيبيا

كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى كؿ مف أمػدني بالعػمـ، كالمعرفػة، كأسػدل لػيا النصػو، كالتكجيػو، 
لػػى ذلػػؾ الصػػرح العممػػي الشػػامخ جامعػػة القػػدس، كأخػػص بالػػذكر برنػػام  الدراسػػات المقدسػػية،  كمنسػػؽ كا 

لمعقكبػػات التػػي  يمػػوكتذل المحػػدكديفريػػر  الػػذم رمرنػػي بدعمػػو كعطفػػو، البرنػػام  الػػدكتكر عمػػر يكسػػؼ
 .تنفيذ الرسالةأثناء في الدراسة ك أثناء في كاجيتني 

، كمػا كصكبيا فايز الككمي الذم دقؽ الرسالة لغكيان كنحكيان  الدكتكر الى الجزيؿ بالشكر كأتكجو
 أشكر طمبتي األعزاء الذيف دعمكني كليـ األثر الكبير في إتماـ ىذه الدراسة.

 كالػدم ككالػدتي، لصادقة، أك تمنياتو المخمصػةساندني بدعكاتو اكما أتكجو بالشكر إلى كؿ مف 
خكاني  .مف مشاؽ طيمة فترة الدراسة مكهعمى ما تحم ، أشكرىـكا 

 أشكرىـ جميعان كأتمنى مف اهلل عز كجؿ أف يجعؿ ذلؾ في مكازيف حسناتيـ  
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 الممخص بالمغة العربية
 عمى التعميـ في مدينة القدس"، كتحميؿ أعدا الباحث دراسةن بعنكاف "أثر جدار الضـ كالتكسع

جدار الضـ كالتكسع عمى  إقامة عمى النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية المترتبة التأثيرات
العممية التعميمية، ألف التعميـ كاف اليدؼ المباشر في ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي كذلؾ بإفرارو مف 

، مثمىضفة الغربية كرزة كالقدس، كما جاء جدار الضـ كالتكسع كسيمة محتكاه منذ أف احتمت إسرائيؿ ال
تماشت مع األىداؼ اإلسرائيمية في فرض كاقع جديد عمى العممية التربكية داخؿ مدينة القدس 

 كمحيطيا.

كسع كتكمف أىمية الدراسة في تكعية المجتمع الفمسطيني بالمخاطر التي سببيا جدار الضـ كالت
اقع التعميمي، مف أجؿ اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمكاجية مخاطر جدار الضـ نعكست عمى الك كا

كالتكسع، كأف ىذه الدراسة أيضان تستكشؼ المشكالت التعميمية التي نجمت عف الجدار، لتضع الحمكؿ 
 مدارس السميمة التي مف شأنيا أف تتصدل لتمؾ العقبات كالمعيقات التي تعيؽ العممية التعميمية في

 القدس. مدينة

كتمثمت مشكمة الدراسة بالسياسات اإلسرائيمية اليادفة لتيكيد التعميـ في المدينة، كالممارسات 
اإلسرائيمية تجاه قضية التعميـ ككاقعو في مدينة القدس في الكقت الحاضر، كدراسة تأثير جدار الضـ 

قع الجدار عمى عناصر العممية كالتكسع عمى العممية التربكية التعميمية في ىذه المدينة التي فرضيا كا
 التعميمية بشكؿ خاص، كعمى حياة المكاطف المقدسي بشكؿ عاـ.

ذ تدُّ منه تمىذأما بالنسبة لحدكد الدراسة فكانت الحدكد الزمانية التي كضعيا الباحث لدراستو 
القدس ، أما الحدكد المكانية: فاتخذ الباحث مف مدينة (0202) سنةنياية  حتى، (0202) سنةبداية 

مكانان لدراستو يبحث في مدارسيا كبيف طالبيا كاقع التعميـ ىناؾ كما آلت إليو األكضاع الثقافية 
 .جدار الضـ كالتكسعكالتعميمية كالتربكية بعد إقامة 

 الدراسة، ليذا النكع مف لمالئمتو التحميمي الكصفي المني  الباحث في ىذه الدراسة اتبع
الحصكؿ عمييا مف مديرية التربية في القدس كضكاحي القدس، كمجمس كاستخدـ معمكمات كبيانات تـ 

 بالمكضكع. العالقة ذات الرسمية بالمراجع إلى االستعانة أكلياء األمكر، باإلضافة

السمبية الناجمة عف بناء جدار الضـ كالتكسع  التأثيراتكما ىدفت الدراسة إلى استقصاء 
كمحاكلة إسرائيؿ تطبيؽ المناى  اإلسرائيمية المعدة كالمؤلفة عمى عناصر العممية التعميمية،  اكتأثيرى

 مفيـك القضية الفمسطينية.  هكالتي تشك مف قبؿ سمطات االحتالؿ 
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كقد تككف مجتمع الدراسة مف طالب كطالبات مدارس مدينة القدس الذيف يعبركف الجدار لكي 
مدرسة لكال ( 072)يف عمى كطالبة، مكزع ان طالب (6013)يصمكا إلى مدارسيـ كالبالغ عددىـ 

%( مف مجتمع 10نسبتيا ) فقاـ الباحث باختيار عينة عشكائية بمغت الجنسيف. أما عينة الدراسة
 الدراسة.

( استبانة، تـ 316كقد تـ استخداـ أداة الدراسة )االستبانة( كسيمة لجمع البيانات، فكزعت )
اكؿ القسـ األكؿ البيانات الشخصية، أما ( استبانة، كتككنت االستبانة مف قسميف، تن300استرجاع )

 التأثيراتالنفسية،  التأثيراتاالجتماعية،  التأثيراتالتربكية،  التأثيراتالقسـ الثاني فتناكؿ أربع مجاالت: 
السياسية، كتككف كؿ مجاؿ مف عدد مف الفقرات كتـ تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات باستخداـ 

 (، كالذم مف خاللو تـ تحميؿ كمناقشة كاستخالص النتائ .SPSSبرنام  التحميؿ اإلحصائي )

 :ما يمي من أىم نتائج الدراسةكان و 

أف جدار الضـ كالتكسع كاف عامالن مباشران كمساىمان في تراجع مستكل التعميـ في مدارس مدينة  .1
بشكؿ  المقدسي القدس، حيث ترؾ تأثيرات تربكية كاجتماعية كنفسية كسياسية، تأثر بيا الطالب

 .خاص، كالبيئة المدرسية المقدسية بشكؿ عاـ
مدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى  مف حيثلصالو األنثى جنس الطالب عامالن مؤثران كاف  .2

 مدينة القدس. مدارس العممية التعميمية في
مستكل المدرسة، كمستكل التحصيؿ العممي لمطالب، كالجية المشرفة عمى المدرسة، كمكقع  .3

كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة، كالبعد عف المدرسة، كميا عكامؿ لـ تؤثر في مدل تأثير المدرسة، ك 
 مدينة القدس. مدارس جدار الضـ كالتكسع عمى العممية التعميمية في

 وقد أوصت الدراسة بما يمي:

 تكفير تعميـ عربي في مدينة القدس كرفض أم محاكلة لتطبيؽ المناى  اإلسرائيمية. .1
الضـ  جدارلنفسية كاالجتماعية الناجمة عف ا التأثيراتاإلرشاد التربكم لمكاجية ضركرة تفعيؿ دكر  .2

 .كالتكسع
تزكيدىـ  العسكرية بيدؼ لمحكاجز يكميا يتعرضكف الذيف لمطمبة إرشادية برام  العمؿ عمى تكفير .3

 .الحكاجز ليذه كاالجتماعية النفسية التأثيرات لمكاجية عممية باستراتيجيات
 المتضرريف.لخدمة  مراكز إنشاء عمى الدكلية المؤسسات مع كبالتعاكف الكطف، لمستك  عمى العمؿ .4

 السمبية اليكمية الناتجة مف بناء الجدار. التأثيراتمتخفيؼ مف ل الجدار مف
لدعـ التعميـ المقدسي، كاالرتقاء بو، كحماية الشباب المقدسي مف مخططات تضافر الجيكد  .5

 سو اليكية الفمسطينية مف مدينة القدس.االحتالؿ كبرامجو التي تيدؼ إلى م
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Abstract: 

This study aims to investigate the effects of the Israeli annexation wall on 

education status in Jerusalem, and to analyze the psychological, social, and 

political implications of the wall on Palestinian students in Jerusalem. The 

Israeli occupation was directing education through the daily practices in order 

to generate uneducated Palestinians in all occupied territories in West Bank, 

Gaza and Jerusalem. The wall is the best way that helps Israel to achieve its  

targets to impose a new reality on the educational process within the city of 

Jerusalem and its environs. 

The importance of this study focuses on the awareness of the Palestinian 

society of the risks caused by the wall of annexation and expansion which 

reflected on the educational situation, in order to take appropriate action to 

confront the wall of annexation risks, this study also explores the educational 

obstacles that resulted from the wall, and find the right solutions that will face 

these obstacles and impediments that hinder the educational process in 

Jerusalem. 

The study problem of this study is associated with Israeli policies aiming at 

the Judaization of the city and the Israeli practices towards educational system 

in Jerusalem. Also, the study investigates the effect of the wall on the 

educational process, Which imposed by the wall on the elements of the 

educational process in particular, and on the lives of the citizens in general. 

The study was limited on Jerusalem schools  between 2002 and 2014. 

The researcher follows the descriptive approach because of it's suitability for 

this kind of studies, through using  the information and data obtained from the 

Directorate of Education in Jerusalem and the outskirts of Jerusalem, and the 

Council of Guardians, in addition to the use of the relevant official references 

to the subject. 

The study also aimed to follow the negative effects resulting from the 

construction of the wall of annexation and expansion and its impact on the 
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elements of the educational process, In addition to the Israel's attempt to apply 

the Israeli curricula composed by the occupation authorities and revised with 

distinction from the concept of the Palestinian question survey. 

The population of the study consists of all students from schools in the city of 

Jerusalem who cross the wall in order to reach their schools, and could be 

(3156) students, spread over more than 170 schools. The sample of the study, 

is a simple random sample, which represented 10% of the research 

population. 

Questionnaires were used for data collection, distributing (316) questionnaire, 

were retrieved (300) questionnaire. The questionnaire was divided into two 

parts, the first section contains the personal data, while the second part deals 

with four areas: educational effects, social effects, psychological effects, 

implications, and are each a number of paragraphs. The data were analyzed, 

and the hypotheses were using statistical analysis software (SPSS), through 

which the conclusions were analyzed, discussed, and drawn. 

Among the most important findings of the study: 

1. The sex of the student was a main  factor in the mean scores of the impact 

of the wall of annexation and expansion on the educational process in the 

city of Jerusalem. 

2. School level, the level of educational attainment of the student, the 

supervision of the school, the location of the school, a means to transport 

to the school, and the distance to the school, are all factors which did not 

influence the mean scores of the impact of the wall of annexation and 

expansion on the educational process in the city of Jerusalem. 

The study recommended the following: 

1. Provide Arabic education in the city of Jerusalem and to reject any 

attempts to apply the Israeli curriculum. 

2. the necessity of activating the role of the educational guidance to cope 

with the psychological and social effects of the wall. 

3. Working to provide guidance programs for students who are exposed 

daily to military barriers which provide them with scientific strategies to 

cope with the psychological and social effects of these barriers. 

4. Work on the national level, and in cooperation with international 

institutions to establish service centers to help people affected by the wall, 

and try to mitigate the negative effects of the wall 

.
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 المقدمة   1.1
يتعمـ الكثير مف أنماط سمككو التي ك اإلنساف كائف دائـ االحتكاؾ بالبيئة التي يعيش فييا، 

ة لمخبرة أك الخبرات التي يمر بيا، يمارسيا، كيصاحب عممية التعميـ تغيير دائـ نسبيان في سمككو نتيج
)مكسى، . فالتعميـ يرتبط بتعديؿ السمكؾ، إذ ال تعمـ ما لـ يحدث تغيير أك تعديؿ في سمكؾ المتعمـ

1981) 
ـ: ىك العممية التي ينت  عنيا تغيير في سمكؾ اإلنساف بسبب مركره أك تعرضو كعميو فالتعم

نما نستدؿ عمييا عف طريؽ لخبرة جديدة، كىذه العممية ال نالحظيا مباشر  الحادثة في  التأثيراتة، كا 
اف السمكؾ )األداء(، عمى شكؿ معمكمات، أك معارؼ، أك ميارات، أك عادات جديدة، نتيجة كجكد اإلنس

مف ىنا يتضو الفرؽ بيف التعمـ الذم ىك النشاط الداخمي الذم يمارسو  مف مكقؼ تعميمي معيف
الحادثة كالمؤثرة  التأثيراتالتعميمي، كبيف نتائ  التعمـ التي ىي  أثناء كجكده في المكقؼفي اإلنساف 

 (2008)العتيبي، عمى سمككو. 
( أف فعالية العممية التعميمية في أداء أدكارىا تتكقؼ عمى نجاح 2008كيؤكد العتيبي )

عمى كفاءة  اعتمادان ك في النيكض بمستكل طالبيا عمميان كتربكيان كافة المدارس، بؿ المؤسسات التعميمية 
برزت الحاجة إلى   أعضاء ىيئة التدريس فيما يقدمكنو لطالبيـ مف معارؼ كمعمكمات كقيـ كاتجاىات

دعـ تمؾ المؤسسات، كالعمؿ عمى رفع مستكل أدائيا لككنيا مف المؤسسات ذات النشاط االجتماعي 
اع السياسية السائدة الخدمي التي تسكدىا شبكة معقدة مف العالقات كالتفاعالت االجتماعية كاألكض

االحتالؿ اإلسرائيمي عائقان  إذ يشكؿ ؛التي تمر بيا المنطقة بشكؿ عاـ كمدينة القدس بشكؿ خاص
بنيكيان لمعممية التربكية التعميمية في فمسطيف، حيث قمصت مف سمطاتو كسيادتو في صيارة نظاـ تعميـ 

حاكؿ االحتالؿ جاىدا التقميؿ أك  كما، يفي بمتطمبات كطمكحات المجتمع الفمسطيني في الرقي كالتطكر
التيميش مف دكر التعميـ في تعزيز المفاىيـ الكطنية كاألخالقية كاإلنسانية التي يطمو أم نظاـ تعميمي 

 (2007)العسالي،  ررسيا في المجتمع.
بيت المقدس نيضة عممية منذ أف قاـ الخميفة الراشدم عمر بف الخطاب بفتو بيت  تلقد شيد

، كقد اىتـ الخمفاء األمكيكف كالعباسيكف بالعمـ (599)ي العاـ السادس عشر لميجرة المكافؽ المقدس ف
. كقاـ المعتضد بتأسيس معيد ـ(781) سنةكالتعميـ، فقد أنشأ المأمكف أكؿ بيت لمحكمة في المدينة 
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 ركا العمـ فييا.، حيث شدا العمماء الرِّحاؿ إلى بيت المقدس كنشـ(902) لمعمـ كعدد مف البيكت العممية
  (2007)العسالي، 

كقد كاف المسجد األقصى منارة لمعمـ كىناؾ المئات مف كبار العمماء المسمميف الذيف ارتحمكا 
إلى بيت المقدس، كيعتبركف مف أكائؿ مف عممكا في المسجد األقصى كقبة الصخرة المشرفة، كقد 

صالح الديف األيكبي الذم استردىا مف  كصمت النيضة العممية أكجيا في بيت المقدس بعد أف فتحيا
ىػ، كقد أسس األيكبيكف العديد مف المدارس، كالتي ال تزاؿ معالميا شاىدا لمعياف، 583الصميبيف عاـ 

كتعتبر مف المؤسسات العممية المرمكقة، ككاف مدرسكىا مف كبار  ـ(441) منيا: المدرسة الصالحية
 ق(589) درسة المسجد األقصى، كالمدرسة األفضميةأشيرىا م العمماء، كظيرت المدارس الكقفية

 (1991)حبايب، . ق(887) كاألشرفيةق( 604)كالنحكية 
الظركؼ كالصعكبات كالعقبات مع  أقسى( أف التعميـ الفمسطيني قد كاجو 1991كيرل حبايب )

ية االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية عامة كالقدس خاصة، فكانت األكامر العسكرية كالتعسف
، كالتي كانت جميعيا تيدؼ إلى خمؽ جيؿ جاىؿ يعمؿ في كافة لممؤسسات التعميمية أنكاعيا كأشكاليا

سكؽ العمالة الرخيصة، فعمدت إلى تجاىؿ المؤسسات التعميمية في الضفة الغربية كقطاع رزة، فعاش 
المالعب الشعب الفمسطيني تحت ظركؼ قاسية، منيا النقص في األبنية المدرسية، كتجييزىا ب

 كالمختبرات كالمكتبات كالكثير الكثير مف الضركريات كالميمات التي يعتمد عمييا التعميـ.
عند تعداد الجكانب السمبية التي أثرت بشكؿ أك بآخر في العممية التعميمية في فمسطيف بشكؿ 

سيرة العمؿ عاـ، كفي القدس تحديدان، نجد أف لممحتؿ اإلسرائيمي كدكلتو دكران كبيران في إعاقة م
في مستكل التعميـ في مدينة القدس عند سكانيا العرب، كىذا التراجع  ان التعميمي، فنجد ىناؾ تراجع

مرتبط بتمؾ اإلجراءات التي قاـ بيا المحتؿ اإلسرائيمي بيدؼ تغيير طبكررافية المدينة المقدسة، كتغير 
جراءات الكثيرة، االستيالء عمى كاقعيا العربي اإلسالمي إلى كاقع ييكدم خالص، كمف بيف ىذه اإل

أحياء كثيرة تحيط بالحـر القدسي، كالرقابة الشديدة عمى المنياج التعميمي، كتبايف كتفاكت كاختالؼ في 
تكنكلكجية كحداثة التعميـ المقدـ لمطمبة الييكد في القدس مقارنة مع الطمبة العرب المقدسييف الذيف ال 

ات التي قدمت لمطمبة الييكد، بؿ نجد أف ىناؾ عقبات يجد فييا يجدكف شيئان بسيطان مف تمؾ المحفز 
الطالب العربي كالمقدسي نكعان كسالحان يستخدمو العدك اإلسرائيمي اتجاىو، ليجد نفسو مقاكمان بقممو 

 (2009كس، )دعككراسو ىذا المحتؿ الذم يقؼ بينو كبيف المدرسة. 
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ات كنشاطات كمشاريع رير شرعية مف كجية لقد شرعت السمطات اإلسرائيمية بتنفيذ عدة إجراء
النظر الدكلية كالقانكنية لخدمة مصالحيا المستقبمية، فكاف ىناؾ الفكر الييكدم في االستيالء عمى 
محيط المدينة المقدسة، ليشكؿ ىذا الفكر أطكاؽ عدة مف األحياء كالمستكطنات االستعمارية التي 

 .تحمقت حكؿ مدينة القدس
)ابف خضراء  إلى يكمنا ىذا بإقامة ما يعرؼ بالجدار الفاصؿ أك العازؿ حتى انتيى األمر 

، الذم ابتمع الكثير مف األراضي الفمسطينية التي إعتاش منيا الفمسطينيكف، كاقتمع (2004كالبرركثي، 
آالؼ مؤلفة مف الدكنمات المزركعة بالكرمة كالزيتكف كالحمضيات، كىدـ كدمر آالؼ المنازؿ كالشكارع 

ساجد، كشطر القرية كالمدينة كحتى البيت إلى شطريف، فاألخ ال يستطيع زيارة أخيو الذم ال يبعد كالم
عنو سكل أمتار معدكدة، إال إذا تمت مكافقة الجانب اإلسرائيمي عمى ىذه الزيارة، فيناؾ مانع حاؿ بيف 

كسع الذم قسـ الفمسطينييف كشتت جمعيـ كحرميـ مف الكثير مف الحقكؽ أال كىك جدار الضـ كالت
الضفة الغربية كعزؿ شماليا عف جنكبيا، كرربيا عف شرقيا، كعزؿ تمامان المدينة المقدسة عف بقية 
أرض فمسطيف، فقد ىدؼ االحتالؿ بشكؿ عاـ إلى طمس معالـ الشعب الفمسطيني الثقافية كالحضارية 

 (2004)اليندم، كاالجتماعية ككيانو كذاتو كبالتالي إلى نسياف أرضو ككطنو. 
كألف التعميـ كاف اليدؼ المباشر في ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي كذلؾ بإفرارو مف محتكاه 

تماشت  كسيمة الضـ كالتكسعجدار ، فقد جاء كمدينة القدس الغربية كرزة منذ أف احتمت إسرائيؿ الضفة
ة داخؿ مدينة القدس فرض كاقع جديد عمى العممية التربكيل اليادفةاإلسرائيمية المبطنة المخططات مع 

كمحيطيا، كتنفيذ أسس العقيدة الصييكنية في تغيير كاقع المدينة المقدسة الطبكررافي كخمؽ مجتمع 
 (2004)اليندم، مقدسي مغاير لذلؾ الذم كاف سائد قبؿ فكرة بناء الجدار. 

( بالحديث عف مدل إحساس الدكلة اإلسرائيمية بضخامة المشكمة التي 2009يتطرؽ دعكس )ك 
تتمثؿ بكجكد الشعب الفمسطيني عمى أرض بيت المقدس، كمنذ تأسيس دكلة إسرائيؿ كضعت الخطط 
الكثيرة ليدـ أعمدة العممية التعميمية كالتربكية، كمنيا: فصؿ المعمميف كالعامميف في سمؾ التربية كالتعميـ 

عف يع كالترقية ألسباب أمنية كسياسية، كعدـ قبكؿ تعييف معمميف جدد في المدارس، كحجب الترف
لمعمميف لسنكات طكيمة، كعدـ تحسيف أكضاعيـ االقتصادية كاالجتماعية، كاألىـ مف ذلؾ عدـ إقداـ ا

سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى تطكير العممية التربكية كتطكير مدارسيا، كيأتي عمى رأس ىذه 
حكؿ العممية التعميمية داخؿ  الذم ضـ كالتكسعالتربكية كىك جدار الالخطط أىـ كأكبر معيؽ لمعممية 
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عمييا إال بعد  المقدسيمدينة القدس إلى عممية أشبو ما تككف بالصعاب التي يصعب حصكؿ اإلنساف 
 كٍد كجيد كبيريف.

كاقع التعميـ لممكاطف الييكدم في القدس بشكؿ خاص كفي الدكلة أيضان يتناكؿ دعكس ك 
، فيجد ىناؾ فرقان شاسعان بيف جميع أركاف في القدسمع كاقع التعميـ لمطمبة العرب  العبرية بشكؿ عاـ

العممية التعميمية في المدارس الييكدية عف تمؾ المكجكدة في المدارس العربية داخؿ المدينة المقدسة، 
 بالمعمـ كمركران بالتالميذ ككصكالن إلى جميع أركاف العممية التربكية. بدءان 

ية التي يتعرض ليا الطمبة كالمعمميف، فال االحتالل معيقاتكنتيجة لكؿ ىذه الظركؼ كال
نستطيع أف نجـز متى يقرع جرس الحصة األكلى ككـ مف الطمبة سيحضركنيا إف حضر المعمـ، لذلؾ 
فإف العممية التربكية التي تمثؿ اليدؼ األكؿ في السياسة الصييكنية، كالتي ما فتئت سمطات االحتالؿ 

 (2004)قاسـ، عمى الكجو األكمؿ.  في خمؽ المعيقات كالمكانع مف استمرارىا
كاف مالذ الشعب الفمسطيني كسمطتو المجتمع الدكلي كمؤسساتو القانكنية لمحكـ في شرعية 

الذم مزؽ أكصاؿ الضفة الغربية كعزؿ مدينة القدس عزالن تامان، فرفعت السمطة كقانكنيتو ىذا الجدار 
عدـ بكالتي أقرت بدكرىا  (،2004سنة ) ىامالفمسطينية ممؼ الجدار إلى محكمة العدؿ الدكلية في ال

شرعية كقانكنية الجدار كقضت بيدمو، إال أف الدكلة العبرية ككعادتيا تجاىمت القرارات الصادرة مف 
تمامو حتى بقت عمى مكقفيا كاستمأعرض الحائط ك بالمؤسسات الدكلية كضربتيا  رت في إقامة الجدار كا 

ا بدكاعي أمنية حفاظان عمى أمف كسالمة المكاطف الييكدم. مبررةن عمميا ىذ كيخنقيا يعزؿ القدس
 (2004)اليندم، 

قد ال يككف ىذا البحث األكؿ الذم يتحدث عف ممارسات االحتالؿ تجاه التعميـ الفمسطيني في 
جدار الضـ فمسطيف عمكمان، كفي القدس بشكؿ خاص، لكف تميز ىذا البحث بإنفراده بالحديث عف أثر 

البحث الجزئيات الدقيقة التي فرضيا كاقع  تناكؿمية التربكية في مدينة القدس، إذ في العم كالتكسع
 الجدار عمى عناصر العممية التعميمية بشكؿ خاص، كعمى حياة المكاطف المقدسي بشكؿ عاـ.

 وأسئمتيا: مشكمة الدراسة  2.1
ما  :عمىنص السؤال الرئيس الذي يتتحدد مشكمة ىذه الدراسة في أنيا تحاول االجابة عن 

لى المدرسة الناجمة عف  المقدسيكفكاقع الصعكبات التي يكاجييا الطمبة  أثناء تكجييـ كعكدتيـ مف كا 
 ؟مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ جدار الضـ كالتكسع

 كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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  بتأثير عناصر العممية التعميمية ما أىـ االنعكاسات السمبية التي خمفيا جدار الضـ كالتكسع عمى
 "المنياج، الطالب، المعمـ، المدرسة"؟بعض التغيرات 

  السمبية الناجمة عف جدار الضـ كالتكسع باختالؼ نكع المدرسة "أساسي  التأثيراتىؿ تختمؼ ىذه
 دنيا، أساسي عميا، ثانكم"؟

  نس المدرسة: "ذككر، الؼ جلسمبية الناجمة عف جدار الضـ كالتكسع باخت التأثيراتىؿ تختمؼ ىذه
 ؟إناث، مختمط"

  السمبية الناجمة عف جدار الضـ كالتكسع باختالؼ مكقع المدرسة: "داخؿ  التأثيراتىؿ تختمؼ ىذه
 ؟سكر البمدة القديمة أك خارج البمدة القديمة"

  السمبية الناجمة عف جدار الضـ كالتكسع باختالؼ الجية التي تدير  التأثيراتىؿ تختمؼ ىذه
 ؟مدرسة: "بمدية القدس، األكقاؼ اإلسالمية، ككالة الغكث، مدارس خاصة"ال

ما يفرضو االحتالؿ اإلسرائيمي مف إجراءات تعسفية مبرمجة منذ ب أما مشكمة الدراسة فتتمثؿ
، فإنو يستيدؼ مف خالؿ ىذه (1948سنة ) أف كطئت أكؿ قدـ صييكنية ىذه البالد المقدسة

القدس كطمس تاريخيا اإلسالمي العريؽ، كتيجير سكانيا قسران، لتبسط  اإلجراءات تغيير معالـ مدينة
المسيحي، لتككف خالصةن ييكديةن ك سيطرتيا عمى تمؾ البقعة الجغرافية التي َتكطاف فييا المسمـ كالييكدم 

 خاليةن مف أم ديف أك شعب آخر.
كالمقدسييف عمى كجو لذا كألىمية مكضكع التعميـ لدل شعكب العالـ أجمع، كلدل الفمسطينييف 

الخصكص، كفي ظؿ ىذه المعيقات كالممارسات اإلسرائيمية لتغيير طبكررافية مدينة القدس، كالعبث 
زيتيا في كاقعيا السياسي كاالجتماعي كالثقافي، فقد اختار الباحث في ىذه الدراسة قضية القدس لمرك

اضر كدراسة ة القدس في الكقت الحيدرس قضية التعميـ ككاقعو في مدينفي القضية الفمسطينية حيث 
عمى العممية التربكية التعميمية في ىذه المدينة، متناكالن جميع أركاف الضـ كالتكسع مدل تأثير جدار 

 كعناصر العممية التعميمية كتأثرىا بالمعيقات اإلسرائيمية المفركضة لخدمة مصالو الدكلة اإلسرائيمية.
األىداؼ التي كضعيا كبار دكلة إسرائيؿ مف أجؿ  تمؾإلى كمف خالؿ ىذه الدراسة نتعرؼ 

إقامة ىذا الجدار الفاصؿ، كنتعرؼ أيضان إلى المبررات التي كضعكىا إلقناع المجتمع الدكلي، كىؿ 
 ؟أـ ال نجحكا في إقناعيـ
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 أىمية البحث  3.1
 :مف حيث أنيا تعمؿ عمىىذه الدراسة  تنبع أىمية

التي سببيا جدار الضـ كالتكسع كالتي انعكست عمى الكاقع تكعية المجتمع الفمسطيني بالمخاطر  .1
التعميمي، كىذا مف شأنو أف يجعؿ أصحاب القرار يتخذكف اإلجراءات المناسبة لمكاجية مخاطر 

 جدار الضـ كالتكسع.
كما تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تستكشؼ المشكالت التعميمية التي نجمت عف الجدار،  .2

ؿ السميمة التي مف شأنيا أف تتصدل لتمؾ العقبات كالمعيقات التي تعيؽ فبالتالي كضع الحمك 
 .التعميمية في مدارس مدينة القدسالعممية 

 أىداف الدراسة  4.1
السمبية الناجمة عف كجكد جدار الضـ كالتكسع  التأثيراتتيدؼ ىذه الدراسة إلى استقصاء 

تمؾ التأثيرات في محاكلة إليجاد الحمكؿ كمعرفة  التعميمية في مدارس مدينة القدسعمى العممية 
 لتعميـ اآلمنة لطالب مدينة القدس.المناسبة لمقضاء عمييا كتكفير بيئة ا

كتحديدان فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى استقصاء التأثيرات السمبية الناجمة عف جدار الضـ 
جاؿ النفسي كالمجاؿ كالتكسع عمى المجاالت الدراسة كىي: المجاؿ التربكم كالمجاؿ السياسي كالم

 االجتماعي.
 : تتحدد الدراسة الحالية بما يمي:حدود الدراسة 5.1

 بداية سنة دراستو ىذه امتدت ىذه الفترة منذالحدكد الزمانية: كضع الباحث حدان زمانيان ل
الجدار مازاؿ باٍؽ كقائـ كمستمر كلو تأثير عمى  في حيف أفا  ،(0202) سنةنياية  ، حتى(0202)

 لمقدسييف بشكؿ خاص كالفمسطينييف بشكؿ عاـ كعمى جميع األصعدة كالمجاالت.حياة ا
الحدكد المكانية: فقد قاـ الباحث بتحديد العنصر المكاني لدراستو، كألف دراستو تختص بمدينة 
القدس، فقد اتخذ مف ىذه المدينة المقدسة مكانان لدراستو يبحث فييا كاقع التعميـ ىناؾ كما آلت إليو 

 .ضـ كالتكسعالتعميمية كالتربكية بعد إقامة جدار الاع الثقافية ك األكض
 :معوقات الدراسة  6.1

 تمثمت معيقات الدراسة بما يمي:
قمة المراجع المتعمقة بيذا المكضكع )كتـ تعكيض ىذا النقص مف خالؿ الدراسات كاألبحاث  .1

 كالمقاالت المنشكرة في المجالت كالصحؼ كمكاقع اإلنترنت(.
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كاإلجراءات اإلسرائيمية التي تحكؿ دكف كصكؿ الباحث إلى مدينة القدس لمكصكؿ إلى  الحكاجز .2
الباحثيف بقضية القدس مف ذكم االختصاص داخؿ المدينة المقدسة )مما يضطرنا إلى التكاصؿ 

 معيـ عبر الياتؼ أك اإلنترنت كالكسائؿ األخرل(.
أف نتكاصؿ معيـ عبر الياتؼ  صعكبة التكاصؿ مع الميتميف بقضية القدس في العالـ عمى .3

 كاإلنترنت.
تشعب المكضكع )مما يدفعنا إلى التركيز عمى الجكانب ذات األكلكية كاألكثر أىمية، كما سيظير  .4

 في سياؽ الباحث(.
 مصطمحات الدراسة  7.1

 جدار الضـ كالتكسع: .1

الؿ ، خ(2002)جدار أقامتو إسرائيؿ في شير إبريؿ مف العاـ  بأنو( 2004يعرفو عايد )
بعد أف  (2002)جمسة لمجمس الكزارم المصغر )الكابنيت( كتـ البدء لتنفيذه في شير حزيراف مف عاـ 

، (1967)تسمـ شاركف رئاسة الحككمة اإلسرائيمية كييدؼ إلى عزؿ األراضي المحتمة الفمسطينية عاـ 
فإنو ابتمع مساحات  كررـ ذلؾ (1948) سنة)الضفة الغربية كالقدس( عف األراضي الفمسطينية المحتمة 

 (2004، )عايد .(1967)مف األراضي المحتمة لعاـ  كبيرة

 العممية التعميمية: .2

كؿ ما يكتسبو التالميذ مف معارؼ كميارات كاتجاىات كميكؿ كقيـ كأساليب تفكير كقدرات  ىي      
االختبارات عمى حؿ المشكالت نتيجة لدراسة ما ىك مقرر عمييـ في الكتب المدرسية، كيمكف قياسو ب

 (2003. )شحاتو، التي يعدىا المعممكف

  :القدس مدينة .3

 المدائف، كزىرة النبكات مسرح كالمدينة، مكة بعد الشريفيف الحرميف ثالث كفييا القبمتيف أكلى ىي      
 مف الشرؽ إلى تقريبا فمسطيف كسط في القدس مدينة كتقع العصكر أقدـ منذ البشر أنظار كمكضع
 البحر سطو عف كترتفع الشرؽ كالى الغرب إلى تميؿ سفكح ذات جباؿ سمسمة عمى المتكسط البحر
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 ك درجة (35) طكؿ خط عمى كتقع ـ، (1150)نحك الميت البحر سطو كعف ـ (750)نحك المتكسط
 (2009)األشيب،  .شماال دقيقة (52) ك درجة  (31)عرض كدائرة شرقنا، دقيقة  (13)
 المدرسة: .4

 طمبتيا عدد عف النظر بصرؼ األطفاؿ رياض رير تعميمية ةمؤسس أم بالمدرسة، يقصد
 الصؼ عمى يزيد ال صؼ كأعمى األكؿ الصؼ عف يقؿ ال فييا صؼ أدنى أف إذ كتركيبيا الصفي،

 (2008)العتيبي،  .عشر الثاني
  :المشرفة الجية .5

دارينا قانكنينا المسؤكلة الجية ىي  أك غكثال ككالة أك حككمية تككف أف إما المدرسة، عف كا 
 .خاصة
  :الدكلية الغكث ككالة مدارس .6

 الغكث ككالة عمييا تشرؼ أك تديرىا التي الخاصة أك الحككمية رير التعميمية المؤسسات كىي
 .الفمسطينييف لتشغيؿ الالجئيف
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 : اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني

 

 اإلطار النظري 1.2

 الدراسات السابقة 2.2

 لدراسات العربية. ا1.2.2

 . الدراسات األجنبية2.2.2

 الدراسات السابقةالتعقيب عمى . 3.2.2
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 اإلطار النظري  1.2

 المراحل التي مر بيا التعميم الفمسطيني:  .1.1.2

المراحؿ، حيث تعاقبت عمى إدارتو  لقد مر التعميـ الفمسطيني في مدينة القدس بالعديد مف  
كاختمفت رايات كفمسفات التعميـ مف فترة ألخرل، تبعان لمسمطة التي كاف التعميـ تابعان  سمطات عديدة،

ليا كلفمسفتيا كراياتيا، كشيدت فمسطيف خالؿ القرف العشريف خمس سمطات فرضت سيطرتيا 
طاعات تأثران دكف ريره بالتحكالت السياسية أحد أكثر الق كجبركتيا عمى السكاف، ككاف قطاع التعميـ

 كالثقافية كاالجتماعية، التي لعبت دكران كبيران في العممية التعميمية في ذلؾ الكقت.

أدل إلى انعكاس  اكيالحظ مف خالؿ الدراسة أف القدس ليا كضع خاص كتعامؿ خاص، مم
 ذلؾ سمبان عمى التعميـ كالمسيرة التعميمية. 

 ي القدس ما قبل االنتداب البريطاني:. التعميم ف2.1.2

شيد التعميـ في القدس في العصكر الماضية كخاصة في العصر األيكبي كالعصر المممككي 
نمكان كاضحان في مجاؿ التعميـ، كبنيت العديد مف المدارس كانتشرت في جميع أنحاء فمسطيف، كزاد عدد 

 ، نظران لالىتماـ بالتعميـ كتشجيعو.الطمبة، كتكسعت المناى  الدراسية، كزاد عدد التخصصات

أما التعميـ في العصر العثماني فقد تراجع إلى أبعد الحدكد عما كاف عميو في العصكر التي 
 ( مدرسة في عيده35( مدرسة في العصر المممككي إلى )56سبقتو، فأخذت المدارس بالتراجع مف)

ة العربية كجعؿ المغة التركية ىي المغة كتدنت مستكيات التعميـ، بسبب إىماؿ المغ (،2004)نشكاف، 
الرسمية في البالد، باإلضافة إلى المغة الفرنسية مما أدل بالطمبة إلى ترؾ الدراسة في المدارس 

، فكاف األمر مرتبطان (2004)نشكاف،  الحككمية بسبب سياسة التعميـ المتبعة في العصر العثماني
 بسياسة السمطة الحاكمة.
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تعميمية إلى دكر لمسكف كممتمكات خاصة، فعمت األمية كالجيؿ بشكؿ كتحكلت المدارس ال
عاـ، كخاصة بيف الطبقات الفقيرة كطبقة الفالحيف، في كافة أرجاء فمسطيف؛ ألف السياسة التعميمية 

  (2011)عبيدات،  المتبعة ىي سياسة قائمة عمى تجييؿ العرب.

ي ييدؼ إلى خدمة السمطة التي سعت كجعمت السمطة في العيد العثماني التعميـ الفمسطين 
بكؿ جدية إلى خمؽ جيؿ فمسطيني قادر عمى إدارة شؤكف البالد تحت سيطرتيا، كقد أثبت الفمسطينيكف 
 في قدرتيـ عمى ذلؾ مثبتيف أنيـ شعب قادر عمى اكتساب المعرفة، كفيميا كتطبيقيا  بالشكؿ السميـ. 

 التعميـ قانكف ، ككضعت (1857)سنة في ميـكالتع التربية العثمانية كزارة السمطة أنشأت
،  (1878)سنة في لـ يطبؽ إال أنو ، إال(1986)العارؼ،   (1869)سنة العثماني كاإللزامي المجاني

 ألؼ عف عدد سكانيا يزيد قرية كؿ فيكمدرسة إعدادية  ابتدائية مدرسة إنشاء عمىالقانكف  نص كقد
 (1990)العسمي، مراحؿ:ثالث  إلى التعميمية كقسمت المراحؿ نسمة،

 .القرل في سنكات كأربع تعميمية سنكات ثالث األكلى: المرحمة

 .تعميمية سنكات ثالث المتكسطة: المرحمة

 :قسميف إلى اإلعدادية: كانقسمت المرحمة

 .)إعدادم كسنتاف رشد سنكات )ثالث سنكات خمس القسـ األكؿ:

 .)إعدادم سنكاتكأربع   رشد )ثالث سنكات سبع سنكات القسـ الثاني:

 (1990)الدباغ،  عامان. (12) المدرسي في نياية العيد العثماني إلى التعميـ عدد سنكات كبمغ

 كدينية، خاصة مدارس الطكائؼ في المدينة بفتو اإللزامي العثماني لجميع التعميـ كسمو قانكف
 عدد المدارس كبمغ س،القد في كالتبشيرية الغربية المدارس العديد مف المجاؿ بإنشاء فتو ما كىك

 المدرسة المدارس: تمؾ كمف أبرز مدرسة (54) عشر التاسع القرف نياية في القدس في المسيحية
 القس أنشاىا التي صييكف كمدرسة ، (1860)سنة األلماني شنمر أنشأىا كالتي لأليتاـ، السكرية
 (2006)محاميد،  . (1892)سنة ُأسست التي كمدرسة الفرير ، (1851)سنة جكبات
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المدارس  ىذه اشتيرت كقد اإلسالمية الخاصة بيـ العربية مدارسيـ كأنشأ السكاف في القدس 
 تحقؽ احتياجاتيـ لـ الحككمّية كانت لغة التدريس المعتمدة، حيث أف المدارس ألف المغة العربية كثيران،

إلى  جنبان  الكطنية تربيةال عمى كالتركيز العممية، المكاد تدريس إلى كتطمعاتيـ إلى المستقبؿ، إضافة
  (2001)العطارم،  الدينية. التربية مع جنب

 كبات كطنية، شبو كاإلسالمية العربية المدارس كانت كبعد انتياء العصر العثماني في البالد
كظؿ . الخاصة المدارس مف محدكد عدد بقاء مع البريطاني، االحتالؿ عيد خالؿ حككميان  معظميا
 تكفيره.  القمة كاستطاعت رسميان  بالمدارس االلتحاؽ تطمب حيث فكقيان؛ عميمان الخاص آنذاؾ ت التعميـ

 . الجوانب السمبية لمسياسة التعميمية في العيد العثماني: 3.1.2

ررـ الخػدمات التعميميػة التػي قػدمتيا الدكلػة العثمانيػة لممػكاطنيف فػي فمسػطيف، إال أف سياسػتيا  
 (2004)الشكرة،  ككاف مف أبرز ىذه السمبيات:التعميمية لـ تخؿ مف بعض السمبيات، 

 أكدت عمى تعميـ المغة التركية عمى حساب المغة العربية كاعتبارىا لغة رسمية. .1
 تفشي األمية بيف الفالحيف، كحرماف معظميـ مف فرصة التعميـ بحجة تعميميـ الزراعة. .2
 ة عمى تسيير أمكر التعميـ.عدـ اىتماـ الحككمة التركية بالتعميـ، كعدـ كجكد إدارة ذاتية قادر  .3
انتشػػار الفقػػر كتػػردم األحػػكاؿ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة، بسػػبب الضػػرائب الباىظػػة المفركضػػة عمػػى  .4

 (1997)أبك لغد،  الفالحيف كالفقراء كباقي المكاطنيف.
 .أدت السياسة التعميمية إلى صبغ المناى  الدراسية بالصبغة العثمانية لدل المكاطنيف .5

 ( 1997)أبو لغد،  االيجابية لمسياسة التعميمية العثمانية: . الجوانب4.1.2

كفنر قانكف التعميـ اإللزامي العثماني التعميـ المجاني لجميع سكاف الدكلة دكف تمييز بيف البنيف  .1
 كالبنات كشمؿ جميع الطكائؼ في الدكلة. 

إدارة شؤكف مدارسيـ  حصؿ أىالي مدينة القدس بكاسطة لجاف التعميـ المحمية عمى إدارة ذاتية  في .2
 (1997)أبك لغد،  االبتدائية كالثانكية، كعدـ تدخؿ الدكلة العثمانية فييا .
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 :البريطاني االنتداب في ظل . التعميم5.1.2

، (1918) سنةبعد ىزيمة الدكلة العثمانية كخضكع فمسطيف لإلدارة العسكرية البريطانية  
، (1920) سنةاـ، كعندما بدأت الحككمة البريطانية أىممت الخدمات التعميمية في المدارس بشكؿ ع

تكجو أنظارىا إلى شؤكف التعميـ، رسمت لذلؾ سياسة محددة، استندت إلى اعتبار كاحد ىك: أف 
االحتالؿ البريطاني ىك تسكيغان لتنفيذ كعد بمفكر، كأف بريطانيا اعتبرت فمسطيف كمستعمرة، كعممت 

 بعدد مف الخطكات أكليا: بدءاية إلنشاء الكطف القكمي الييكدم، عمى تييئة الظركؼ السياسية كالتعميم

، كعدـ السماح لمفمسطينييف بإدارة شؤكنيـ التعميمية، (1922) سنةإيقاؼ خطة التعميـ المتبعة 
كىذا ما قامت بو السمطات اإلسرائيمية في الكقت الحاضر، حيث ظمت فمسفة التعميـ الفمسطينية 

 ( 2004)نشكاف،  ة باعتبار فمسطيف ىي مستعمرة بريطانية.خاضعة لمسياسة البريطاني

كيرل الباحث أف التعميـ في العيد البريطاني كاف مستيدفان مف قبؿ االنتداب، كالعمؿ مف 
 خاللو عمى تنفيذ مخطط استعمارم استيطاني صييكني.

 ميزات التعميم في العيد البريطاني:. 1.5.1.2    

 طاني بالعديد مف الميزات اآلتية:تميز التعميـ في العيد البري

مف الميزانية العامة، كاف  (%6-4)الميزانية البريطانية المخصصة لمتعميـ التي لـ تتجاكز مف  .1
ينفؽ أكثرىا عمى المدارس الييكدية عمى شكؿ ىيبات كمساعدات، حيث لـ تتجاكز الميزانية 

كىذا يعني سيطرة اليدؼ ، (2004)نشكاف،  (%4)المخصصة لمعممية التعميمية في فمسطيف 
 السياسي عمى التعميـ.

عاـ، بينما كانت لمييكد (14-5)فقط في عمر مف  (%32.5)كانت نسبة التحاؽ الطمبة العرب  .2
 ( مف نسبة التحاؽ الطمبة.95%)

 عدد المدارس قميؿ جدان مقارنة مع عدد السكاف. .3
بكؿ كىذا ما تبناه االحتالؿ إىماؿ أنظمة التعميـ االبتدائي بسبب السياسة الصارمة ألسس الق .4

، كأىمؿ التعميـ في القرل بحجة (%85)اإلسرائيمي في الكقت الحاضر، حيث بمغت نسبة األمية 
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أف بريطانيا تكد تعميـ العرب الزراعة، مما يعني إتباع سياسة التجييؿ كجعؿ اإلنساف عبدان لمقمة 
 (2004)نشكاف،  العيش.

ي تفكؽ الييكد في مجاؿ التعميـ، كتجييؿ الشعب الفمسطيني بريطانيا أسيمت بشكؿ كبير كمتعمد ف .5
كطمس شخصيتو الكطنية كعممت عمى تعميـ الطالب التاريخ البريطاني فمـ يكف ىناؾ أم مؤسسة 
جامعية أك شبو جامعية، بينما بمغ عدد المعاىد الييكدية خمس معاىد منيا أيضان الجامعة العبرية 

المدارس كالمعاىد العربية لـ يكف ىناؾ معاىد أك جامعات ، بينما (1925)التي أنشئت عاـ 
، مما يعني أف االنتداب البريطاني مرحمة تمييد لإلجراـ (1981)طمفاح خير الديف،  إطالقا

 الصييكني.
عممت بريطانيا عمى عدـ تعييف أم مدرس عربي في مدارس مدينة القدس، حيث أتت بعثة مف  .6

 (1990)الدباغ،  سطيف كتكلت ميمة التدريس في المدارس.المدرسيف اإلنكميز مف مصر إلى فم
 األطفاؿ. رياض كىي الدنيا التعميمية المراحؿ في التعميـ تكفير عدـ .7

فػي فتػرة االنتػداب البريطػاني تميػز التعمػيـ فػي القػدس باختيػار أكؿ ثالثػة مػف الطمبػة المتفػػكقيف  
بقيػػة الطمبػػة اآلخػػريف مػػف إكمػػاؿ تعمػػيميـ،  كنقميػػـ  إلػػى المػػدارس الثانكيػػة؛ السػػتكماؿ تعمػػيميـ كحرمػػاف

حيث أدت ىذه السياسة إلى ضياع أجياؿ كاممة مػف الطمبػة، بسػبب ىػذه السياسػة، ككػذلؾ تميػز التعمػيـ 
في ىذه الفترة بعدـ تطبيؽ التعميـ اإللزامي لتعميـ الطمبػة، كعػدـ تكعيػة األىػؿ بأىميػة التعمػيـ حيػث حػـر 

 (1918)الدجاني،  .إلى تفشي األمية بينيـ األطفاؿ مف تمقي التعميـ مما أدل

 . أنظمة التعميم في مدينة القدس في ظل االنتداب البريطاني:2.5.1.2

 تككف نظاـ التعميـ في مدينة القدس في ظؿ االنتداب البريطاني مف األنظمة التالية:

 ظاـالعربي: حيث بقي تحت إشراؼ االنتداب البريطاني، فكانت السيطرة عمى  ن النظاـ 
 (1987)إحساف كآخركف،  مباشر. بشكؿ إدارتو كفي جميع أمكره العربي  في التعميـ

 الييكدم: لـ تقـ حككمة االنتداب بالتدخؿ في نظاـ التعميـ الييكدم، حيث استقؿ النظاـ 
 عةفي الجام التعميـ شؤكف عمى تامان، فمـ تبِد حككمة االنتداب سيطرة استقالالن  التعميمي الييكد بنظاميـ

 كفي مقدمتيا الييكدية، المنظمات إدارتيا تبعت التي المدارس عمى سيطرتيا عدـ كذلؾ العبرية،
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التعميـ، فكانت  مناى  كرسـ اإلدارة حيث مف المدارس، عمى تشرؼ كانت التي تتمتع بالحرية الككالة
قالتيـ. كنقميـ المعمميف تعييف في الكاممة الحرية ىذه   في مناى  االنتداب حككمة تتدخؿ لـ بحيث كا 

 (1987)إحساف كآخركف،  لمييكد. الدراسة

 مف التعميمية المناى  معظـ ألف قميمة، العربية بالمغة المناى  كانت االنتداب بداية " في
 سمطة مع تتالءـ مناى  إيجاد مف بد ال كاف كبالتالي التركية، بالمغة تدرس كانت العيد العثماني
 التي الكتب فإف التركية. عممينا المغة محؿ رسمية كمغة حمت كالتي ية،العرب بالمغة االنتداب تككف
 الكتب قائمة مف اختيارىا تـ اإلنجميزية فييا بما سنكات عشر أكؿ في التعميـ اُستخدمت في

 المغة قكاعد كتب جميع كتحديدنا المبنانية، الكتب بعض استخداـ تـ أقؿ كبدرجة في مصر، المستعممة
 (1973. )الحنبمي، العممية " الكتب كبعض ة،العربية كالقراء

فمسطيف مباشرة، كالتي كاف أىميا  احتالؿ كثيرة بعد بإجراء تعديالت كقاـ االنتداب البريطاني
ضافة المغة التركية، رسمية محؿ تعميـ لغة العربية المغة اعتبار  الصؼ بدءنا مف اإلنجميزية المغة كا 
، كدم  المدارس التي كانت تدار في القرل (1973)الحنبمي،  طفق المدف مدارس في االبتدائي الرابع

 ,tibawi) التابع لحككمة االنتداب. التعميمي في الجياز الدكلة في التعميمي النظاـ عف بشكؿ مستقؿ
1956) 

 أنواع المدارس التي أنشأت إبان االنتداب البريطاني: .3.5.1.2

 كتقسـ إلى ما يمي:

 االنتداب. حككمة كتمكليا عمييا كتشرؼ حككمية: مدارس .1
  جماعات. كانكا أفرادا أك سكاء الخاص، كيمكليا القطاع عمييا يشرؼ كطنية: مدارس .2
 . طائفية الغالب في كىي خارجية مؤسسات تمكليا مدارس أجنبية: .3

 :اإلسرائيمي االحتالل تحت . التعميم6.1.2

الكقت الحاضر، يعتبر التعميـ التعميـ في مدينة القدس تحت سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي حتى 
أحد األسباب الرئيسة التي يسعى االحتالؿ اإلسرائيمي دكمان لمقضاء عميو، مف خالؿ الممارسات التي 

حيث بدأ قطاع كباألخص خالؿ انتفاضة األقصى،  ،نتيجة لسياسة العدكاف اإلسرائيمييفرضيا بالقكة، ك 
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بعد استكماؿ بناء جدار الضـ كالتكسع اإلسرائيمي، التعميـ في مدينة القدس يتجو نحك كارثة حقيقية 
فالعديد مف  ،تأثر التعميـ المقدسي تأثران كبيران ، ك (2007)أدفا،  الذم فصؿ الرأس عف الجسد الفمسطيني

تعرض الطمبة لبعض المشاكؿ النفسية ، ك الطمبة كالمدرسيف كالمكظفيف قد تعرضكا لالعتقاؿ كاإلىانة
، كمنعت السمطات كعمى الناحية النفسية ،ر عمى مستقبميـ كتحصيميـ العمميكالتي كاف ليا أكبر األث

اإلسرائيمية الفمسطينييف مف حممة ىكية السمطة الفمسطينية منحيـ تصاريو لدخكؿ القدس كالتعميـ في 
 مدارسيا، مما أدل إلى نقص حاد في الخبرات كالتخصصات لدل المعمميف.

اف كال يزاؿ يسير بدكف ىدؼ، كأف سياسة إسػرائيؿ فػي مجػاؿ " إف التعميـ العربي في إسرائيؿ ك
 التعمػػيـ العربػػي أسػػتند عمػػى مقكلػػة: أف أفضػػؿ سياسػػة تتبػػع ىػػي أف ال تحػػدد سياسػػة كاضػػحة فػػي مجػػاؿ

 .(0227زعاتره، ) العربي، كأف االمتناع عف عمؿ أم شيء ىك "أفضؿ سياسة يمكف انتياجيا " التعميـ

ىػػػػي امتػػػػداد لممػػػػني  البريطػػػػاني كأخػػػػذت الصػػػػييكنية بتنفيػػػػذ  كيػػػػرل الباحػػػػث أف سياسػػػػة إسػػػػرائيؿ
 إلى التمكيو كالتضميؿ.   الصييكني، اليادؼ المخطط

 

 اإلسرائيمية القمعية اليادفة لتدمير القطاع التعميمي: اإلجراءات. 1.6.1.2       

 كتتمثؿ تمؾ اإلجراءات بما يمي:

أبنائيـ في  تسجيؿ الطمبة أمكر مى أكلياءع تفرض كلـ اإللزامي، قانكف التعميـ بتطبيؽ تقـ لـ .1
  المدارس.

 .بسبب تمؾ اإلجراءات مدارس مدينة القدس بأعداد كبيرة في التسرب ظاىرة تفشي .2
 كفنية، تربكية مؤىالت يحممكف كال العامة، الثانكية شيادة كمعمميف يحممكف مدراء قامت بتعييف .3

  التعميـ. مينة ممارسة ليـ حؽ تتيو
 المدارس جديدة كتكسيع مدارس لبناء لتربية كالتعميـ مف الحصكؿ عمى رخصمديرية ا منعت .4

 كالدخؿ البمدية الضرائب أنكاع كافة بدفع العقارات أصحاب فيو تمـز الذم الكقت في القائمة،
 (2005)طاىر النمرم،  .اإلضافية كالضرائب
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قيميا كمضمكنيا  مف إفراغ العممية التعميمية طريؽ عف فرضت سيطرتيا عمى القطاع التعميمي .5
 (2004)الريس،  .كمحتكاىا 

 الصييكنية، باأليديكلكجية الييكدية الناشئة تثقيؼ عمى اإلسرائيمية كالتعميـ التربية " تقكـ
 الشعب بتفكؽ كاإليماف لمدكلة التاـ كالكالء تكاجده، أماكف في مختمؼ الييكدم، الشعب كحدة كتأكيد

 اإلسرائيمي، في المنياج القكمية عنو رابت قد العربي التعميـ فإف اآلخر الجانب اإلسرائيمي، كفي
 العربية كالشعكب الفمسطيني العربي بشعبو الفمسطيني لإلنساف جذكر أك ركابط أم مف كخال

 (2006)الصكراني،  ..األخرل "

 بعناصرىا التعميمية العممية تجاه اإلسرائيمية الممارسات صكرة عف نقـك بتكضيو كسكؼ
 .كالطالب في السياؽ القادـ كالمعمـ كالمدرسة المنياج كىي األربعة

  األردني: العيد المقدسي في . التعميم7.1.2

 (1967) سنةإلى  (1949) سنةعامان، ما بيف  (18)الحكـ األردني في فمسطيف استمر   
كشيد قطاع التعميـ في ىذه  (،1951)تـ ضـ الضفة الغربية إلى األردف عاـ  ،(1978)محشي، 

الفترة  نمكان كازدىاران في العممية  التعميمية، كتـ فتو مجاؿ التعميـ لجميع السكاف العرب بعد سنكات مف 
الحرماف، كعدـ كضع القيكد أماميـ، كما شجع التعميـ الخاص كفتحت مدارس خاصة جديدة، فمف 

لفمسطينييف إضافة حقيـ في التعميـ، كما ظيرت مدارس تابعة لككالة الغكث الدكلية ضمنت لالجئيف ا
 بمكجب الغربية الضفة إلى المدني الحكـ نظاـ إلى المدارس الحككمية، كقامت الحككمة األردنية بإعادة

 .فمسطيف، ككف الضفة الغربية أصبحت جزءان مف المممكة األردنية الياشمية عمى العامة اإلدارة قانكف
 كالمعمميف: ( عدد المدارس كالطالب1.2كيبيف الجدكؿ )(، 1978)محشي، 

 (2006)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  .األردني العيد . عدد المدارس والطالب والمعممين في2.1جدول 

 عدد المعممين عدد الطالب عدد المدارس السنة
1949-1950 240 41825 1163 
1966-1967 697 138891 4229 
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عيد األردني قميالن جدان، كأخذ ىذا العدد كاف عدد المدارس كعدد الطالب كالمعمميف في بداية ال
، كحتى نياية المرحمة اإلعدادية بينما كانت (1964)باالرتفاع بعد تطبيؽ قانكف إلزامية التعميـ لسنة 

اإللزامية لمسنكات التعميمة الستة األكلى، حيث كصؿ عدد المدارس إلى ثالثة أضعاؼ كزاد عدد الطمبة 
ذلؾ عدد المعمميف إلى أربعة أضعاؼ كالحد مف نسبة األمية في ( طالبان، كتضاعؼ ك97066إلى )

 .(2001)كفافي،  المجتمع المقدسي

حيػث التحػؽ الطمبػػة بعػد الثانكيػة العامػػة  ،كشػيد التعمػيـ خػالؿ العيػػد األردنػي نمػكان كتطػػكران كبيػران 
الطمبػة ذ أخػ ،ى التعمػيـبالجامعات األردنية كالجامعات العربية كالدكؿ األجنبية، كنتيجة إلقباؿ الطمبة عم

 بعد إتماـ الدراسة الجامعية بااللتحاؽ بسكؽ العمؿ في الدكؿ العربية المجاكرة كالدكؿ األجنبية.

 لسنة (16) رقـ األردني القانكف الفترة ىذه في منيا صدر ما أىـ فإف القكانيف ناحية " كمف
 التسع لمسنكات التعميـ إلزامية كدهبن أحد في أقر كقد كالتعميـ، التربية المعركؼ بقانكف  (1964)
 نشكب بعد تغّير قد ىذا أف إال الطالب، لجميع كالمتكسطة االبتدائية امتداد المرحمتيف عمى أم األكلى،
، مما يعني أف السياسة األردنية تختمؼ اختالفان كميان عف سياسة (2001)الخكجا،  1967)سنة) حرب

جة لمبيئة التعميمة الضعيفة التي تركيا االنتداب البريطاني خمفو، كنتي االحتالؿ تجاه التعميـ الفمسطيني.
قامت الحككمة األردنية بتكفير خدمة التعميـ لمجميع في الضفة الغربية كمدينة القدس تحت ظركؼ 

 (2001)كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية،  صعبة لمغاية.

بريطانيػػة الخاصػػة بحرمػػاف السػػكاف مػػف التعمػػيـ، كلػػـ تقػػـ الحككمػػة األردنيػػة بانتيػػاج السياسػػة ال
فقامػػت الحككمػػة األردنيػػة بالقضػػاء عمػػى ظػػاىرة األميػػة التػػي تفشػػت فػػي العيػػد البريطػػاني إلػػى مسػػتكيات 

( 1186عميػػا، حيػػث فتحػػت مراكػػز محػػك األميػػة كتعمػػيـ الكبػػار كبمػػغ عػػدد الدارسػػيف فػػي ىػػذه المراكػػز )
ناسػػبة ليػػـ، كأضػػافت فيمػػا بعػػد كتػػب العمػػـك الدينيػػة كالعمػػـك دارسػػان كدارسػػة، كأعػػدت الكتػػب الدراسػػية الم

بعد إتماـ المرحمة االبتدائية مف االلتحاؽ بالمراحؿ العميا فػي  الفرصة الطبيعية، كمنحت ىؤالء الدارسيف
 .(1995)تالكم،  التدريس
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 :التعميمية في مدارس مدينة القدس. المرجعيات 8.1.2

ئو ظالـ االحتالؿ، حيث تعيش مدينة القدس كاقعان تعميميان التعميـ في مدينة القدس نكر يطف
مف األطفاؿ في مدينة القدس ال يكممكف تعميميـ أك أنيـ لـ  (%57)مشتتان إلى أبعد الحدكد، كىناؾ 

يدرسكف في مدارس االحتالؿ التي تسعى دكمان لمتأثير  (%59)يمتحقكا بالمدرسة أصالن، كمنيـ حكالي 
أما ما تبقى مف الطالب المقدسييف يمتحقكف بالمدارس التابعة لدائرة األكقاؼ عمى ثقافة األجياؿ، 

اإلسالمية، كالمدارس األىمية كالخاصة، كمدارس األكنركا، كىي جميعيا مستيدفة مف قبؿ السمطات 
 .(2005)طاىر النمرم،  اإلسرائيمية

عيات، أم ال يكجد يعاني قطاع التعميـ في القدس مف مشكالت عدة أبرزىا تعدد في المرج 
جسـ تعميمي كاحد يجمع المدارس كميا بمرجعية كاحدة، كىناؾ اختالؼ في أنكاع المدارس، تبدأ 
بالمدارس التي تتبع بمدية القدس إلى المدارس الخاصة، كالمقاكالت، كككالة الغكث، كمدارس األكقاؼ، 

يداؼ االحتالؿ ليا، كيفرض كىذا يضعؼ مف جكدة التعميـ في المدينة، كىي تعاني جميعان مف است
عمييا ضرائب باىظة، كما يصعنب إجراءات الحصكؿ عمى ترخيص لتكسيع األبنية المدرسية، أك بناء 

مف مدارس  (%36) مدارس جديدة، مما أدل إلى كصكؿ نسبة المدارس المقامة عمى أبنية مستأجرة
 .(2003)ماررميت،  مدينة القدس

القدس فيناؾ مرجعيتاف حقيقيتاف ىما: المرجعية الفمسطينية أما بالنسبة لممرجعيات في مدينة 
تشرؼ عمى مدارس األكقاؼ، كالمدارس الخاصة المرجعية اإلسرائيمية، فتشرؼ عمى مدارس البمدية 

( يكضو تكزيع الطمبة حسب 2.2كالجدكؿ ) ،لككالة تتبع المرجعية الفمسطينيةكالمعارؼ، كمدارس ا
 جية اإلشراؼ:
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 .(2012)وزارة التربية والتعميم الفمسطينية،  2011/2012زيع الطمبة حسب جية اإلشراف لعام تو .2.2جدول 

 عدد الشعب عدد الطمبة عدد المدارس الجية المشرفة
 489 12400 39 األكقاؼ

 970 24110 69 المدارس الخاصة
 1275 38827 52 المعارؼ كالبمدية

 92 2442 8 الككالة
 2826 77779 168 المجمكع

كتعدد جيات اإلشراؼ عمى التعميـ في مدينة القدس أدل إلى عدـ كضكح الرؤيا، كالسياسة 
التي تسعى إلييا كؿ جية لتحقيؽ أىدافيا، كىناؾ صعكبة في التكاصؿ بيف المدارس نفسيا، كبيف 

تفريغ مديرية التربية كالتعميـ، كلكؿ جية إشراؼ معايير بأسس النجاح كالرسكب، كاختالؼ في سياسة ال
لفركع الثانكية العامة، كاختالؼ في سف القبكؿ لمصؼ األكؿ االبتدائي، كعدـ القياـ كالمشاركة 
بالنشاطات التربكية، كىناؾ اختالؼ في التعميمات الخاصة بأياـ العطؿ الرسمية كعدد أياـ الدراسة، 

الستراتيجي ليذه كعدـ إعطاء نسب إحصائية كاممة عف تسرب الطمبة، كعدـ القدرة عمى التخطيط ا
الجيات، عدـ االلتزاـ بتطبيؽ المنياج الفمسطيني الذم أبعد الطالب المقدسي عف االنتماء كاالعتزاز 

، كىذا االختالؼ ينعكس سمبان عمى الطالب كالمعمـ، كالطالب (2003)ماررميت،  باليكية الفمسطينية
( الفرؽ بيف 2.3كيبيف الجدكؿ ) ،ةىك الذم يتحمؿ المعاناة الشديدة، نظران لعدـ كجكد رؤية كاضح

 الجيات المشرفة عمى التعميـ مف حيث سف القبكؿ في الصؼ األكؿ:

 .(2010)أبو غزالة،  الفرق بين الجيات المشرفة عمى التعميم من حيث سن القبول في الصف األول.2.3جدول 

 سن القبول الجية المشرفة
 2010مف سنة القبكؿ  7/2 مدارس األكقاؼ

 مف السنة السابقة مباشرة لسنة القبكؿ 25/12 البمدية كالمعارؼمدارس 
 2010مف سنة القبكؿ  31/1 مدارس ككالة الغكث )االكنركا(

 2010مف سنة القبكؿ  14/4 المدارس الخاصة
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 . المدارس التابعة لبمدية ومعارف القدس:1.8.1.2

)سابيف،  (1967سنة ) في القدس مدينة االحتالؿ عمى بعد سيطرة المدارس ىذه نشأت 
 عيد في قائمة كانت القدس، التي مدارس ، كفرضت السمطات اإلسرائيمية سيطرتيا عمى(1999

 كحاكلت .كريرىا الحسيف بف اهلل عبد خميؿ السكاكيني، المأمكنية، الرشيدية، مثؿ الحككمة األردنية
أكلياء األمكر  رفض كمقاكمة بسبب  لـ تنجو أف ىذه الفكرة فرض المناى  اإلسرائيمية فييا، إال البمدية

جعميا رير قادرة عمى تطبيؽ المناى  اإلسرائيمية كالبقاء عمى تدريس المناى   مما كالطمبة، كالمعمميف
 األردنية فقط، كىذا مؤشر إيجابي في ىبة الجماىير في كجو االحتالؿ.

فنجدىا تحكم حكالي كعندما نتحدث عف أكضاع مدارس المعارؼ كالبمدية في البمدة القديمة، 
طالبا في الصؼ، كال يكجد فييا صفكؼ تتسع لمطمبة، كقامت البمدية باستئجار بيكت قديمة  50

 .(2011)الفي،  كتحكيميا لمدارس تعميمية

، حيث إف الغرؼ الصفية ىي عبارة عف مخزف ان صعب ان مأساكي ان كتعيش ىذه المدارس كضع
طالب مدارس البمدية كالمعارؼ إلى االنتقاؿ إلى تحت المصعد أك كرافانات أك مالجئ، فأضطر 

 .(2010)سرية،  التعميـ في المدارس الخاصة كاألىمية

 كزارة كتتكلى ىذه المدارس، عمى اإلشراؼ اإلسرائيميتاف القدس كبمدية المعارؼ كزارة " كتتقاسـ
 عمى البمدية نفؽتُ  فيما األساسية، المدارس كتُنفؽ عمى عمييا، كالميني الفني اإلشراؼ المعارؼ
مف  مستمزماتيا تكفر كما فييا، كاإلدارييف كالمعممات المعمميف تعييف كتشرؼ عمى الثانكية، المدارس

 .(2010)األشيب،  عامميف " كركاتب كأثاث لكاـز

 الخصائص والسمبيات التي يمكن مالحظتيا عمى مدارس المعارف ومدارس بمدية القدس
 :(2009)سفيان، 

 تبقى متدنية لمعمميف في ىذه المدارس بالمقارنة مع معممي مدارس األكقاؼ لكنياارتفاع ركاتب ا .1
 .في القدس، مما أدل إلى استقرار كضعيا نسبيان  المعيشي المستكل مع مقارنة
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عدـ اىتماـ سمطات االحتالؿ بنكعية التعميـ المقدـ في ىذه المدارس، كالذم أدل إلى انخفاض  .2
يجة النخفاض مستكل تأىيؿ كتدريب المعمميف، كتفشي ظاىرة مستكل التحصيؿ لدل الطمبة نت

 التسرب في ىذه المدارس، مما يعني عدـ االىتماـ كالالمباالة.
انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات بيف الطمبة تحت أعيف كبصر سمطات االحتالؿ، كعدـ اتخاذىـ  .3

 أم إجراءات، كىذا مقصد مف مقاصد اإلجراـ.
ؿ لقانكف إلزامية التعميـ أدل إلى انتشار األمية كظاىرة صعكبات عدـ تطبيؽ سمطات االحتال .4

 التعمـ.
تكجو  كال تبدم أم اآلخر، لمطرؼ الميزانيات كصرؼ عدـ تكفير ميزانيات خاصة لمتعميـ العربي، .5

 التعميـ. في التدىكر أسباب لمعالجة
 المدارس، ىذه عمىتربكم، يشرؼ بشكؿ مباشر  إشراؼ تعدد مرجعيات التعميـ أدل إلى عدـ كجكد .6

 كعدـ قدرة مديرية التربية كالتعميـ عمى تحسيف الكضع المتدىكر لمتعميـ.
 كسػمكاف القػدس مثػؿ: الطػكر أحيػاء مختمػؼ فػي رػرؼ صػفية جديػدة كفرت سمطات االحػتالؿ ليػذه .7

رػرؼ  بناء مع باىر كصكر حنينا كبيت الغربية كالسكاحرة كالمكبر صفافا كالعيسكية كبيت كشعفاط
 الصفية. حادان في الغرؼ نقصان  ىناؾ فإف ذلؾ، القديمة، كررـ المدارس بعض في جديدة صفية

 كالقاعات كالكحدة الصحية كالمالعب يكجد  في ىذه المدارس  بعض الخدمات مثؿ الساحات .8
 :( أعداد المدارس كعدد الشعب كعدد الطمبة في مدارس المعارؼ كالبمدية2.4كيبيف الجدكؿ )

)التعميم في القدس بين مطرقة االحتالل  2011/2012المعارف والبمدية عام مدارس  .2.4جدول 
 .(2012وسنديان التقصير الرسمي، 

 النسبة )معمم/طالب( عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس
52 1275 38827 30.9 

 بحكالي عدد طمبتيا كُيقدر عددىا ثماني مدارس، يبمغ التي سخنيف األرقاـ مدارس ىذه تشمؿ 
 ( طالب كطالبة.(3818
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 . مدارس دائرة األوقاف اإلسالمية:2.8.1.2

 ( (1980 سنة تـ تأسيس ىذه المدارس عمى أيدم جمعية المقاصد الخيرية في القدس مطمع
 مديرية إلى انتقمت فيما بعد حيث ،(1962)كزارة التربية كالتعميـ في المممكة األردنية الياشمية، 

)دائرة األكقاؼ اإلسالمية العامة لكزارة  العامة اإلسالمية األكقاؼ ئرةكألحقت بدا القدس، محافظة
 أنيا سمطات االحتالؿ، إال تجاه حماية مظّمة ، لمنحيااألكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية األردنية(

 رةلكزا الرسمية الّرعاية تحت تصبو أف الفمسطينية، قبؿ التحرير منظمة تتبع كانت العممية الناحية مف
)كحدة شؤكف القدس،  ( (1994سنة إنشائيا منذ الفمسطينية، لمسمطة الكطنية التابعة كالتعميـ التربية
 المدارس مستمزمات كتكفر كاإلدارييف، كالمعممات المعمميف عمى تعييف الكزارة كتشرؼ ،(2007/2008

 تدفع التي ىي األردنية األكقاؼ كزارة أف إلى ىنا اإلشارة تجدر) فييا العامميف ركاتب كدفع لكاـز كأثاث مف

 .(المدارس ىذه في اإلدارييفالمكظفيف  ركاتب

كزارة المعارؼ ل تتبعكاعتبرت مدارس األكقاؼ كمدارس بديمة لممدارس الرسمية، التي 
اإلسرائيمية كبمدية القدس، كتخضع لرقابة السمطة الكطنية الفمسطينية بمزايا كاممة كتعاني مف نقص في 

ظاظ في الطمبة، ككانت في البداية امتدادان لمديرية التربية كالتعميـ األردنية، إلى أف تـ فؾ البناء كاكت
، (1967) سنة، كعرفت في البداية باسـ مدارس حسني األشيب بعد (1988) سنةاالرتباط األردني 

يقات كثيرة حاكؿ االحتالؿ اإلسرائيمي مف البداية االستيالء عمييا، كقد تعرضت ىذه المدارس إلى مضا
مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية، كمحاكلة فرضو المنياج اإلسرائيمي الذم رفضو أىؿ القدس بالقكة، كتقدـ 
ىذه المدارس تعميمان مجانيان، كيعتبر التعميـ فييا أفضؿ مف التعميـ في مدارس المعارؼ لذا يككف 

لتصبو فيما بعد مدارس كاستقطبت  اإلقباؿ عمييا كبيران، ككانت في البداية بيكت سكنية رير مؤىمة،
، كمختبر  أعدادان  كبيرة مف الطمبة، كتعاني مف نقص كثير في الخدمات، مثؿ: المكتبة، كمختبر العمـك

 .(25/8/2015)جريدة الحياة الجديدة،  الحاسكب، بسبب عدـ تكفر اإلمكانات 

 بالخصائص التالية: اإلسالمية دائرة األوقافل التابعة مدارسالتمتاز 

مف مجمكع طالب  (%24)الحفاظ عمى عركبة التعميـ في القدس حيث كانت تستكعب نسبة  .1
 القدس.
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الحفاظ عمى عركبة المناى  التعميمية فييا، كبعد تسمـ كزارة التربية كالتعميـ مسؤكلية التعميـ في  .2
مدرسة، كازداد عدد طالبيا مف  (27)مدرسة إلى  (16)فمسطيف ازداد عدد ىذه المدارس مف 

 .(25/8/2015)جريدة الحياة الجديدة،  كطالبة ان ( طالب9623كطالبة إلى ) ان ( طالب4811)
 تعاني مف االزدحاـ كاالكتظاظ الشديد في الغرؼ الصفية. .3

" بدأت مدارس األكقاؼ اإلسالمية العامة بخمس مدارس أنشأتيا جمعية المقاصد  
استكلت عمى إدارتيا بمدية القدس  كىي  الخيرية اإلسالمية كمدارس بديمة لممدارس الرسمية التي

مدارس األيتاـ الثانكية لمبنيف، كمدرستا الفتاة الالجئة أ+ب، كالمدرسة النظامية الثانكية لمبنات 
 .(2008)النمرم،  كمدرسة النيضة اإلعدادية لمبنات "

 ، بمغ عدد مدارس (2007/2008)مركز القدس ألبحاث إسرائيؿ،  ( (2009/2008سنة في
، كرد فعؿ بعد (1969/1968)الدراسي العاـ في المدارس ىذه كقد أنشئت مدرسة، (38) كقاؼاأل

( أعداد المدارس كالشعب كالطمبة في 5.2كيبيف الجدكؿ ) اإلسرائيمي المنياج محاكلة فرض تدريس
  مدارس األكقاؼ:

 .(2007/0820)مركز القدس ألبحاث إسرائيل،  2011/2012مدارس األوقاف عام  .2.5جدول 

 النسبة )معمم/طالب( عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس
39 489 12400 16.1 

 . المدارس التابعة لالونروا )وكالة الغوث(:3.8.1.2

 بتاريخ الصادر  302 المتحدة رقـ لألمـ العامة الجمعية قرار كفؽ المدارس " تأسست ىذه
 تقديـ بيدؼ  الالجئيف)األكنركا( غيؿكتش ركث كالمعركفة باسـ ككالة ،(1949)األكؿ كانكف 8

 كمنظمات الحككمية، رير المنظمات ليـ تقدميا التي الخدمات الفمسطينييف كتنسيؽ لالجئيف المعكنة
)طمفاح،  اإلراثة " جيكد عمى الالجئيف تجمعات في عمميا تركز األخرل، كبالتالي المتحدة األمـ

1984).  

الػػة رػػكث كتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف التػػي تقػػـك تتبػػع ىػػذه المػػدارس بشػػكؿ عػػاـ إلشػػراؼ كك
بدفع ركاتػب المعممػيف، كتػأميف حاجيػات المػدارس مػف النفقػات كالمسػتمزمات الالزمػة، كلكنيػا تعػاني مػف 

 طالبان في الصؼ. (27)الكثافة الصفية كتصؿ إلى 
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يت تدرس ، كبق(1967) سنةرفضت الككالة تدريس المناى  اإلسرائيمية في مدارسيا بعد نكسة 
المنياج األردني في مدارسيا، إلى أف تـ االنتياء مف المنياج الفمسطيني كبالتالي تطبيقو في مدارس 

، كلكف سمطات االحتالؿ تدخمت بتدريس (2000/2001) سنةالضفة الغربية كقطاع رزة كالقدس 
 .منياج المكاد االجتماعية، مما يعني عدـ كجكد حرية كاممة في المنياج الفمسطيني

كمنذ نشأتيا اىتمت بالمؤسسات التربكية التي تعمؿ عمى تعميـ كتثقيؼ مجتمع الالجئيف 
الفمسطينييف، فقامت بإنشاء العديد مف المدارس ليس فقط في مدينة القدس بؿ في جميع أنحاء الكطف 

مات مدرسة كلممحافظة عمى اليكية الفمسطينية، فتحممت عبء التعميـ في المخي (97)كالبالغ عددىا 
)كنعاف،  الفمسطينية، كبعض القرل مثؿ القرل األمامية )بدك قطنة، بيت عناف، كبيت سكريؾ(

2009). 

 ميزات التعميم في مدارس الوكالة:

 يتميز التعميـ في مدارس الككالة بالميزات اآلتية:

 اعتزاز لكؿ فمسطيني كتقديـ تعميـ متميز. تعميـ أبناء الالجئيف ىك مصدر .1
 ليكية الفمسطينية.المحافظة عمى ا .2
االىتماـ بتدريب المعمميف كالمديريف كالمشرفيف مف خالؿ معيد التربية، مف أجؿ تقديـ نكعية عالية  .3

 مف التعميـ.
األمػػػر الػػػذم جعػػػؿ  ،مػػػدارس الككالػػػة تمػػػارس األنشػػػطة الكطنيػػػة كاالحتفػػػاالت بالمناسػػػبات الكطنيػػػة .4

 (1996)األمير،  التالميذ يرتبطكف بأرضيـ كلك لـ يككنكا يعيشكف عمييا.
 في القدس. لمتعميـ المقررة الرسمية بإتباع المناى  التزمت .5
المسػجميف  الالجئػيف مػف طػالب اسػتقباؿ مػف خػالؿ الخاصػة المػدارس عمػى بتكزيػع إعانػات قامػت .6

 ( أعداد المدارس كالشعب كالطمبة في مدارس الككالة:6.2كيبيف الجدكؿ ) الغكث لدل ككالة

 .(1996)األمير،  2011/2012ة عام مدارس الوكال .2.6جدول 

 النسبة )معمم/طالب( عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس
8 92 2442 16:1 
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 . المدارس الخاصة:4.8.1.2

مدرسة، كىي مممككة مف قبؿ أفراد أك  (69)يبمغ عدد المدارس الخاصة  في مدينة القدس 
 المدارس ىذه مثؿ إليجاد حاجة،لم نتيجة بتأسيسيا الناس قامت مف مجمكعة جيات خاصة أك

 كانت مدارس أك الزىكر، ركضة الالجئة، الفتاة دار الطفؿ العربي، دار مثؿ: التعميـ أىمية كإلدراكيا
)منظمة التحرير  اإلبراىيمية الكمية مثؿ: رسالتيا في أداء سابقة، كاستمرت فترات في كتعمؿ مكجكدة

عمييا،  اإلشراؼ جية المعمميف، كتختمؼ ركاتب بتكفير تقـك بيا، خاصة كجكد إدارة . معالفمسطينية(
 .فردية أك ممكية خيرية أك جمعيات كاألديرة الكنائس عمييا مسيحية، تشرؼ إما جيات

كرفضػػػت المػػػدارس الخاصػػػة تػػػدريس المنيػػػاج اإلسػػػرائيمي فػػػي مدارسػػػيا، كاإلبقػػػاء عمػػػى تػػػدريس  
مػػف قبػؿ الطمبػة الػػذيف  ان كبيػر  مي شػيدت إقبػاالن المنيػاج األردنػي، كبسػبب رفضػػيا تطبيػؽ المنيػاج اإلسػػرائي

عػػدد الطمبػػة فػػي تمػػؾ المػػدارس، األمػػر الػػذم جعميػػا تحظػػى  فػػانخفضأتػػكا مػػف مػػدارس المعػػارؼ كالبمديػػة 
بػػدكر كطنػػي لرفضػػيا المنيػػاج اإلسػػرائيمي، كتبمػػغ نسػػبة الطمبػػة الػػذيف يتمقػػكف التعمػػيـ فػػي ىػػذه المػػدارس 

 .رير الفمسطينية()منظمة التح % مف مجمكع طمبة القدس24

كتعمؿ السمطات اإلسرائيمية عمى السيطرة عمى ىذه المدارس مف خالؿ دفع مساعدات مالية 
 كعينية، مف أجؿ تبني سياستيا اليادفة إلى تطبيؽ المنياج اإلسرائيمي.

كشكمت المدارس الخاصة دكران ىامان كبارزان في الحفاظ عمى عركبة التعميـ في مدينة القدس، 
عمة كمساندة لممكقؼ الكطني، كشاركت المسؤكلية مع مدارس األكقاؼ، ككانكا بديال ككانت دا

لممدارس الرسمية التي فرضت السمطات اإلسرائيمية عمييا تطبيؽ المنياج اإلسرائيمي، فقد زاد عدد 
 سنة( في 11127، إلى )(1967/1968) سنة( طالبان في 4258الطمبة في المدارس الخاصة )

 . (Abadzi, 2006) أم بزيادة أكثر مف ضعؼ كنصؼ الضعؼ، (1975/1976)

 أنواع المدارس الخاصة في مدينة القدس:

المػػػدارس الخاصػػػة أك مػػػػدارس الممكيػػػة الفرديػػػػة، التػػػي يممكيػػػا فػػػػرد أك مجمكعػػػة أفػػػػراد مثػػػؿ )الكميػػػػة  .1
 اإلبراىيمية(.
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العربي الصناعية  المدارس الخاصة التي تتبع لجمعيات رير حككمية مثؿ مدارس األقصى، كاليتيـ .2
 الثانكية، كمدارس اإليماف لمبنات.

المدارس الخاصة التي تتبع أكقاؼ مسيحية، مثؿ مدرسة مار يكسؼ لمبنات، كثانكية شميدت  .3
 لمبنات.

 :التالية لألسباب وذلك جيد تعميمي بمستوى الخاصة المدارس تمتاز

 .البقاء كاالستمرارية عمى المدارس ىذه المستمرة مع المدارس األخرل، كحرص المنافسة .1
 أم عف بكاسطتو بحيث تستغني السنكية سياسة التعييف في ىذه المدارس كانت تعتمد عمى العقكد .2

 .(2011)السمماف،  التزامو بالخدمة بعد انتياء فترة التجربة عدـ ثبت إذا معمـ
 تيعاباسػ كتػرفض األخػرل، المػدارس فػي الطمبػة مػف الجيػدة تسػتكعب ىػذه المػدارس فقػط النكعيػة .3

 ذكم كالطمبػة الخاصػة الحاجػات ذكم يخضػعكف لشػركطيا كخصكصػان الطمبػة ال الػذيف الطمبػة
 .الضعيؼ التحصيؿ

 عدد بزيادة المغة اإلنجميزية عمى التركيز أك كاألسبانية، كاأللمانية الفرنسية مثؿ أخرل لغات تدريس .4
 . كفعاليتيا حصصيا

قامة الميرجانات الرياضية،  لمكسيقى،ا تعميـ مثؿ: التربكية، النشاطات تقكـ بممارسة .5 كالفنكف، كا 
أعداد المدارس كالشعب كالطمبة في المدارس  (7.2)كيبيف الجدكؿ (، 2011)السمماف،  .كالكشافة
 الخاصة:

 .(2012ميان، )أبو ع 2011/2012المدارس الخاصة عام .2.7جدول 

 

 . ممارسات االحتالل اإلسرائيمي تجاه عناصر العممية التعميمية في فمسطين:9.1.2

قاـ االحتالؿ اإلسرائيمي منذ احتاللو أرض فمسطيف إلى تدنيس األرض العربية كعمى تجييؿ 
مطات أمف فمسطيف، لكف أىؿ فمسطيف قاكمكا بالقمـ قبؿ البندقية، كبالكممة قبؿ الرصاصة، بيد أف س

االحتالؿ سمطت األضكاء عمى التعميـ في فمسطيف مف أجؿ السيطرة عميو، كفرض المناى  المعادية 

 النسبة )معمم/طالب( عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس
69 970 24110 16:1 
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لمقيـ العربية كالفمسطينية، كمحاكلة تطبيؽ المناى  اإلسرائيمية المعدة كالمؤلفة مف قبؿ سمطات االحتالؿ 
كطنية  إستراتيجيةبعنكاف: نحك مؤتمر ) التي ال تحتكم عمى أم نكع يذكر مف مفيكـ القضية الفمسطينية.

 .(لمنيكض بالمسيرة التعميمية في القدس، البيرة

" إف قطاع التعميـ في مجتمع خاضع لالحتالؿ،  كالمجتمع الفمسطيني مف أكثر القطاعات 
عرضة لسياسات االحتالؿ السمبية. حيث يتناقض مفيـك االحتالؿ بنيكيا مع مفيـك  التعميـ، كالتعميـ 

اء اإلنساف في حيف أف االحتالؿ يعمؿ عمى ىدـ اإلنساف،  لقد كاف لالحتالؿ تأثير ييدؼ إلى بن
كالعممياتية فقط، بؿ تعداه إلى المستكل  ليس في جكانبو االقتصادية مدمر عمى التعميـ في فمسطيف،

س، كطنية لمنيكض بالمسيرة التعميمية في القد إستراتيجيةمؤتمر بعنكاف: نحك ) المفاىيمي كالفمسفي"
 . (البيرة

 :المناىج تجاه اإلسرائيمية . الممارسات1.9.1.2

قامت السمطات اإلسرائيمية بإصدار عدد مف القكانيف بيدؼ طمس اليكية العربية كالثقافة  
ـ، حظرت فيو (1967)لسنة  (107)الكطنية لسكاف القدس مف خالؿ إصدارىا لألمر العسكرم رقـ

 المغة العربية، االجتماعيات، التربية اإلسالمية كالفمسفة كتابان مدرسيان في مكضكعات 55تدريس 
 ، مما يعني كجكد رقابة االحتالؿ.(2010)األشيب، 

كبعد ثالثة أشير مف صدكر ىذا األمر قامت السمطات اإلسرائيمية بتعديمو بالقرار رقـ 
خضاعيا لمرقا(182) بة، كما قامت ، حيث سمو باستخداـ ىذه الكتب، بعد شطب أجزاءن كبيرة منيا كا 

 أيضان بالسيطرة عمى جميع المدارس الحككمية كمكاتب التربية كالتعميـ في المدينة.

إسرائيمية مؤلفة مف قبميا إلى كزارة  مناى  بمحاكلة إدخاؿ قامت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
 كالشعب كزارةكرفضت ال رزة، كقطاع الغربية مدارس الضفة في لتدريسيا التربية كالتعميـ الفمسطينية،

 مف المنياج جزء إعادة تدريس عمى سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أجبر االجتياح، مما ىذا الفمسطيني
 78) )أصؿ مف كتابنا 59 كتداكؿ طباعة كأكقفت رزة، كقطاع القدس عدا الغربية الضفة في األردني

 (2008)النمرم، . مكتابنا، كتـ إلغاء كتاب القضية الفمسطينية المعد لمصؼ الثالث الثانك 
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 :الفمسطينية األراضي في التربوية المناىج في والحذف التعديالت مجاالت أىم

حذؼ دركس البعد الجيادم مف كتاب التاريخ اإلسالمي، كحذؼ اآليات كاألحاديث الشريفة مف  .1
 ئدم.العقيدة اإلسالمية، ككؿ ما يشير إلى الجياد في سبيؿ اهلل، مما يعني العداء الديني العقا

حذؼ جميع الدركس التي تتحدث عف االستعمار في الدكؿ العربية كالتحرر منو، بقصد نسياف  .2
 الثقافة.

حذؼ كؿ ما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية مف الجغرافيا كالتاريخ كالقيـ كاألدب كالثقافة، كحذؼ أسماء  .3
الجئيف ككعد بمفكر، المناطؽ الفمسطينية، كأيضان حذؼ خارطة فمسطيف، ككؿ ما يتعمؽ بالنكبة كال

   .(1948) سنةكما بتعمؽ باليكية الكطنية الفمسطينية قبؿ 
 بالجيكد يتعمؽ ما حذؼ كؿ ما يتعمؽ بالحركة الصييكنية في العقكد الماضية، كحذؼ كؿ .4

قامة الدكلة كاحتالليا فمسطيف، عمى لمسيطرة الصييكنية الرامية   .الييكدية كا 

 :تجاه البيئة التعميمية اإلسرائيمية . الممارسات2.9.1.2

بالعديد مف الممارسات التعسفية التي ىدفت  (1967) سنةقامت السمطات اإلسرائيمية بعد  
مف خالليا إلى القضاء عمى العممية التعميمية في فمسطيف، مف أجؿ إبقاء الشعب الفمسطيني شعبان 

 :البيئة التعميمية تجاه حتالؿاال التي قامت بيا سمطات جاىالن كمتخمفان، كمف اإلجراءات التعسفية
 (1994)النمرم، 

سياسة إرالؽ  (1987) سنةاتبعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بعد اندالع االنتفاضة األكلى  .1
لى أسابيع ك مف المدارس الفمسطينية، كرياض األطفاؿ، لفترات طكيمة، تعدت في أرمب األكقات  ا 

 زة.شيكر، كشمؿ إرالؽ المدارس أيضان مدارس مدينة ر
لجأت إلى إرالؽ المدارس إرالقان تامان، كبشكؿ إجبارم في المناسبات الكطنية، مثؿ يكـ األرض  .2

 كذكرل النكبة، خكفان مف تظاىرات ينظميا طمبة المدارس.
عممت سمطات االحتالؿ عمى نقؿ المراحؿ الدراسية، كباألخص المرحمة الثانكية مف قمب المدينة  .3

 إلغاء اجتماعات الطمبة.إلى األطراؼ أك القرل، بيدؼ 
رالؽ كافة المداخؿ التي تؤدم إلى  .4 اعتقاؿ الطمبة كالمعمميف، كاقتحاـ كمحاصرة المدارس كا 

 المدارس ككضع العراقيؿ لمحيمكلة دكف الكصكؿ لممدارس مف الطمبة كالمعمميف. 
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يجاد الطمبة إرىاب بيدؼ المدارس، ساحات في القنابؿ تسميـ خزانات الماء، ككضع .5  ررمب كا 
 .المدارس القتحاـ

 في أكقات كخاصة لمجيش، كمعتقالت المدارس استخداـ إلى االحتالؿ سمطات عمدت .6
 معسكرات، مدرسة إلى (31) مف أكثر تحكيؿ تـ حيث االنتفاضة، فترة خالؿ االجتماعات،

تالفيا، كتدمي المدرسة بمحتكيات بالعبث الجيش قكات كتقـك معتقالت، إلى تحكيميا تـ كبعضيا  ركا 
 .ممتمكاتيا كجرؼ الحدائؽ المدرسية

 أمنية، حيث ألسباب الثانكية المدارس في الطالب عدد تقميص عمى االحتالؿ سمطات عممت .7
 أك العممي لمقسـ مدارس إلى كاألدبي العممي التكجييي لطمبة المخصصة المدارس مف كثيران  حكلت
  .مدرستيف إلى المدرسة تحكيؿ أك اإلعدادية المرحمة بطمبة الحاصؿ الفراغ كمألت فقط، األدبي

 الشعب تاريخ كنضاؿ إلى تشير كالتي أسماء المدارس مف قامت سمطات االحتالؿ بتغيير العديد .8
)السمطة الكطنية الفمسطينية،  بأسماء ال ترتبط بيا الفمسطينية، كاستبداليا المدف أك الفمسطيني
2008) . 

 :ينالمعمم تجاه اإلسرائيمية . الممارسات3.9.1.2

كقامت بالعديد مف الممارسات القمعية  اتبعت السمطات اإلسرائيمية طرقان عدة، كبكافة الكسائؿ
كالحد مف قدرتو عمى التدريس، كمف  فاعميتو تعطيؿ أجؿ الفمسطيني، مف المعمـ عمى الخناؽ لتضييؽ

 :(2008)الصديؽ،  الممارسات التي طبقت بحؽ المعمـ الفمسطيني

مستثنية باقي سنكات الخدمة في التعميـ كعدـ حصكلو  مـ لمتقاعد القسرم،إحالة المع إلى لجأت .1
  عمى كافة حقكقو التقاعدية.

   سياسية. ألسباب إجبارم بشكؿ الحككمي المعمـ إنياء خدمة .2
 فترة خالؿ كعالكاتو الشيرم راتبو مف حرمانو مع العمؿ عف بتكقيؼ المعمـ الفمسطيني قامت .3

 التكقيؼ.
 .مناسبان  تراه الذم الكقت في العمؿ كتكقيفو عف سنكية، ى العمؿ بعقكدأجبرت المعمـ عم .4
 لجأت إلى نقؿ المعمميف النشيطيف سياسيان إلى أماكف بعيدة كإجراء عقابي ليـ.  .5
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بمزاجية  كدرجاتيـ المعمميف حقكؽ ينظـ الذم الكظيفي الكادر مع االحتالؿ سمطات تعاممت .6
 عمييا المنصكص الحكافز نظاـ كتتجاىؿ  أمنية، حج  تتح أك سياسية ألسباب ترقياتيـ كتجميد

خماد المعمميف، بيدؼ إحباط المدنية الخدمة نظاـ في  .لمعمؿ بتجميد درجاتيـ كعالكاتيـ دكافعيـ كا 
المعمميف كالسجف كاالعتقاؿ كاالستدعاء لمراكز المخابرات  تجاه االحتالؿ سمطات سياسة أدت .7

 سد إلى فعمدت المعمميف المتخصصيف، أعداد في كبير نقص إلى كمنع السفر كاإلقامة الجبرية
مف  كالحد كمعمميف لمعمؿ كالتكجييي، المتكسط الدبمـك حممة مف معمميف تعييف طريؽ عف النقص
 تدني إلى أدت السياسة ىذه صفكفيـ، بيف البطالة زيادة إلى أدل مما الجامعييف، قبكؿ نسبة

لممعمميف كىجرة الخبرات كالككادر التعميمة إلى خارج  مستكل األداء كتدني التعميمي، المستكل
 .(2007)زعاتره،  فمسطيف

الصحي  التأميف حرماف المعمميف مف تقديـ الخدمات المستحقة ليـ كالتي تخصـ مف ركاتبيـ مثؿ .8
 .ليـ المقدمة الخدمات مستكل كتدني كتدريبيـ المعمميف تأىيؿ كعدـ

 :الطالبي القطاع تجاه اإلسرائيمية . الممارسات4.9.1.2

شكؿ الطمبة الفمسطينيكف الفئة البارزة التي قاكمت االحتالؿ اإلسرائيمي بكافة الكسائؿ، حيث 
 لجأ إلى استخداـ الكسائؿ كالممارسات القمعية بحقيـ، ككاف مف أبرز ىذه الممارسات: 

قميـ إلى مدف اعتقاؿ المئات مف الطمبة كزجيـ في السجكف اإلسرائيمية، كفصميـ مف المدارس كن .1
 بعيدة، مما يضطر الطمبة لترؾ المدرسة. 

 لمراكز المخابرات مف أجؿ إرىابيـ كتخكيفيـ.  كاستدعائيـ مباشرة بصكرة الطمبة مطاردة .2
 كالرحالت المدرسية كالمباريات الرياضية الطالبية بالنشاطات منع اإلدارة المدرسية مف القياـ  .3

 .الطالبية كالميرجانات
 الغرامات كفرض كاالعتقاؿ اإلسرائيمية بممارسات خطيرة تجاه الطمبة منيا، السجفقياـ السمطات  .4

في  إرادتو قمع منيا اليدؼ كاف الطمبة، تجاه الممارسات ىذه ككؿ الجسدية كاإلصابة كالقتؿ
خضاعو بيذه الممارسات عميو، السيطرة بيدؼ الفمسطيني الشعب كتجييؿ االحتالؿ مقاكمة  .كا 
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 م المقدسي تحت نير االحتالل اإلسرائيمي:التعمي. 7.1.2

إف الكاقع التعميمي في القدس ىػك حصػيمة تعػدد األنظمػة التعميميػة، كريػاب المرجعيػة المكحػدة  
باإلضػػافة إلػػى عػػدـ كضػػكح الرؤيػػة المطبقػػة فػػي المدينػػة فػػي ظػػؿ ريػػاب سػػمطة كطنيػػة فمسػػطينية تربكيػػة 

ى صػػػيره فػػي بكتقػػة كاحػػػدة، ليعبػػر عػػف اليكيػػػة تشػػرؼ عمػػى ىػػذا التعػػػدد فػػي أنظمػػة التعمػػػيـ، لتعمػػؿ عمػػ
القكميػػة كالكطنيػػة الفمسػػطينية، كلتعمػػؿ أيضػػان عمػػػى تحسػػيف البيئػػة المدرسػػية كالتعميميػػة كتحسػػيف نكعيػػػة 

 التعميـ فيو.

 التي القطاعات أبرز مف اإلسرائيمي االحتالؿ ظؿ في كالتعميـ التربية قطاع " يعتبر 
 ىذا يمعبو الذم المؤثر لمدكر نظران  األصعدة كعمى مختمؼ عيةالقم اإلسرائيمية الممارسات شممتيا
 الفمسطينية منذ القضية تاريخ في مكصكؿ حضكر مف لو لما الفمسطيني الشعب تاريخ في القطاع
 في الكطنية كطمكحاتو الفمسطيني الشعب مستقبؿ في دكر مف لو لما ككذلؾ  اليـك كحتى ظيرت

قامة االستقالؿ،   (2003)حبايب،  .بو الكطني" ترا عمى دكلتو، كا 

  التعميم المقدسي: ميدان في السمطات اإلسرائيمية إجراءات

بعادىاحرماف المدارس العربية مف التمتع باإلدارة الذاتية، كأصبحت تابعة لمسمطات اإلسرائيمية،  .1  كا 
 كؿ البعد عف ىكية المكاطف الفمسطيني.

خالؿ إدارة خاصة برئاسة ييكدم في دائرة  الفصؿ بيف التعميـ العربي كالتعميـ الييكدم مف .2
خضاع كافة المناطؽ العربية لمحكـ  المعارؼ، كشمؿ ىذا الفصؿ أجيزة التعميـ في إسرائيؿ كافة، كا 

 العسكرم اإلسرائيمي.
جبار العرب عمى االلتزاـ  .3 تطبيؽ قانكف التعميـ اإللزامي في إسرائيؿ عمى الييكد فقط دكف العرب، كا 

 يمي.بالقانكف اإلسرائ

 :التعميمية في مدارس مدينة القدسالمناىج  .1.7.1.2

قامت السمطات اإلسرائيمية بعمؿ خطكات تدريجية لبناء جدار عازؿ كقامت في الكقت نفسو  
ببناء جدار في كعي الطالب، مف خالؿ المنياج لتفصؿ الطالب المقدسي عف أمتو كعف ىكيتو 

حي متعددة تتعمؽ باليكية كاالنتماء كالجغرافيا الفمسطينية، لـ الفمسطينية، فتطرؽ المنياج الفمسطيني لنكا
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يرؽ ىذا المنياج لمسمطة اإلسرائيمية، فقامكا بالتحريؼ كحذؼ الفقرات التي تتعمؽ باليكية كالكطنية 
كاالنتماء لألمة العربية، كىناؾ تدخؿ في اإلدارات كاألنظمة التعميمية في مدارس القدس مف خالؿ 

لمقاكالت مف خالؿ حرماف المعمـ كالطالب مف الكصكؿ إلى المدرسة عف طريؽ إقامة تشجيع مدارس ا
)سرية،  الحكاجز كالجدار المفركض في محيط المدينة، ساعية إلى منع التعميـ في القدس بشكؿ عاـ

(2010). 

كبعػػػد أف سػػػػمحت سػػػػمطات االحػػػػتالؿ بتػػػػدريس المنيػػػاج الفمسػػػػطيني فػػػػي بعػػػػض مػػػػدارس مدينػػػػة 
خاؿ الكتب المدرسية الفمسطينية لمدينة القدس، فإف ىذه الكتب تخضع لرقابة إسرائيمية، القدس، كبعد إد

كرالبيتيا تعاد طباعتو، لحذؼ ما يتناسب مع الرؤية اإلسرائيمية، خاصة مػا يتعمػؽ باليكيػة الفمسػطينية، 
 .(2010)سرية،  كحذؼ إحصائيات التعداد السكاني الفمسطيني 

رائيمي بشف ىجمة ممنيجة ككاقعية، مف خالؿ طباعة الكتب كقامت سمطات االحتالؿ اإلس
الفمسطينية بشكؿ محرؼ، بعد الحذؼ الذم يجرم عمى األمكر التي تتعمؽ باليكية كالكطنية كالمسميات 
الفمسطينية كبالحقكؽ، حؽ اإلنساف في الكطف كحقو في النضاؿ كالدفاع عف بيتو كعف أرضو، كؿ ىذه 

 نياج خاليان مف مضمكنو كقيمو كأىدافو التي سعت الكزارة مف أجميامف الم حذفياالتكجيات تـ 
 .(2011)الصفدم، 

كقامت  بحذؼ شعار السمطة الكطنية الفمسطينية، كشعار المناى  الفمسطينية كالعديد مف 
 المفاىيـ كالقيـ الفمسطينية الكطنية، كمنعت تدريس كتب التربية الكطنية كاستبداليا بالمدنيات التي تأتي
رثيا  بمحتكل يشكه الحقائؽ الجغرافية، كيزيؼ الحقائؽ التاريخية، كيطمس كيشدد عقيدتيا اإلسالمية كا 

اليكية  عمى كالمحافظة القكمي الشعكر يعزز ما كؿ المنياج مف تمامان  ألغي الحضارم كالتاريخي، فقد
 فيما العرب مبةالط أدمغة االحتالؿ، كركزت عمى رسؿ ضد النضاؿ مشاعر يعزز ما الكطنية، ككؿ

 .(2006)أبك سعد،  بيا كالقبكؿ فمسطيف في لمييكد المزعـك بالحؽ التاريخي يتعمؽ

كما زالت المحاكالت قائمة عمى حرماف الفمسطينييف في القدس مف حقيـ في االختيار النكعي 
في مدينة القدس  لمتعميـ الذم يرربكنو ألبنائيـ كاستبدالو بالمنياج اإلسرائيمي، ككذلؾ األنشطة التربكية

تكاجو رقابة كتيكيدا، كالمساعي الحثيثة التي تقكـ بيا الحككمة اإلسرائيمية ألسرلة المنياج كجعمو تابعان 
 .(2011)حيدر،  ليا كخادمان ألىدافيا
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كسعت سمطات االحتالؿ دكمان إلى تطبيؽ مناى  إسرائيمية في مدارس القدس، شبيية  
دارات المدارس بالمناى  المطبقة في المدارس ال عربية داخؿ إسرائيؿ بيد أف الطالب كالمدرسيف كا 

امتنعكا عف افتتاح السنة الدراسية، حيث أررمت ىذه السمطة ستة مدارس عمى فتو أبكابيا أماـ 
المدرسيف فمـ يمتحؽ منيـ سكل اثني عشر مدرسان مف أصؿ ثالثمائة مدرس، كقامت السمطة بتعييف 

 .(2006)أبك جابر،  ة الثانكية كمف رير المؤىميف لمتدريسمدرسيف جدد مف حممة الشياد

كالمنياج اإلسرائيمي ال يشتمؿ عمى أم نكع لمشعر العربي كالفمسطيني، أما مادة الديف  
فالكضع أسكأ مف ذلؾ بكثير حيث ال يخصص لمادة الديف سكل ثالثيف حصة، في حيف يخصص ىذا 

تكراة كالمشناة كاألساطير الييكدية، كيدرس القرآف حسب ساعة لدراسة ال 256المنياج لمطالب العربي 
كليس كتكجيو ديني كاجب تدريسو لمطالب العرب  ،ىذا المنياج كمادة أدبية ضمف دراسة األدب العربي

 . (2007)مكام،  كالمسمميف

كيرل الباحث أف الطالب المقدسي ظؿ في معاناة شديدة إلى يكمنا ىذا، كذلؾ بسبب عدـ 
كلـ  ،المستقبمية أمامو، ككذلؾ لـ تكف سمطة قائمة فمسطينيان في التفرد في كضع المنياج كجكد الرؤية

تكف ىناؾ حرية في اختيار المادة العممية التي ينبغي تدريسيا، كعمى كجو الخصكص ما يتعمؽ 
 باليكية كالركابط التاريخية لممكاطف.

ناىج اإلسرائيمية في الم أىداف سعت سمطات االحتالل اإلسرائيمي لتحقيقيا من تدريس
 ومنيا ما يمي: مدارس القدس

تشكيو العقيدة اإلسالمية: فاإلسالـ حسب ىذه المناى  مجرد تربية ركحية، تربي في النفس حب  .1
 المجتمع كالعمؿ الصالو، كتاريخ اإلسالـ ىك تاريخ ثكرات كفتف، كىذا عداء عقائدم.

رائيمية تصكر ىذا االحتالؿ بأف ىمو ىك " تطكير تزييؼ الحقائؽ التاريخية: حيث أف المناى  اإلس .2
 الشعكب العربية ".

تشكيو الحقائؽ الجغرافية: كحذؼ اسـ فمسطيف، ككضع كممة إسرائيؿ، أك أرض إسرائيؿ، كحذؼ  .3
 اسـ القدس كاستبدالو بأكرشميـ، مما يعني طمس المعالـ التاريخية.

االنتماء كالمكاطنة لؾ في تذكير المني  الدائـ بمحاكلة إقناع الطمبة باألفكار اإلسرائيمية: كيتضو ذ .4
 .(2009)جبريؿ،  فبالدنا إسرائيؿ  كمكطنؾ إسرائيؿ عبارة تتردد كثيران في ىذه المناى  اإلسرائيمية،
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 . مراحل تطبيق المنياج اإلسرائيمي في مدارس مدينة القدس:2.7.1.2

 م: 1972 -1968المرحمة األولى من عام 

، عمى الطمبة المقدسييف الذم )شيادة البجركت( تطبيؽ امتحاف البجركت كتـ في ىذه المرحمة
 .(2006)محاميد،  يعد تمييدا لمحصكؿ عمى شيادة الثانكية العامة

 م: 1973-1971المرحمة الثانية من 

كتـ في ىذه المرحمة تطبيؽ المناى  اإلسرائيمية المكحدة، كلكف امتنع الطمبة مف االلتحاؽ 
 عؿ سمطات االحتالؿ إلى العدكؿ عف ىذا القرار.بالمدارس، مما ج

 م:1981-1980المرحمة الثالثة من عام 

تـ في ىذه المرحمة إعادة المنياج األردني لممرحمة الثانكية، كبقيت المرحمة االبتدائية حسب 
)محاميد،  ـ، حيث جرل تطبيؽ المنياج األردني فيما بعد1981المنياج اإلسرائيمي حتى عاـ 

2006) . 

كيرل الباحث أف ىذا فيو تخبط، كىذا التخبط داللة كاضحة عمى عدـ قدرة الكياف الصييكني   
، كالسبب في ذلؾ أنو يدرؾ تمامان أف ىذا البناء سييدـ كسيكاجو بالرفض  عمى اتخاذ قرار صاـر كحاـز

 الفمسطيني: ( الفقرات التي قامت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بحذفيا مف المنياج8.2كيبيف الجدكؿ )

 .(2006)محاميد،  الفقرات التي قامت بحذفيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي من المنياج الفمسطينيين :2.8جدول 

 المادة المحذوفة الجزء اسم الكتاب الصف

 األكؿ

 حذؼ العمـ الفمسطيني. 13ص  األكؿ التربية المدنية

 الثاني المغة العربية
 حذؼ العمـ الفمسطيني. 17ص 
 حذؼ بيت الشعر شيداؤؾ أبناء األرض زرعكؾ األحمر فاألخضر 46ص 

 كحذؼ جممة اإلمالء: خرجت كفاء مف السجف.
 حذؼ النشيد الكطني الفمسطيني. 72ص  الثاني التربية الكطنية
 تـ حذؼ عمـ فمسطيف عف صكرة مبنى المدرسة. 3ص  األكؿ الرياضيػػػات

 (1.3ؽ رقـ )حتتمة الجدكؿ في مم
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 :التعميمية في مدارس مدينة القدس. الممارسات اإلسرائيمية تجاه العممية 8.1.2

 . الممارسات اإلسرائيمية تجاه البيئة التعميمية: 1.8.1.2

ال تمتمؾ مديرية التربية كالتعميـ في القدس ما يكفي مف اإلمكانيات لشراء أبنية جاىزة، كال 
الشركط التعجيزية التي تضعيا إسرائيؿ، ما يجعميا تمتمؾ حتى الحصكؿ عمى تراخيص بناء، جراء 

في مدينة القدس يعانكف مف االزدحاـ في  ( طالبان 73000تستعيف بمباف سكنية قديمة، كنحك )
( ررفة دراسية إضافية، يدرس جزءان 1300المدارس، كنقصا في الغرؼ المدرسية، التي تصؿ إلى )

ألكقاؼ كالجزء األكبر في مدارس تتبع سمطات مف الطمبة في مدارس فمسطينية حككمية تتبع ا
 االحتالؿ اإلسرائيمي.

ضافة مرافؽ تعميمية كالنتيجة نقص) ( ررفة 1300كفي قمب مدينة القدس يمنع بناء المدارس كا 
مدرسية، كفي المنطقة )ج( في القدس ال يجد أكثر مف عشرة آالؼ طالب كطالبة صفكفان مدرسية 

اني مف أكضاع صحية مأساكية، كفي المستقبؿ سكؼ يذىب الطالب صحية، كحتى المكجكدة منيا تع
)جريدة الحياة الجديدة،  عمى مرحمتيف دراسيتيف، كال يتـ إعادة ترميـ ما دمر مف المدارس

20/9/2010). 

لـ تخؿ البيئة المدرسية في مدينة القدس مف المعيقات التي تعكس كاقعان يزيد مف أزمة التعميـ 
المباني المدرسية القائمة ىي عبارة عف بنايات قديمة رير مؤىمة الستيعاب في القدس، حيث إف 

الطالب بأعداد كبيرة، كما أف صفكفيا مكتظة كتفتقر لكجكد ساحات كمالعب، إضافة إلى أنو ال 
 تتكافر فييا الشركط الصحية كتفتقر إلى المرافؽ التعميمية.

ىناؾ ابتزازات كضغكطات تمارس عمى كالمدارس مستيدفة مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية، ك 
 المدارسه ىذمدراء المدارس مف أجؿ فرض إدخاؿ بعض العناصر اإلسرائيمية إلى المناى  العربية في 

 .(2007)شبانة، 
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 الوضع العام لمبيئة المدرسية في مدينة القدس:

سكنية مستأجرة،  كضع المباني المدرسية المكجكدة حاليان مأساكم جدان، حيث إنيا عبارة عف أبنية .1
كقسـ كبير منيا متناثر في أماكف متقاربة كمتباعدة، تفتقر إلى أبسط مقكمات الحياة مثؿ التيكية 

 كاإلضاءة كالنظافة، كيمكف القكؿ إنيا رير صحية.
عدـ تكفر الساحات كالمرافؽ الصحية كمختبرات العمكـ كمختبرات الحاسكب كررؼ األنشطة  .2

 جد فييا سكل المقاعد الدراسية القديمة كالتي يمنع صيانتيا.العممية كالرياضية، كال يك 
تبمغ تكاليؼ االستئجار سنكيان مميكف دكالر، ىذا يشكؿ عبئان ماديان كبيران عمى مديرية التربية كالتعميـ  .3

 في القدس.
تفرض سمطات االحتالؿ عمى ىذه المدارس قكانيف صارمة كمخالفات كررامات كأتعاب محاماة  .4

 .(2004)أبك سعد،  ( شيكؿ سنكيان 30000تفكؽ)
 . الممارسات اإلسرائيمية تجاه المعممين:2.8.1.2

، إلى استخداـ (1967) سنةعمدت السمطات اإلسرائيمية عمى مدل سنكات االحتالؿ منذ  
ذالليـ كحرمانيـ  أساليب قمعية قاسية ضد المعمميف، كخاصة الحككمييف منيـ، مف خالؿ اعتقاليـ كا 

دية رسالة التعميـ لطمبة مدينة القدس، مما ردا بالمعمـ المقدسي لترؾ مينة التعميـ مف حقيـ في تأ
كالبحث عف عمؿ آخر، بسبب اإلجراءات التعسفية التي يتعرض ليا المعممكف، كخصكصان بعد بناء 
جدار الضـ كالتكسع زاد التنكيؿ بالمعمميف مف خالؿ حجزىـ عمى بكابات الجدار كتأخيرىـ كمنعيـ مف 

 .(2004)أبك سعد،  لكصكؿ لمدارسيـ داخؿ الجدارا

 واقع المعمم الفمسطيني في مدينة القدس:

( شيكؿ 4500تدني نسبة ركاتب المعمميف حيث إف خط الفقر في دكلة االحتالؿ يبمغ ما قيمتو ) .1
 . (2006)منظمة التحرير الفمسطينية،  كدخؿ شيرم، كالمعمـ ال يتعدل راتبو لمستكل خط الفقر

المعممكف إلى صعكبات متعددة في شتى النكاحي منيا االقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية  يتعرض .2
 كالنفسية، مما يؤثر عمى العممية التربكية كالتعميمية.

المعممكف منيـ محركمكف مف الدكرات التأىيمية التطكيرية، كتطكير أساليبيـ ليغدك المعمـ مممان  .3
أسمكب حؿ المشكالت كاالكتشاؼ كاستخداـ كسائؿ معينة بأساليب تدريسية متعددة كمتنكعة، ك

متنكعة في العممية التعميمية، كالعمؿ عمى تقديـ الكتاب المدرسي بصكرة مستمرة لمعالجة نكاحي 
 العنؼ المكجكدة فيو.
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أف عنصر التكاصؿ معدـك بيف المؤسسات، لتبادؿ الخبرات كاآلراء التربكية، بسبب الحكاجز  .4
 ترضيـ في الذىاب كاإلياب.كالمنغصات التي تع

 الخاصة المدارس إلى كتكجيكا المعارؼ، لكزارة التابعة في المدارس العمؿ المعمميف رالبية رفض .5
المدرسيف لعدـ انصياعيـ لألكامر  مف عدد كاألىمية، حيث قامت سمطات االحتالؿ باعتقاؿ

 .(2010)جبر،  العسكرية 
 

 :(2007)جنان،  مدينة القدس . الممارسات اإلسرائيمية ضد معممي3.8.1.2

 عدـ السماح بتشكيؿ نقابة مينية لممعمميف العرب خاصة بيـ. .1
 تجميد الدرجات كالعالكات المستحقة ليـ. .2
 تدني ركاتب المعمميف، بحيث ال تكفي لمتطمبات الحياة المعيشية. .3
كابات الحسـ مف ركاتب المعمميف بحجة ريابيـ عف الدكاـ، كالغياب جاء نتيجة حجزىـ عمى ب .4

 الجدار.
 إعاقة التطكر الميني لممعمميف مف خالؿ حرمانيـ مف الدكرات التعميمية. .5
 المزاجية في التكظيؼ كالترفيع كالتعييف. .6
 محاكلة عزؿ المعمميف عف المجتمع المحمي. .7
 تدني الخدمات الصحية كاالقتصادية المقدمة لممعمميف. .8

جكانب متعددة، كال يركؽ لالحتالؿ كيرل الباحث أف سياسة االحتالؿ تحارب التعميـ مف 
 مسيرة تعميمية في القدس كما يجب.

 . الممارسات اإلسرائيمية تجاه الطمبة:4.8.1.2

لجأت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي إلى كضع العديد مف العقبات أماـ الطالب المقدسي  
معاىدات كالمكاثيؽ كحرمانو مف التعميـ اإللزامي المجاني الذم تعيدت بو سمطات االحتالؿ في ال

الدكلية كقد أدل ىذا إلى كجكد نسبة مف السكاف ممف ىـ في سف التعميـ بعيديف عف مقاعد الدراسة 
التي يفترض أف يككنكا عمييا، كأرفمت مسؤكليتيا تجاه شعب محتؿ، مف حقو أف يتعمـ كأف يعيش 
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نو رريب في كطنو رريب بكرامة كلكف الممارسات التي فرضت عمى الطالب المقدسي جعمتو يشعر بأ
في بيتو، مما جعمو يتأثر مف ىذه الممارسات مما كلد لديو حالة نفسية صعبة، كالشعكر بالقمؽ 
كاإلحباط بسبب تدىكر األكضاع التعميمية كتخمؼ المناى  الدراسية كالضغكطات التي تمارسيا السمطة 

تمرة، كعدـ استقرار األكضاع ضد الكضع التعميمي، كما يتعرض لو الطمبة مف ممارسات قمعية مس
السياسية، كصعكبة األكضاع االقتصادية كعدـ كضكح المستقبؿ بالنسبة لقطاع كبير مف الطمبة مما 

 .(2004)دردكيف، يؤدم إلى انعكاسات سمبية عمى نفسية ىؤالء الطمبة 

 . الممارسات اإلسرائيمية تجاه طمبة مدينة القدس:5.8.1.2

ي مدينة القدس، حيث حـر الطالب المقدسي مف الكصكؿ إلى مدرستو بناء جدار الضـ كالتكسع ف .1
 بكؿ سيكلة، كما كاف قبؿ بناء الجدار.

% مػف 20الحكاجز العسكرية عممت عمى عزؿ القػدس عػف بػاقي مػدف الػكطف، حيػث يتنقػؿ حػكالي  .2
 الطمبػػػة يكميػػػان عبػػػر الحػػػكاجز كبكابػػػات الجػػػدار، كىػػػذا يسػػػبب عائقػػػان لمطالػػػب كتػػػأخيره عػػػف الكصػػػكؿ

 لمدرستو، كيكلد لديو حالة نفسية سيئة.
 عدـ تكفر اإلشراؼ الطبي الالـز لمطالب في مدارس القدس. .3
النقص في خدمات اإلرشاد الطالبي، مما يتسبب في تفشي بعض الظكاىر السمبية كمظاىر  .4

 العنؼ كاالنحراؼ بيف الطمبة.
 ارتفاع نسبة التسرب كتفشي األمية. .5
كالتشتت، كالتي تضعؼ التحصيؿ، بسبب الحالة النفسية المضطربة زيادة ظاىرة صعكبات التعمـ،  .6

 التي يعيشيا الطمبة.
يحـر الطالب مف التعمـ في أبنية مدرسية مالئمة، فاالحتالؿ اإلسرائيمي يقؼ عائقان أماـ ترميـ  .7

مع األبنية المدرسية، كىناؾ ىدـ لألبنية القائمة، ككضع العراقيؿ المحمية كمنع بناء مدارس جديدة 
 عدـ مراعاة الزيادة السكانية الطبيعية.

حجز طالب الثانكية العامة كمنعيـ مف تقديـ االمتحاف في الكقت المحدد، مما يضيع عامان كامالن  .8
 . (2009)األشيب،  عمى الطالب

تسرب الطمبة مف المدارس بسبب األكضاع االقتصادية، أىميا: تردم أحكاؿ المعمميف االقتصادية،  .9
 طمبة.كفقر بعض ال
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" فمف الناحية السيككلكجية، يعاني الطمبة تحت االحتالؿ مف القمؽ كعدـ االستقرار كالتمرد 
الذم ينجـ عف مشكمة رياب اليكية السياسية كرياب الدكلة، كما يعاني ىؤالء الطمبة مف مشكالت 

كالغزك االقتالع المستمرة مف األرض، فضالن عف سياسة التذكيب كالتخريب كالتمزؽ االجتماعي 
 .(2004)سميماف،  السياسي كالفكرم كاإلعالمي" 

كيرل الباحث أف العممية التعميمية في القدس عممية أشبو ما تككف بجسـ مترىؿ منيار تشكبو 
حاالت التذبذب، كالتأرجو بيف كاقعية لمكاطنة كالحؽ كبيف الرربة في التعميـ، إال أف الفمسطينييف في 

تحدكا ىذه اليجمة كأثبتكا لمعالـ أنيـ سيبقكف في صراع مع ىذا الكياف القدس تمقكا ىذه السياسات ك 
 الغاصب. 

 :التعميم في مدينة القدس. 9.1.2

 تيويد التعميم في مدينة القدس:1.9.1.2. 

جراءات (1967) سنةبعد احتالؿ مدينة القدس   ، قامت سمطات االحتالؿ بانتياج سياسات كا 
ىا، كتكطيف الييكد فييا، لعزليا عف الضفة الغربية، مما ترتب عمى تجاه المدينة المحتمة بيدؼ تيكيد

كليس مكاطنيف  فييا ا الكضع انتياؾ لحقكؽ المكاطنيف المقدسييف في المدينة، كاعتبارىـ مقيميفذى
 أصمييف فييا.

بعد أف خاضت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي معركة تيكيد مدينة القدس قامت في الكقت ذاتو  
كبكافة الكسائؿ  لتحقيؽ سيطرة مطمقة عمى قطاع التعميـ العربي في تعميـ في المدينة، بتيكيد ال
مف خالؿ تدريس المنياج اإلسرائيمي، كالكتب الصادرة عف دائرة المعارؼ في بمدية القدس في  المدينة

، كاستنادا إلى قرار ضـ القدس بعد (1971-1967) سنة، ففي (2003)يعقكب،  المدارس العربية
حتالليا، قامت السمطات اإلسرائيمية بتدريس المنياج اإلسرائيمي في جميع المراحؿ االبتدائية ا

، بدأت بتطبيؽ المناى  المكحدة، بتدريس أجزاء مف (1973-1971) سنةكاإلعدادية كالثانكية، كفي 
ياج ، أعيد تدريس المن(1974-1973) سنةالمنياج األردني إلى جانب المنياج اإلسرائيمي، كفي 

األردني في المرحمة الثانكية، ككاف االحتالؿ يخير الطمبة بدراسة المنياج األردني، أك منياج البجركت 
 سنة، طبؽ المنياج األردني في المرحمة اإلعدادية كفي (1979 -1978) سنةاإلسرائيمي، كفي 
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دريس المغة العبرية ، طبؽ المنياج األردني في المرحمة االبتدائية بالكامؿ إلى جانب ت(1980-1981)
إجباريان كتدريس المدنيات اإلسرائيمية، حيث باءت محاكالت االحتالؿ بتطبيؽ المنياج اإلسرائيمي 

 . 2010)األشيب،  بالفشؿ، نتيجة لمقاكمة األىالي المقدسييف كالمعممكف كمدراء المدارس

بضة عمى العقؿ سعت سمطات االحتالؿ مف خالؿ تدريس المنياج اإلسرائيمي إلى إحكاـ الق 
 .(2007)أبك حنا،  البشرم، كعمى البيئة القكمية، لتككف مدخال لمسيطرة عمى اإلنساف الفمسطيني

  صور تيويد التعميم في مدينة القدس:    2.9.1.2.

ىذه التعددية أدت إلى في مدينة القدس عدة جيات مشرفة عمى التعميـ كليس جية كاحدة، ك 
ة التعميمية مثؿ عدـ تطبيؽ قانكف التعميـ اإللزامي الذم حـر أعدادان ظيكر سمبيات عديدة في العممي

ىائمة مف الطمبة مف تمقي التعميـ، كتدني نكعية التعميـ المقدـ، كانتشار ظاىرة التسرب بأعداد كبيرة بيف 
 ، كمف صكر التيكيد ما يمي:(2008)القدكمي،  صفكؼ الطمبة

استبداؿ اسـ كالفقرات الكاردة في المناى  الدراسية، ك  ذؼ كالتعديؿ عمى الكثير مف المصطمحاتالح .1
كاستبداؿ  كممة القدس بكممة أكرشميـ، كقامت بتزكير التاريخ كالجغرافيا  ،فمسطيف باسـ إسرائيؿ

 .(2011)الحكراني،  كتدريس المدنيات كالمغة العبرية
لممدارس التابعة ليا عمى فرض السيطرة اإلسرائيمية عمى المؤسسات التعميمية، لجمب الطمبة العرب  .2

حساب مدارس األكقاؼ اإلسالمية كالمدارس الخاصة، مف خالؿ منع بناء المدارس كعمميات 
جراء الصيانة لتضييؽ الخناؽ عمى المدرسة كعدـ قدرتيا عمى استيعاب الطمبة الجدد  التكسعة، كا 

سية، أما بالنسبة لممعمميف الراربيف بااللتحاؽ بيا، مما أدل إلى اكتظاظ األعداد في الصفكؼ الدرا
فإنيـ يتقاضكف ركاتب متدنية في ىذه المدارس، كدفع ركاتب عالية لمعممي المدارس التابعة ليا، 
لتعمؿ عمى جذب المعمميف لمتدريس في مدارسيا كتفريغ المدارس العربية مف المعمميف العرب 

 .(2011)الفي،  كالتخصصات العممية كالكفاءات
ؿ بإجبار المدارس الخاصة عمى تبني سياساتيا كتعميماتيا، مف خالؿ تقديـ تقكـ سمطات االحتال .3

جراء الصيانة كالتكسعة لتبقى  المساعدات المالية، كتقكـ بمنحيا تراخيص بناء مدارس جديدة كا 
، كاليدؼ مف ذلؾ تيكيد األرض كاإلنساف لتصبو )ككالة قدس برس( تحت سيطرتيا كسيادتيا

 القدس مدينة ييكدية.
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 كزارة المعارؼ مف كالتشجيع الدعـ تتمقى رير رسمية مدارس كىي مدارس المقاكلة شاءإن .4
 ما أم كطالبة طالبان (17273) صفكفيا  في كتضـ االحتالؿ، بمدية مف دعما كتتمقى اإلسرائيمية

 إسرائيؿ كمدنيات العبرية المدارس المغة ىذه كتدرس المقدسييف، مجمكعة الطمبة مف %22 نسبتو
 الييكدم التاريخ ذلؾ بما في اإلسرائيمي المنياج تدرساف المدارس مف ىذه مدرستيف كأف القدس،
 التي ىذه المدارس ، كأف)اإلسرائيمي )البجركت العامة الثانكية امتحاف إلى كيتقدـ طمبتيا كالتكراة،
مبة ط عمى قبكليا في مقتصرة المعارؼ مف مدارس الطمبة الراربيف بااللتحاؽ بيا استقباؿ ترفض

 . (2009)السيمي،  اإلسالمية كاألكقاؼ كالخاصة األىمية، المدارس

 . المشاكل التي تعاني منيا مدارس مدينة القدس:3.9.1.2

االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس إلى استيداؼ العممية التعميمية، كذلؾ  سمطات عمدت
األكبر  األىمية كتعطيو أكلكياتيا، أكلى فبعد سعي كزارة التربية كالتعميـ في القدس إلى جعؿ التعميـ م

كفمسطينيتيا، كمف  عركبتيا عمى الفمسطيني حفاظان  منياجيا طمبتيا تعميـ عمى كبير بشكؿ كترّكز
 : (2006)أبك عصبة،  العممية التعميمية في القدس ما يمي تجاهاإلجراءات اإلسرائيمية 

 الفمسطينية األخرل األراضي بقية فع القدس كفصؿ الضـ كالتكسع حكؿ المدينة إقامة جدار .1
 .الكطنية الفمسطينية اليكية كشطب كتيكيدىا

 في كالتعميـ مدينة القدس دخكؿ مف الغربية الضفة ىكية حممة مف المعمميف الفمسطينييف حرماف .2
 .المعمميف لدل كالتخصصات العممية في الخبرات كبير نقص إلى أدل مما مدارسيا،

 عدد مف فاقـ كبالتالي تراخيص البناء، إعطاء كمنع يـ مدارس قائمةترم أك بناء المدارس منع .3
 تطّكر كاستمرارية تيدد التي المالية الضائقة المدارس مستثنيان الزيادة الطبيعية لمسكاف، ككجكد

 دكالر (800000) عف يزيد فقط، القدس لمدارس السنكية اإليجارات قيمة مبمغ إف حيث المدارس
 .(2011)عبيدات،  أمريكي

تصاريو  منع معممي الضفة الغربية مف دخكؿ القدس كعدـ منحيـ بسبب المعمميف عدد نقص .4
 الدخكؿ لممدينة.

العمؿ في مدارس كزارة التربية بسبب تدني الركاتب كاألجكر، كالتي ال المعممكف المقدسيكف  ترؾ .5
 رؼ كاألكقاؼالمعا مدارس في تمبي متطمبات العيش الكريـ لممعمـ المقدسي، كالتكجو لمعمؿ
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المدفكعة مف  كالركاتب األجكر في كبير فيناؾ فارؽ الخاصة، كالمدارس االحتالؿ كمدارس بمدية
  قبؿ ىذه المدارس.

المكاطف األصمي  معاممة كليست في القدس فقط، المقيـ معاممة المقدسي تعامؿ سمطات االحتالؿ .6
 .الجيد كالنكعي التعميـ مف كحرمانو

 المنياج الفمسطيني كتب عف السمطة الكطنية الفمسطينية شعار مى إزالةعمدت سمطات االحتالؿ ع .7
 مدارسيا كتكزيعيا إلى تشرؼ عمييا كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، قبؿ إدخاليا التي المدارس في
المنياج اإلسرائيمي في المدارس العربية في القدس،  فرض االحتالؿ الطمبة كمحاكلة سمطات عمى

  المحاكلة فشمت بسبب تصدم األىالي كالمدراء كالمعمميف. إال أف ىذه
 الكطنية في مدارس مدينة القدس، كقامت باستبداليا التربية كتب االحتالؿ تدريس منعت سمطات .8

التاريخّية الفمسطينية التي تأكد عمى  كالحقائؽ الجغرافية الحقائؽ تشكيو عممت عمى  التي بالمدنيات
 ية، كتعزز كتقكم اإلرث الحضارم كالثقافي كاإلسالمي لمشعب الفمسطينيالقيـ كالمبادئ الفمسطين

  .(2006)أبك عصبة، 
 ساحات لكجكد تفتقر أبنية سكنية مستأجرة، عف عبارة حاليان ىي القائمة المدرسية المباني .9

كالمختبرات كررؼ األنشطة، كىذه  كالمكتبات المناسبة المرافؽ التعميمية إلى كمالعب، كتفتقر
كصفكفيا مكتّظة حيث يكجد في الصؼ  كبيرة، بأعداد الطمبة الستيعاب بنية رير مؤىمةاأل

الصحية  الشركط فييا تتكافر ال أنو إلى إضافة ( طالب كطالبة،45الدراسي الكاحد ما يقارب )
في  كيتسّبب األزمة، حجـ مف يزيد الطالبي اإلرشاد خدمات في الطبي السميـ كالنقص كاإلشراؼ

 عمى االحتالؿ يعمؿ الشباب كالتي بيف كاالنحراؼ العنؼ كمظاىر السمبية الظكاىر بعض تفّشي
)أبك عصبة،  بشتى الكسائؿ، مما اضطر العديد مف الطمبة لترؾ مدارسيـ كبنسب عالية تغذيتيا
2006) . 

كيرل الباحث أف السياسة التي اتبعيا االحتالؿ في القدس ىي سياسة التجييؿ كالتيكيد التي 
المكاطف المقدسي عمى النزكح كترؾ المدينة، كىذا ىك ىدؼ االحتالؿ، بيد أف المكاطف المقدسي تجبر 

 قكية كبكؿ صمكد كتحد. إرادةكاجو التحديات كاألزمات بكؿ 
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 الدراسات العربية 2.2
 :الدراسات العربية .1.2.2

 

الفمسطيني بشكؿ  التي ارتبطت بقضايا ذات صمة بمسألة التعميـأجريت العديد مف الدراسات 
عاـ كالتعميـ في مدينة القدس تحديدان، كما كنذكر دراسات تعمقت بمكضكع الجدار كآثاره عمى الشعب 

 ، كمف بيف ىذه الدراسات:الفمسطيني

 :(2014دراسة مصاروة، )  1.1.2.2.

 مدينة القدس". في التعميم "أثر االحتالل اإلسرائيمي عمى واقع :بعنوان

معرفػػػة كاقػػػع التعمػػػيـ فػػػي مػػػدارس مدينػػػة القػػػدس، مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى 
المشكالت التي يعاني منيا التعمػيـ فػي المدينػة، كأيضػان التعػرؼ عمػى سياسػات التيكيػد تجػاه التعمػيـ فػي 
المدينة، كاإلجراءات التعسفية التي تسعى سمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي لفرضػيا عمػى قطػاع التعمػيـ فػي 

 المدينة.

 الرسمية المصادر مف عدد عمى كاالعتماد الكصفي في الدراسة، المني  ستخدمت الباحثةا
 المتنكعة.  كالمقابالت كالدراسات كالكثائؽ الرسمية كرير

كأشارت نتائ  الدراسة إلى أف االحتالؿ يحاكؿ تيكيد المدينة بما فييا التعميـ بكافة السبؿ 
كف عف التأثير في القرارات الدكلية، بسبب ضغكطات الفمسطينيكف في القدس عاجز  كيعدكالطرؽ، 

 االحتالؿ عمييـ.

 كأكصت الدراسة بما يمي:

 ضركرة تخصيص ميزانية مف قبؿ السمطة الكطنية لتمكيؿ التعميـ في مدينة القدس. .1

االىتماـ بالتعميـ في مدينة القدس، ككضع خطة تنمكية شاممة لتحسيف نكعية التعميـ، كجعؿ  .2
 ـ أكلكيات السمطة كمنظمات المجتمع المحمي كالدكلي.التعميـ عمى سم

تشكيؿ لجنة خاصة لرعاية التعميـ في القدس، لمقاكمة ممارسات االحتالؿ لتيكيده كجعمو   .3
 تحت سيطرتيا كسيادتيا.
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 : (2012)السمان،دراسة   2.1.2.2.

 القدس". في التعميم وصمود، مشكالت تحد المحتمة القدس في "التعميم :بعنوان

القدس، ككنو يحظى بأىمية مرمكقة عف التعميـ في باقي  في التعميـ قطاع الدراسة استعرضت 
 في يصعب مما إشراؼ، جيات خمس إلى التعميـ محافظات الكطف في خصكصيتو، كأيضان  خضكع

الطالب  لدل المكاطنة مفيـك تنمية كيصعب كمينية، بحكمة في القدس كاقع التعميـ مع التعامؿ ظميا
لى بيف ىذه الجيات، التنسيؽ سي، كأف خضكع التعميـ لخمس جيات إشراؼ، أدل إلى ضعؼالمقد  كا 
ستراتيجية كاضحة المعالـ تجاه التعميـ، كمحاكلة سمطات االحتالؿ فرض  فمسفية، رؤية رياب كا 

المنياج اإلسرائيمي في المدارس العربية بالقكة، كما قامت أيضان بحذؼ كتعديؿ عمى كتب المنياج 
 مسطيني.الف

 كخمصت الدراسة إلى ما يمي:

بينت نتائ  الدراسة أف المناى  الفمسطينية التي تدرس في المدارس العربية في مدينة القدس،  .1
 تتسـ بالمكضكعية كالشفافية.

المناى  اإلسرائيمية عنصرية، كتسعى إلى تشكيو التاريخ كالحقائؽ التاريخية كالكطنية، كتعمؿ  .2
 .عمى نشر الفكر الصييكني

 كأكصت الدراسة بما يمي:

حقكؽ الطبع  قكانيف الرتكابيا جريمة مخالفة االحتالؿ ضد سمطات قضائية دعكل رفع
 ُيعد مما ،الممكية مف صاحب إذف دكف لممنياج كحذفيا طباعتيا بإعادة الفكرية الممكية كحقكؽ ،كالنشر
 المحمية القكانيف في حتى ،سبالحب عميو يحاكـ الجنائي القانكف مف كجزءن  ،الطبع لقكانيف خرقنا

 اإلسرائيمية.
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 :(2012دراسة طحاينة، )  3.1.2.2.

 أثر جدار الضم والتوسع عمى العممية التعميمية"." :بعنوان

التعميمية في مدارس مدينة ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية  
الدراسة باستعراض مفيكـ الجدار كالكضع القانكني لو،  كالضفة الغربية، كقامت الباحثة في ىذه القدس

السمبية لمجدار عمى المدارس المتضررة، ككذلؾ  التأثيراتكدكر كزارة التربية كالتعميـ في التخفيؼ مف 
بينت الدراسة مؤشرات كحقائؽ ىامة عف االنتياكات، كأشكاؿ العذاب اليكمي، كقامت الدراسة أيضان 

، بشرح معاناة الطمبة كا لمعمميف عمى الحكاجز العسكرية في جنيف، كالخميؿ، كالقدس، كطكلكـر
 كسمفيت، كقمقيمية، كبيت لحـ.

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المني  الكصفي التحميمي الذم يصؼ الظاىرة محؿ الدراسة 
 مف جميع جكانبيا، باإلضافة لمتقارير الصادرة عف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.

 كأظيرت الدراسة ما يمي:

بناء جدار الضـ كالتكسع أثر بشكؿ إيجابي عمى طمبة المدارس كالمعمميف كالمعممات، كخاصة  .0
لى المدرسة.  في حركة الدخكؿ كالخركج مف كا 

لى  .0 إقامة الحكاجز العسكرية عمى طكؿ الجدار أعاؽ مف حرية تنقؿ الطمبة كالمعمميف مف كا 
 اليكمي كاالعتداءات كالمضايقات. مدارسيـ، باإلضافة إلى التفتيش

 تضرر العديد مف المباني المدرسية نتيجة إقامة الجدار، باإلضافة إلى ىدـ مباني كاممة منيا. .6

مف تأثير الجدار عمى البيئة التعميمية، إال  كالمعممكفررـ المعاناة اليكمية التي يعانييا الطمبة  .2
حفاظ عمييا ميما كانت الصعكبات أف ىناؾ إصرار مف قبؿ الطمبة كالمعمميف عمى ال

 كالعقبات.

 كأكصت الدراسة بما يمي:

، كال بد مف اتخاذ تدابير كبيرةمعاناة الطمبة كالمعمميف عمى الحكاجز العسكرية كالبكابات  .0
 خاصة لمتخفيؼ مف المعاناة اليكمية لمطمبة كالمعمميف.

طيف مف خطر الجدار كالحكاجز ضركرة تدخؿ المجتمع الدكلي إلنقاذ العممية التعميمية في فمس .0
 العسكرية كالبكابات كاعتداءات المستكطنيف اليكمية، كسياسات التيكيد اإلسرائيمية.
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 :(2011)" اوتشا "،  مؤسسة دراسة  4.1.2.2.

 ."التعميم في مدينة القدس" :بعنوان 

خػالؿ القػدس، مػف  كاقػع التعمػيـ فػي مدينػة استعرضػت الدراسػة التػي قامػت بيػا مؤسسػة أكتشػا 
التعػػػرؼ عمػػػى البيئػػػة الخاصػػػة بػػػالتعميـ فػػػي المدينػػػة، كمػػػدل تػػػكفر اإلمكانيػػػات الماديػػػة كالبشػػػرية الالزمػػػة 
لمعمميػػة التعميميػػة فػػي المدينػػة كالتعػػرؼ عمػػى المعيقػػات كالصػػعكبات التػػي تكاجػػو قطػػاع التعمػػيـ، كالكقػػكؼ 

 عمى أىـ تمؾ الصعكبات كالمعيقات في محاكلة إليجاد الحمكؿ المناسبة.

 كأشارت الدراسة إلى ما يمي: 

 التي تقدر المدرسية الغرؼ عدد في النقص ىي مشكمة تكاجو التعميـ في مدينة القدس أىـ أف .0
 صفية كأكثر. ررفة  (1000) بنحك

 تكفر عدـ بسبب الشرقية القدس في إلى مدارسيـ يحضركف ال فمسطيني طفؿ (9000) حكالي .0
 يسػتطيع ال كفػي الكقػت ذاتػو، الحككميػة، ارسالمد في الطالب استيعاب تستطيع صفية ررؼ
 .الخاصة المدارس في الدراسة مصاريؼ عبء تحمؿ الطمبة أكلئؾ

عدـ منو تراخيص إلنشاء مدارس جديدة، كمنع التكسعة كأعماؿ الصيانة، أدل إلى تناقص  .6
 أعداد المدارس، مقارنة مع الزيادة الطبيعة لمسكاف.

و الدخكؿ لمدينة القدس كالتدريس في مدارسيا، نت  عدـ منو معممي الضفة الغربية تصاري .2
 المدرسيف مف أصحاب المؤىالت كالخبرات. عدد عنو نقص في

أعداد كبيرة مف الطمبة كالمعمميف يعانكف مف صعكبة الدخكؿ إلى المدينة بسبب الحكاجز  .1
لى المدرسة بحرية.  العسكرية كالبكابات التي تعيؽ حرية تنقميـ مف كا 
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 : (2010)اإلسرائيمية،  عميم" مؤسسة "عير دراسة  5.1.2.2.

 ."واقع التعميم في القدس المحتمة: "بعنوان

كالكقػكؼ عمػى أبػرز المشػكالت  المحتمػة فػي القػدس التعمػيـ كاقػع  إلػىىػدفت الدراسػة التعػرؼ 
سػرائيمي التي يعاني منيا قطاع التعميـ في المدينة كبياف اإلجراءات التي تقػـك بيػا سػمطات االحػتالؿ اإل

 تجاه العممية التعميمية في المدينة.

 :ما يمي إلى الدراسة كتكصمت 

تعدد جيات اإلشراؼ عمػى التعمػيـ فػي مدينػة القػدس، أدل إلػى عػدـ كضػكح رؤيػا مسػتقبمية لػو،  .0
كػػذلؾ ال كجػػػكد لإلشػػراؼ كالرقابػػػة عمػػى نتػػػائ  الطمبػػػة كأداء المعممػػيف، األمػػػر الػػذم يػػػؤدم إلػػػى 

 بالسياسة. التجييؿ كربط التعميـ
 األطفػاؿ فػي آالؼ أف إالّ  المجػاني، التعمػيـ بتػكفير ممزمػة سػمطات االحػتالؿ أف مػف بػالررـ .0

 اإلىماؿ أدل كقد الدراسية، السنة في كالتعميـ التربية جياز إطار خارج سيبقكف الشرقية القدس
 ، كأفالتػدريس بغػرؼ الشػديد العجػز إلػى القػدس فػي كالتعمػيـ التربيػة جيػاز مف طػرؼ المستمر

األمر، مما يؤدم  ىذا مع جدية بصكرة التعامؿ عف تمتنعاف القدس كبمدية التربية كالتعميـ كزارة
عالـ المكاطف العربي بسياسة التيديد.  إلى الجيؿ كا 

 تػدريس رػرؼ بتػكفير تنجحػا كلػـ بكاجبيمػا، تقكمػاف ال كبمديػة القػدس كالتعمػيـ كزارة التربيػة إف .6
 رؤسػاء يعمػؿ كلػـ المدينػة، العػرب فػي شػرؽ السػكاف لصػالو ميالحكػك  التعمػيـ جيػاز في كافية
 أمػاـ إتاحػة الفرصػة بغيػة العمػؿ، عمػييـ ينبغػي كػاف كمػا بجديػة، كالبمديػة كالتعمػيـ التربيػة كزارة

 حقيـ، كنت  عف ذلؾ أثر سمبي عمى نفسية الطالب.  إحقاؽ أجؿ مف المدينة شرؽ في التالميذ
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 :(2010)اإلعالم،  وزارة لقدس،ا شؤون وحدة دراسة  6.1.2.2.

  مدينة القدس". في "التعميم :بعنوان

ىػػدفت الدراسػػة بشػػكؿ مباشػػر إلػػى دراسػػة ظػػاىرة التسػػرب فػػي مػػدارس مدينػػة القػػدس، التػػي تعػػد  
 إلى: الدراسة ظاىرة خطيرة جدان عمى المجتمع كآفة يجب القضاء عمييا، كأشارت

قػادرة عمػى متابعػة ظػاىرة التسػرب فػي المدينػة بشػكؿ  كالتعمػيـ الفمسػطينية، ريػر كزارة التربية إف .0
 مباشر، لكجكد عكائؽ الدخكؿ.

 أسػبابو فػي المػدارس عػف كال التسػرب، حجػـ عػف معمكمػات كافيػة لػدييا إف الػكزارة ال يتػكفر .0
 الظاىرة. ىذه حدة مف لمتخفيؼ كجدت كالبمدية إف المعارؼ لكزارة التابعة

  التسرب، كأعداد الطمبة كنسب المدارس أعداد عف كمية كرقمية تناكلت الدراسة معمكمات .6
 إلى تصؿ الحككمية الثانكية المدارس المصادر اإلسرائيمية، حيث أف نسب التسرب في حسب
 مف مجمكع الطالب. (% (50نحك

 كتكصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:

 سنة (17) كحتى سنكات ست عمر مف يتعمـ طالب كطالبة مقدسي  (88000) أصؿ إف مف
 مجمكعػو مػا يتجػاكز ال المدرسػي ينيػي التعمػيـ مػف عػدد فػإف اإلسػرائيمية، كالمعػارؼ البمدية مدارس في

 يجدكف ال منيـ األكبر النسبة فإف مدارس البمدية، في يتعممكف ال منيـ نسبة أف ررـ فقط،  (42000)
 كاألىميػة، كىػي ذات الخاصػة فػي المػدارس مقاعػد عف لمبحث فيضطركف المدارس، تمؾ في مقعدان  ليـ

مػف  إلػى إخػراج أبنػائيـ المػكاطنيف يػدفع ممػا تحمميػا، الكثيػر مػف أكليػاء األمػكر بمقػدكر لػيس تكػاليؼ
 .البطالة صفكؼ إلى بيـ الدفع أك العمؿ، لسكؽ المدارس
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 :(2010) ،دراسة عوض  7.1.2.2.

لية اإلسرائيمية لدى النفسية واالجتماعية الناجمة عن الحواجز االحتال  التأثيرات" :بعنوان
 ."عينة من طمبة جامعة القدس المفتوحة

العسكرية  الحكاجز عف الناتجة كاالجتماعية النفسية التأثيرات إلى التعرؼ الدراسة ىدفت  
مف  كؿ أثر تحديد إلى إضافة يكميا، عبرىا الماريف المفتكحة القدس جامعة طمبة لدل االحتاللية
 ،اآلثار ىذه درجة عمى الجامعة في الدراسي التخصص الدراسية، السنة العمر، الجنس، متغيرات
 الذيف يعبركف التعميمية طكلكـر منطقة/ المفتكحة  القدس جامعة طمبة جميع مف الدراسة مجتمع كتككف

 يكميا. طكلكـر محافظة مداخؿ عمى الثابتة الحكاجز

 :اآلتية النتائ  إلى الدراسة كتكصمت

 ألكثر دراستيـ بتأجيؿ قامكا %(29.5) مئكية كبسنة الطمبة مف ةالدراس عينة ثمث حكالي أف
يستطيعكا  لـ %(67) مئكية كبنسبة الطمبة مف الدراسة عينة كنصؼ الحكاجز، بسبب دراسي مف فصؿ

 قد اضطركا الدراسة عينة مثمكا الذيف الطمبة مف %(14) كأف الحكاجز، بسبب أكثر أك امتحاف تأدية
 .الحكاجز سببب إقامتيـ مكاف لتغيير

 :(2009) ،دراسة يوسف  8.1.2.2.

 .الفمسطينية" الدولة ومستقبل الفاصل "الجدار :بعنوان

الفمسطينييف،  السكاف عمى الجدار إقامة عف الناجمة األخطار إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
 ككذلؾ كشؼ الضفة الغربية، في الفاصؿ الجدار إقامة كراء مف اإلسرائيمية كالسياسات كبياف األىداؼ

براز العربية األراضي باتجاه اإلسرائيمية التكسعية السياسات عف النقاب  كالبيانات الحقائؽ مف الكثير كا 
 الفاصؿ. الجدار إقامة حكؿ
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 أشارت نتائ  الدراسة إلى ما يمي:

 بسبب األكضاع ليس الغربية الضفة أراضي عمؽ في الفاصؿ الجدار إقامة فكرة أف الدراسة بينت .1
نما إسرائيؿ، تدعي كما منيةاأل  كتبنتيا الحركة الصييكنية زعماء مف العديد بيا نادل أفكار ىي كا 

 .شاركف حككمة كخاصة المتعاقبة اإلسرائيمية الحككمات
 كالممارسات اإلسرائيمية اإلجراءات كؿ رفض في المتمثؿ الفمسطيني المكقؼ الدراسة أظيرت .2

 لممتضامنيف كاف أحيانا، كما العسكرية كالمكاجيات تكاالحتجاجا المظاىرات عبر ذلؾ كمكاجية
 .الفمسطيني الشعب بجانب الكقكؼ في ان كبير  ان دكر  األجانب

 نقية إسرائيؿ دكلة دكلة كجعؿ العرقي، التطيير سياسة تحقيؽ إلى إسرائيؿ سعي الدراسة أظيرت .3
 محيطيا يا عفكفصم العربية، القدس مدينة عمى الييكدم الطابع إلضفاء العرب، مف خالية
 .كاإلسالمي العربي

 .المقاكمة الفمسطينية أعماؿ إيقاؼ تستطيع لف الفاصؿ الجدار ببنائيا إسرائيؿ أف الدراسة بينت .4

 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

 كمسيرات جماىيرية شعبية كاحتجاجات بمظاىرات كالقياـ الفمسطينية الطاقات كؿ حشد عمى العمؿ .1
 .الفاصؿ الجدار ابي سيمر التي األراضي نحك

 شرعية بناء بعدـ الخاصة الىام في الدكلية العدؿ محكمة عف الصادرة الفتكل مف االستفادة .2
 الدكلية في المحافؿ عميو البناء يمكف قانكنينا سندنا كاعتبارىا الغربية، الضفة في الفاصؿ الجدار
 .المختمفة

 :(2009دراسة جويمس، )  9.1.2.2.

 القدس". في االقتصادية القطاعات عمى جدار الضم والتوسعو  ريةالعسك "الحواجز :بعنوان

 التفكير إلى كدعكة االقتصادم، القدس كضع عف كاقعية صكرة عطاءإل ىدفت ىذه الدراسة
 مدينة عمى البربرية اليجمة لتمؾ التصدم اجؿ مف اإلجراءات الالزمة كاتخاذ كسريع جدم بشكؿ
 القدس.
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الذم ىك  القدس منطقة في العازؿ جدار الضـ كالتكسع تأثيراف الدراسة أيضان إلى بي كىدفت  
 بخطكات يتـ كالذم الجدار ىذا القدس فبناء مدينة اقتصاد عمى سمبا تؤثر التي العكامؿ مف أىـ
 االقتصادية كاالجتماعية  السياسية األىداؼ كاضو كبشكؿ اإلسرائيمي، الجانب مف جيدا مدركسة
 الطبيعي ارتباطيا مف القدس مدينة إخراج إلى النياية في تقكد كالتي ئيمي،اإلسرا الجانب لدل كاألمنية
 .إسرائيؿ نحك أم الغرب، نحك فقط مفتكحة يجعميا كالذم األراضي الفمسطينية، ببقية

 كخمصت الدراسة إلى ما يمي:

 يف الكامؿ لالندماج جرىا كعدـ القدس، مدينة عمى لممحافظة عممو، يمكف مما الكثير ىناؾ أف .1
 عمى تعتمد القدس مدينة تبقى كحتى خصكصيتيا، يراعي ال الذم اإلسرائيمي النظاـ االقتصادم

 .اقتصاديا ذاتيا
 بداية كنقطة دكالر مميكف (150) اؿ تقارب فكرية استثمارات إلى بحاجة القدس مدينة إف .2

 اإلسكاف تمجاال االستثمارات ىذه كتشمؿ القادمة، الثالثة خالؿ األعكاـ فكرية الستثمارات
 .في المدينة الحرفية الصناعات كتطكير القديمة، البمدة كترميـ كالسياحة

 مخاكؼ كإلزالة كالدكلي، كاإلسالمي كالعربي المحمي القدس مدينة في االستثمار تشجيع يتـ كحتى .3
 االستثمار مخاطر تأميف صندكؽ إنشاء فاف القدس، في مدينة االستثمار أخطار مف المستثمريف

 .الماؿ رأس استقطاب عمى كمشجعا أساسيا يصبو دكالر مميكف (50) بقيمة
 فقط، كالخسارة الربو لحسابات يخضع اقتصادينا مطمبنا ليس القدس في االستثمار اعتبار يجب .4

نما  .المقدسة المدينة عركبة يحافظ عمى كديني قكمي مطمب ىك كا 
ظيار المحمي االستثمار تشجيع .5  بيف بالتشبيؾ كالتكامؿ بدءا مستثمر، أم إلقناع المطمكبة الجدية كا 

 مكاجية تستطيع صمبة قكة ليككف كالخدماتي، كالتعميمي كالثقافي كالتجارم السياحي القطاع
 .اإلسرائيمية المنافسة
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 :(2008دراسة وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعميم الفمسطينية، )  10.1.2.2.

 ".2007/2008لشريف لمعام الدراسي "قطاع التعميم في القدس ا :بعنوان

تناكلت الدراسة مكضكع أثػر الجػدار الفاصػؿ عمػى قطػاع التعمػيـ فػي المدينػة، ككاقػع التعمػيـ فػي 
القدس كالجيات المشرفة عميػو، كظػاىرة التسػرب فػي مػدارس مدينػة القػدس، ككضػعية األبنيػة المدرسػية، 

 كالمشكالت التي تخص التعميـ في مدينة القدس. 

 نتائ  الدراسة إلى ما يمي:أشارت 

جػػػدار الضػػػـ كالتكسػػػع فػػػي مدينػػػة القػػػدس، سػػػبب ضػػػغكطات نفسػػػية سػػػيئة لػػػدل الطمبػػػة كالمعممػػػيف،  .1
لػػى  كاالعتػػداءات اليكميػػة عمػػى الحػػكاجز العسػػكرية، تعيػػؽ مػػف حريػػة تنقػػؿ الطمبػػة كالمعممػػيف مػػف كا 

 مدارسيـ.
 الفمسطينية كالتعميـ التربية رةبسبب ضعؼ التنسيؽ  بيف كزا مدينة القدس في التعميـ مستكل ضعؼ .2

 .اإلمكانيات كضعؼ الصالحيات محدكدية مف تعاني كبيف كزارة المعارؼ كبمدية القدس التي
بسػبب تعػدد جيػات  القػدس، فػي المدرسػي التسػرب ظػاىرة حجػـ عػف دقيقػة إحصػائيات تكجػد ال .3

كلكػػف تشػػير بعػػض  كمديريػػة التربيػػة كالمػػدارس، اإلشػػراؼاإلشػػراؼ، كعػػدـ تطػػابؽ فػػي األرقػػاـ بػػيف 
( طالػب كطالبػة 5000الدالئؿ إلى أف نسبة التسرب عالية فػي المرحمػة الثانكيػة، كال يكمػؿ حػكالي )

 الدراسة.
أما بالنسبة لألبنية المدرسية فيػي عبػارة عػف مبػاني سػكنية كليسػت أبنيػة مدرسػية، كعػدد كبيػر منيػا  .4

 مية الالزمة.أبنية مستأجرة مف األىالي، تفتقر إلى جميع الخدمات التعمي

 :(2008دراسة وحدة شؤون القدس، )  11.1.2.2.

 ."2007/2008، خالل العام الدراسي التعميم في القدس الشريف" :بعنوان

كالتي  القدس في إسرائيؿ تمارسيا التي اإلجراءات حيث سمطت الدراسة الضكء عمى  
 كجو المكاطف المقدسي عمى تجييؿ كتتعمد قطاع التعميـ في المدينة المقدسة، مف النيؿ تستيدؼ

المقدسة، كانعكاس تمؾ  المدينة في العربي لمكجكد االمتداد الطبيعي يشكمكف ككنيـ الخصكص،
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التأثيرات عمى حياة الناس اليكمية، كما كتناكؿ قضية حقكؽ اإلنساف كربطيا بمكضكع الجدار الفاصؿ، 
 مدينتو.الذم ترؾ أثران كاضحان عمى حياة المقدسي ككضع التعميـ في 

كفي ىذه الدراسة تـ استخداـ المني  الكصفي التحميمي مف أجؿ كصؼ كاقع التعميـ في   
مدينة القدس، فمف خالؿ دائرة التخطيط التابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية تـ الحصكؿ 

 عمى البيانات الالزمة كالتي تخدـ البحث.
 التكصيات منيا:كخرجت الدراسة بمجمكعة مف النتائ  ك 

 الكطنية، كيضمف اليكية يحفظ الذم األماف صماـ ألنيا األكقاؼ مدارس عمى أكالن: الحفاظ
 مف إقرار إلى يحتاج عمييا، كىذا اإلشراؼ أجيزة اختالؼ عمى المدارس في الفمسطينية المناى  تدريس
 يأتي: ما تتناكؿ القدس يالتعميـ ف لقطاع خاصة مكازنة كاعتماد بكضع قرار باتخاذ المستكيات أعمى
 عدد أكبر لممقدسييف، كلجذب الطبيعية الزيادة الستيعاب مباف كاستئجار كشراء جديدة مدارس بناء .1

 المدارس. باختيار ىذه األىالي رربة عند نزكال المدارس، ليذه الطمبة مف ممكف
 القائمة. المباني كترميـ تأىيؿ .2
 .المقدسي كعالقتيا بمجتمعيا المدرسية كالبيئية البشرية كالمكارد البناء، مستكل عمى التعميـ تطكير .3

 حممة ىكية مف المعمميف ركاتب لتحسيف القريب المدل عمى لمتنفيذ قابمة خطة ثانيان: كضع
 كمنو العامميف كالمعارؼ، البمدية مدارس في المعمميف ركاتب مع مقارنة المدارس، في القدس

  .كظائفيـ حسب الضاركرية االمتيازات

 (:2007، )لألنباء العربية سي( بي )بي وكالة دراسة  12.1.2.2.

 ."أثر الحواجز اإلسرائيمية عمى حياة المواطنين الفمسطينيين في الضفة الغربية" :عنوانب

 كقد الغربية، الضفة في الفمسطينييف حياة عمى اإلسرائيمية الحكاجز أثر معرفة الدراسة ىدفت
ناثا ذككرنا الغربية الضفة سكاف مف فمسطيني مكاطف (500) عمى الدراسة طبقت  ممف تتراكح كا 

ا) 30-20 (بيف أعمارىـ  طالبنا يزالكف ال أك الجامعة مف تخرجيـ بعد ليـ كظيفة أكؿ كيزاكلكف عامن
 :التالية النتائ  الدراسة أظيرت كقد جامعييف

إسرائيمييف  حاجزيف ازاجتي عمييـ يتعيف آرائيـ المستطمعة العينة أفراد مف%( 27 (مف أكثر أف .1
 في ،ةحكاجز إسرائيمي ثالثة تجاكز عمييـ أنو%( 22 (نسبة أكدت بينما كجيتيـ، إلى الكصكؿ قبؿ
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 رير أرمبية المشاركيف أف كظير يكمينا ان إسرائيمي احاجز  ايعبرك  ـأني منيـ%( 12 (كشؼ حيف
 ذيف يتابعكف دراستيـ، تبيفال أك العامميف المشاركيف مف الحكاجز عمى أكثر كقتا يمضكف العامميف

 يمضي بينما اإلسرائيمية، الحكاجز عمى األقؿ عمى ساعة يمضكف الدراسة عينة أفراد%( 68) أف
 إلى قمقيمية المسافركف مف كأما  اإلسرائيمية الحكاجز لعبكر ساعتيف إلى ساعة مف نيـ%( 7)

،  فرد. لكؿ ساعة 1.7 بمعدؿ اإلسرائيمية الحكاجز عبكر مف لمتمكف أطكؿ كقتنا فيمضكف طكلكـر
عمى  اإلسرائيمية األمنية باإلجراءات تأثرنا الحياة مناحي أكثر بأف الدراسة نتائ  أظيرت كقد .2

 ىي المعيشية الظركؼ أف%( 24) قرابة الذككر مف أعمى نسبة كاعتبرت (%20)قرابة   الحكاجز
 األكثر ىـ كالعائمة األصدقاء فأ (%20 (قرابة اإلناث مف أعمى نسبة أشارت بينما األكثر تأثرنا،

 (%40 (قرابة الطالب مف األكبر القسـ كرأل  الحكاجز عمى اإلسرائيمية األمنية تأثرنا باإلجراءات
 أف ظركفيـ%( 30) قرابة العامميف مف األكبر القسـ أكد فيما تضررنا، األكثر ىي العمؿ فرص أف

 اإلسرائيمية. الحكاجز عمى فركضةالم األمنية باإلجراءات تأثرنا األكثر ىي المعيشية
 

 :(2007دراسة سميمان، )  13.1.2.2.

 "الجدار الفاصل، المسار واآلثار". :بعنوان

تناكلت الدراسة الفكرة منذ بدايتيا ككيفية انقساـ المجتمع الصييكني إزاءىا إلى قسميف: قسـ 
كـ، كيحيط (728)لو مؤيد، كآخر معارض، ثـ كضحت الدراسة مراحؿ بناء الجدار الذم بمغ طك 

بالضفة الغربية مف جميع الجيات، كتـ بناؤه عمى أربع مراحؿ، كقد ابتعد الجدار الفاصؿ عف خط 
إلى عمؽ ( 1967ك 1948))الخط الفاصؿ بيف فمسطيف المحتمة عاـ باتجاه الضفة الغربية اليدنة 

 كيمك متر. (22)متر إلى  (100)ما بيف ( 1967األراضي المحتمة سنة )

 دار الفاصؿ قسـ الضفة الغربية إلى ثالث مناطؽ :الج

مف مساحة  (%21.9)كـ، كىي تعادؿ (1237)منطقة أمنية شرقية عمى طكؿ الغكر بمساحة  .1
 الضفة الغربية.

 مف مساحة الضفة الغربية . (%23.4)كـ كىي تعادؿ (1328)منطقة أمنية رربية بمساحة  .2
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 الؿ باالستيالء التاـ عمييما. ستقـك سمطات االحت (%45.3)المنطقتاف تمثالف  .3
ستقكـ سمطات االحتالؿ  (%54.7)كـ تعادؿ )(3090المساحة المتبقية مف الضفة الغربية  .4

معزالن  (64)مناطؽ تضـ المدف الرئيسة الكبرل، ثـ تقـك بتمزيقيا إلى  (8)بتقطيعيا كتجزئتيا إلى 
 )ريتك( فمسطينيان.

الفمسطينية بشكؿ مباشر، فقد عمؿ عمى عزؿ إف بناء الجدار قد أثر عمى مجمؿ الحياة  
المناطؽ كالمدف الفمسطينية عف بعضيا، كاستكلت سمطات االحتالؿ مف خاللو عمى األراضي كمكارد 
الحياة الفمسطينية، كما أنو عمؿ عمى تقطيع القدس كفصميا عف محيطيا العربي كعمؿ عمى تدمير 

رميـ مف االنتظاـ في العممية التعميمية مما أثر عمى الزراعة، كحـر الطمبة مف التكاصؿ التعميمي، كح
مستكل تحصيميـ الدراسي، كما أثر عمى مستكل تمقي الخدمات الطبية خاصة المناطؽ التي تقع خمؼ 

 الجدار.

 أىـ النتائ  التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي :

لعربي مثؿ مناطؽ عمؿ الجدار الفاصؿ عمى عزؿ مناطؽ كمدف فمسطينية بأكمميا عف محيطيا ا .1
 قمقيمية، كجنكب قمقيمية، القدس، شماؿ ررب القدس، الريؼ الغربي لبيت لحـ.

استكلت سمطات االحتالؿ مف خالؿ إقامة الجدار الفاصؿ عمى الخزاف الجكفي الغربي في الضفة  .2
الغربية، كالذم يعرؼ باسـ حكض العكجا التمساح الغزير كالعذب، كالذم تبمغ طاقتو السنكية 

مميكف متر مكعب مف المياه إضافة إلى االستيالء عمى جميع اآلبار المقامة عمى  (400)الي حك 
طكؿ الحدكد الغربية كالشمالية لمضفة الغربية، مما أدل إلى حرماف المكاطنيف مف مصادر المياه 

 العذبة.
عف محيطيا إف إحاطة القدس بالجدار الفاصؿ، كتقطيع أكصاليا كتمزيقيا جغرافيان كديمكررافيان  .3

العربي جعؿ ىناؾ صعكبة بالغة جدان في تكاصؿ ىذه المدينة مع المدف كالقرل كالبمدات المحيطة 
بيا كحرماف المسمميف مف الصالة في المسجد األقصى، كما أف المكاطنيف المقدسييف تـ حصارىـ 

 لضفة الغربية.داخؿ مناطقيـ، كتقييد حرية التنقؿ كالحركة كالتكاصؿ مع المجمع الفمسطيني في ا
الجدار الفاصؿ الذم أحاط بمدينة قمقيمية مف جميع الجيات حّكؿ المدينة إلى خراب بعد أف كانت  .4

مزدىرة، كتحكلت الحياة فييا إلى رككد بعد أف كانت نشطة فيجرىا أىميا فياجر منيا حكالي 
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زقت األسرة مكاطف في عممية نزكح قسرم فتقطعت الحياة االجتماعية في المدينة كتم (6000)
 كالعائمة، كتأثرت الخدمات التعميمية كالصحية، كتعطمت مرافؽ البنية التحتية فييا.

 
 

 :(2006) ،دراسة عبد اهلل  14.1.2.2.

 الفمسطينيين". المواطنين لدى الفاصل الجدار عمى المترتبة التأثيرات" :بعنوان

 لدل المكاطنيف الفاصؿ ارالجد عمى المترتبة التأثيرات إلى التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت 
 السكف، كمكاف كالحالة االجتماعية، الجنس، بتغير تتغير التأثيرات ىذه كانت إذا كفيما الفمسطينييف

 السكف بعد ككذلؾ، الفمسطيني، يحمميا المكاطف التي الشخصية اليكية بطاقة كطبيعة السكف، كمنطقة
 الفمسطينييف المكاطنيف مف الدراسة مجتمع تككف العمؿ، كقد مكاف إلى الكصكؿ كطريقة الجدار عف
  .ان مكاطن (226) مف عينة الدراسة كتككنت الغربية، الضفة في

 الدراسة ما يمي: نتائ  أظيرت كقد

 شريحة تأثرت كقد الفاصؿ، لمجدار السمبية التأثيرات مف الفمسطيني المجتمع شرائو جميع تأثر .1
 داللة ذات فركؽ ىناؾ كاف فقد ككذلؾ اث،بشريحة اإلن مقارنة إحصائيا داؿ بشكؿ الذككر

 .السكف لمنطقة تعزل إحصائية
 ككذلؾ بالمحافظة، األراضي المزركعة مف %(37) مساحتو ما تدمير تـ كحدىا قمقيمية منطقة في .2

 بمعدؿ الزيتكف زيت إنتاج ينخفض ألؼ شجرة كسكؼ (35) كعزلت شجرة ألؼ (17) جرفت
 .كالمعمرة المثمرة شجاراأل نتيجة تقطيع سنكينا طننا  2200

 ال طكلكـر كحدىا كفي كطالبة، طالبنا (7500) تضرر كقمقيمية كجنيف طكلكـر محافظة في .3
 كصكؿ إعاقة في الجدار كيتسبب  مدارسيـ إلى الكصكؿ طالبنا (650)ك  مدرسنا  (150) يستطيع
 .المقدسة المدينة خارج المؤسسات التعميمية إلى القدس مف كالعامميف الطمبة
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 :(2005) عسيمة، دراسة  15.1.2.2.

الضغوط النفسية الناتجة عن الحواجز اإلسرائيمية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية " :بعنوان
 ."في محافظات غزة

 لدل الحكاجز اإلسرائيمية عف الناتجة النفسية الضغكط مستكل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت 
 (300) قكاميا بمغ عينة عمى الدراسة طبقت كقد السكف، كمكاف الدراسي كالمستكل  طمبة الجامعات

الضغكط  مقياس الباحث استخدـ كقد رزة، بمحافظات الفمسطينية الجامعات طمبة مف كطالبةان طالب
 :التالية لمنتائ  الدراسة تكصمت كقد لمدراسة، كأداة النفسية

 الجامعات الفمسطينية طمبة لدل اإلسرائيمية الحكاجز عف الناتجة النفسية الضغكط نسبة ارتفاع .1
 .(%60 (عف رزة بمحافظات

 يتعرضكف لمحكاجز الذيف الطمبة بيف النفسية الضغكط مستكل في إحصائيا دالة فركؽ كجكد .2
 .ليا الذيف يتعرضكف الطمبة لصالو الحكاجز ليذه يتعرضكا لـ الذيف زمالئيـ كبيف اإلسرائيمية

 طمبة اإلسرائيمية لدل الحكاجز عف الناتجة لنفسيةا الضغكط مستكل في إحصائيا دالة فركؽ كجكد .3
 .الذككر لصالو رزة محافظات في الجامعات

 لدل الحكاجز اإلسرائيمية عف الناتجة النفسية الضغكط مستكل في إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ .4
 .الدراسي المستكل إلى ترجع الجامعات طمبة

 طمبة اإلسرائيمية لدل الحكاجز عف الناتجة ةالنفسي الضغكط مستكل في إحصائيا دالة فركؽ كجكد .5
 المنطقة كبيف طمبة رزة شماؿ منطقة طمبة بيف الفركؽ كانت كقد السكف، مكاف ترجع الجامعات
 . كالجنكبية الكسطى لصالو كالجنكبية الكسطى
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 (:2004) الفمسطيني، لإلحصاء المركزي دراسة الجياز  16.1.2.2.

 في لألسر واالقتصادية االجتماعية األوضاع والتوسع عمى لضما جدار أثر "مسح :بعنوان
 ."بيا الجدار يمر التي التجمعات

األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لألسر في التجمعات التي  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ  
ة يمر بيا جدار الضـ كالتكسع كبياف أثر ذلؾ الجدار عمى الحياة بشكؿ عاـ عمى األسر الفمسطيني

 المتأثرة مف بناء جدار الضـ كالتكسع.

 حيث التعميـ مف السكانية التجمعات عمى الجدار أثر حكؿ النتائ  مف العديد الدراسة أظيرت
 حسب اآلتي: االقتصادية كاألكضاع كالصحة

 الجدار. بسبب مف المدارس تسربكا الطالب مف كبيرة أعداد بأف بينت .1
 بسبب كشرقو الجدار في ررب السكاف بيف قتصاديةكاال االجتماعية العالقات تضررت اكم .2

 بيف كالبطالة الفقر كتفشى الخدمات الصحية كتدنت كالبكابات، كالحكاجز اإلسرائيمية المضايقات
 مف الغربية الضفة في السكاف تأثر كالجداكؿ تبيف اإلحصائيات مف مجمكعة بجانب ىذا السكاف،
 .الجدار إقامة جراء

 :(2004ب، )الر  دراسة أبو  17.1.2.2.

 الشعب عمى لمجدار الفاصل المباشرة واالجتماعية االقتصادية التأثيرات: "بعنوان
  ."الفمسطيني

االقتصادية كاالجتماعية جراء بناء جدار الضـ كالتكسع  التأثيراتىدفت الدراسة إلى معرفة 
جدار  مف مباشر بشكؿ التي تأثرت المحافظات مف الدراسة مجتمع عمى الشعب الفمسطيني كتككف

 أفراد. (307) مف الدراسة عينة كتككنت ،الضـ كالتكسع
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 أف: الدراسة تبيف نتائ ك   

 في كطأة أشدىا ككانت المحافظات جميع كشممت ةالمباشر  كاالجتماعية االقتصادية التأثيرات .1
 كسمفيت. قمقيمية

رالؽ الزراعية، األراضي فقداف في االقتصادية التأثيرات تمثمت كقد .2  أما االقتصادية، المنشات كا 
 األىؿ عف كاالنفصاؿ كالتيجير كالتعميمية الصحية الخدمات تردم فكانت االجتماعية التأثيرات
 .كاألقارب

 :(1999الي الفمسطينية، )دراسة وزارة التربية والتعميم الع  18.1.2.2.

لقدس، كشممت الدراسة قامت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية بإجراء دراسة مسحية  في مدينة ا
 ما يمي:

كاقع اإلجراءات كالسياسات كالممارسات التصعيدية التي اتبعتيا سمطات االحتالؿ  إلىالتعرؼ  .1
اإلسرائيمي، كتطبيؽ كفرض كقائع جديدة عمى األرض، مف تيجير سكاف المدينة كتيكيد كاستيطاف 

 ؼ. كىدـ بيكت سكاف المدينة كحفر األنفاؽ تحت الحـر القدسي الشري
المشكالت  إلىدراسة كاقع التعميـ في المدينة المقدسة بنكعيو األكاديمي كالميني، كالتعرؼ  .2

 كالمعيقات كالصعكبات التي يعاني منيا التعميـ الفمسطيني في القدس.
عرض أىـ اإلنجازات التربكية التي حققتيا كزارة التربية كالتعميـ مسؤكلية التعميـ الفمسطيني، خالؿ  .3

 ا زماـ األمكر في القدس.مدة تسممي

بينت الدراسة نتائ  المسو الشامؿ لالحتياجات الممحة كالضػركرية لمبيئػة التعميميػة فػي المدينػة  
المقدسة، عمى المدل القريب كاالحتياجات متكسطة المدل في مجاؿ البنػاء المدرسػي كالتقنيػات التربكيػة 

 المرافػػؽ العامػػة،كريرىا ككمفػػة ىػػذه االحتياجػػات،كالتعميميػػة كاألجيػػزة كالخػػدمات المسػػاندة، كالمكتبػػة، ك 
 البشرية كاالقتصادية كالخدماتية.
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 :(1998الطويل، ) دراسة  19.1.2.2.
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى كاقع التعميـ الفمسطيني منذ بداية القرف العشريف كحتى 

فمسطينييف كربطو بتمؾ التغييرات تناكؿ الباحث مكضكع التعميـ بالنسبة لمف (،1998إعداد الدراسة )
 التي أصابت الشعب الفمسطيني جراء حكادث خارقة كليست حياة اعتيادية في حياة شعب ما.

لقد تطرؽ الباحث إلى تجزئة بحثو إلى عدة فصكؿ ككؿ فصؿ ارتبط بجانب معيف حكؿ 
فمسطيف في القرف  مكضكع التعميـ الفمسطيني، ليخرج برؤية جديدة كمستقبمية لمتربية كالتعميـ في

الحادم كالعشريف، فقد استقى المبادئ العامة لمتربية كالتعميـ الفمسطيني مف تاريخ الشعب الفمسطيني 
كحاضره كتطمعاتو نحك المستقبؿ في بناء دكلتو المستقمة، فيناؾ عدة منطمقات تربكية تشكؿ أساسان 

 ؿ القرف الحادم كالعشريف بثقة منيا:تربكية جديدة تييئ األجياؿ الفمسطينية لدخك  لبنيةمقبكالن 
التربية الفمسطينية يجب أف تعيد االعتبار لمفرد ألنو سيبني الدكلة فيك الذم يتسمو بالعمـ كالثقافة  .1

 فيبدع كيصنع كُيعمر.
إف التربية الفمسطينية مدعكة إلى االبتعاد قدر اإلمكاف عف التسييس، أك إخضاعيا إلى  .2

 جتماعية لألحزاب الحاكمة.األيديكلكجيات السياسية كاال
إف ميمة التربية الفمسطينية في القرف الحادم كالعشريف ىي تييئة األجياؿ لتفجير طاقاتيـ  .3

 الداخمية، ليحكزكا عمى دكر نافع في المجتمع.
إف كزارة التربية الفمسطينية مدعكة لكضع حد لمعدكاف عمى حقكؽ األطفاؿ رير القابمة لمتجزئة،   .4

 قمي كاجتماعي متناظر يؤىميـ لحياة سكية كمسؤكلة.فحقيـ في نمك ع
يتكجب عمى التربية الفمسطينية في القرف الحادم كالعشريف العمؿ عمى إيجاد جيؿ قادر عمى  .5

استخداـ المعمكمات المتدفقة مف مختمؼ االتجاىات كالكسائؿ كتحميميا كاستخالص النتائ  كالعبر 
 لمشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية التي تكاجييـ.منيا،  لتساعدىـ في تطكير معارفيـ كحؿ ا
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 :(1997، )دراسة دعوس  20.1.2.2.

 "الممارسات االحتاللية تجاه التعميم الفمسطيني". :بعنوان

حاكؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلقاء الضكء عمى األكضاع التي عاشيا الشعب   
نيا العدك الصييكني، فينا تحدث الباحث بشكؿ الفمسطيني كما زاؿ يعاني جراء تمؾ الحرب التي ش

خاص عف الحرب الثقافية اليادفة إلى تدمير المؤسسات الثقافية كالتربكية في فمسطيف بما في ذلؾ 
أعمدتيا مف معمميف ككتاب كأدباء كطمبة، كفي ىذا البحث تناكؿ الباحث المراحؿ التي مر بيا التعميـ 

قارنة بيف مف خالليا تردم كتراجع قطاع التعميـ في فمسطيف الفمسطيني كجعؿ بيف ىذه المراحؿ م
مرجعان ذلؾ كمعزيو إلى االحتالؿ اإلسرائيمي الذم خطط مسبقان لكي يصؿ التعميـ الفمسطيني إلى ىذا 
المستكل، فبعد النكبة كالنكسة أصبو كؿ ما يتعمؽ بالتعميـ في فمسطيف تحت سيطرة االحتالؿ كيخضع 

 لتي تضعيا سمطات االحتالؿ.لمقكانيف كاألنظمة ا
كفي ىذا البحث يتحدث الباحث عف السياسة التعسفية التي يشنيا االحتالؿ ضد التعميـ 
ؿ الفمسطيني، فتمثمت بمجمكعة مف المضايقات األمنية كالقكانيف الجائرة التي حالت دكف استمرارية عم

ة التي يريدىا المحتؿ مف الطالب يتحدث الباحث عف األىداؼ المبيتعناصر العممية التعميمية، كما 
 الفمسطيني كىي أف ينسى الفمسطينيكف تاريخيـ كتراثيـ كأرضيـ كقضيتيـ.

 كفي خاتمة ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائ  منيا: 
كذلؾ بسبب ممارسات االحتالؿ تجاه الطمبة كالمعمميف  أف مستكل التعميـ الفمسطيني متدفٍ  .1

 ياج.كالمدارس كالمن
لقد سخرت سمطات االحتالؿ المناى  التعميمية لخدمة المصالو الييكدية، كفرضت المناى   .2

اإلسرائيمية كخاصة في مدينة القدس بعد أف تعرض المنياج السابؽ لمتعديؿ كالحذؼ كاإلضافة مف 
 قبؿ لجنة الرقابة.

ؿ تقميؿ عدد مارست سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي سياسة تجييؿ الشعب الفمسطيني مف خال .3
المثقفيف في فمسطيف عف طريؽ القتؿ أك األسر أك اإلبعاد أك المضايقات التي دفعتيـ إلى ترؾ 

 بمدىـ ككطنيـ بحثان عف مكاف آخر.
سعت سمطات االحتالؿ إلى طمس الشخصية الفمسطينية كالعربية كالقكمية، كتثقيؼ الطمبة  .4

 كتجييميـ بتاريخ بالدىـ كالتراث العربي. الفمسطينييف بالثقافة كالحضارة كاألدب اإلسرائيمي
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 الدراسات األجنبية 22..2

 (. بعنوان: 2012) ،Gbal Harriffien. دراسة 1.2.2.2

 The long-term impact of the apartheid wall on the West Bank  

تحدث الباحث في دراستو ىذه عف الجدار كفكرة أف يككف حدكد مستقبمية تفصؿ بيف دكلة 
ائيؿ كالفمسطينييف، كما تحدث الباحث عف المقاصد التي تعمنيا إسرائيؿ كالتي دفعت إلى إقامة إسر 

الجدار الفاصؿ ككاف أىميا األمف كحماية المكاطف اإلسرائيمي، دكف أف يككف إلسرائيؿ مقصد في 
 الضـ كالتكسع.

فمسطينيكف كالتي كفي الدراسة أيضان تطرؽ الباحث إلى الحديث عف المعاناة التي يعانييا ال
تفاقمت بعد اكتماؿ بناء الجدار، فذكر بعض صكر تمؾ المعاناة، كتحدث أيضان عف سمب سمطات 
االحتالؿ حؽ الفمسطيني في أرضو، حيث ذكر في ىذا البحث أرقاـ تظير حجـ الخسائر التي لحقت 

 بالفمسطينييف جراء إقامة الجدار الفاصؿ.
 

 نوان (، بع2010، )Bellدراسة   2.2.2.2.
 The separation wall in the West Bank understood, and its effects  

ييدؼ الباحث في دراستو إلى تسميط الضكء عمى الدكاعي التي تظيرىا إسرائيؿ لتبرىف عمى  
مكاسب التي حققتيا أىمية الجدار، كالدكافع التي أدت إلى إنشاءه، كما تطرؽ الباحث في دراستو إلى ال

 .بالفمسطينييف بسبب الجدار الجدار، كفي نفس الكقت ذكر الباحث الخسائر التي لحقت مف إسرائيؿ
كفي الدراسة أيضان تحدث الباحث عف الحياة ما بعد الجدار كالمعاناة التي يعانييا الفمسطينيكف 

دار، بسبب الحصار كالتضييؽ، فتناكؿ الباحث المكقؼ الدكلي تجاه الجدار، كمدل شرعية كقانكنية الج
كما أشار في دراستو ىذه إلى أف المقدسي انتقؿ ليعيش في الضفة الغربية، ألنو لـ يتمكف مف 
الحصكؿ عمى أذكنات لمبناء، كما صكر الباحث في ىذه الدراسة بعض محطات المعاناة اليكمية التي 

معاناة يعانييا طمبة المدارس الذيف يعبركف الجدار مف أجؿ الكصكؿ إلى مدارسيـ، كذلؾ صكرت 
 .محاضراتيـطمبة جامعة القدس "أبك ديس" كالذيف يعبركف الجدار مف أجؿ 
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التي تركيا الجدار عمى الفمسطيني سكاء كاف  التأثيراتكفي ىذه الدراسة يتحدث الباحث عف 
مزارعان أك مكظفان أك طالبان، فكاف الجدار عائقان دكف أف يتصؿ المزارع مع أرضو كالمكظؼ مع كظيفتو 

 ب مع مدرستو.كالطال
 كيخرج الباحث باستنتاجات عدة منيا:

 قمص الجدار مف احتماالت التنمية االقتصادية كالمكانية لمشعب الفمسطيني. .1
االحتالؿ اإلسرائيمي يمارس القكة مف أجؿ الضـ كالتكسع في دكلتو عمى حساب المكاطف  .2

 الفمسطيني.
مف الفمسطينييف مف أرضيـ، كتتكسر  ضـ الجدار الكثير مف األراضي الفمسطينية ليحـر الكثير .3

 الركابط االجتماعية كالثقافية التي كانت لدل أبناء الشعب الفمسطيني.
 الجدار ينتيؾ حؽ الفمسطينييف في التنقؿ كالعمؿ كالتعميـ كالرعاية الطبية. .4

 
 : بعنوان Rcardo Boko et al( ،2006)دراسة   3.2.2.2.

Palestinian public perception of the apartheid wall 

تصكر ىذه الدراسة معاناة الفمسطيني أثناء تنقمو بيف المدف الفمسطينية، حيث يربط الباحث  
بيف ما يعانيو المكاطف الفمسطيني أثناء انتقالو مف مكاف إلى آلخر داخؿ فمسطيف كبيف الفقر كالبطالة، 

ني يؤدم إلى ازياد معدالت الفقر كالبطالة حيث أشار إلى أف ازدياد نسبة المعاناة أثناء انتقاؿ الفمسطي
 كاألمية.

أجرل الباحث دراستو ىذه عمى عينة دراسية مف سكاف الضفة الغربية كقطاع رزة باإلضافة 
، (2006) سنةإلى مدينة القدس، فالحظ أف حركة تنقؿ الفمسطينييف داخؿ قطاع رزة تحسنت بعد 

كلكف ىذا نجده معاكسان في الضفة الغربية كالقدس،  كيرجع ذلؾ إلى تفكيؾ المستكطنات اإلسرائيمية،
 فنجد أف حركة الفمسطينييف قمت كفرض عمييـ قيكد كخاصة بعد إقامة جدار الضـ كالتكسع.

 مف نتائ  الدراسة:
كذلؾ بسبب خركج االحتالؿ مف  (2006) سنةازدياد حرية التنقؿ في قطاع رزة كخاصة بعد  .1

 القطاع.
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مف حريتيـ  حدالذم كالعزؿ بسبب جدار الضـ كالتكسع  مف الفصؿيعاني سكاف مدينة القدس  .2
 كتنقميـ.

سكاف الضفة الغربية مف الحصار كيحرمكف مف التنقؿ بحرية بنسبة أقؿ مف معاناة يعاني  .3
 المقدسييف.

ازدياد نسبة تأثير الجدار عمى الشعب الفمسطيني في الفترة األخيرة، حيث ارتفعت نسبة الذيف  .4
%( مف سكاف الضفة الغربية، في 26% إلى 17نيـ مف التنقؿ بفعؿ الجدار مف )يعانكف مف حرما

ر نسبة الذيف يعانكا مف الجداحيف نجد أف النسبة ازدادت لدل سكاف مدينة القدس، حيث بمغت 
جراءاتو )  .( مف مجمكع سكاف المدينة المقدسة%68كا 

 :الدراسات السابقةالتعقيب عمى . 3.2.2

ذه الدراسة عددا مف الدراسات المحمية كاألجنبية دارت حكؿ مكضكع استعرض الباحث في ى 
محكر التعميـ في مدينة القدس كأحد متغيرات  تناكؿ بعضيا أف الباحث الحظ الدراسة الحالية، كقد

الدراسة التي تناكليا الباحث كبعضَا آخر تناكؿ جدار الضـ كالتكسع كأحد متغيرات الدراسة التي 
الي، كما الحظ الباحث أف الدراسات التي استعرضيا استخدمت أساليب بحثية تناكليا البحث الح

 مختمفة، عمى الررـ مف أف أرمبيا استخدـ المني  الكصفي.

كقد ظير مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة بأف ىناؾ عددا مف الدراسات قد تناكلت إلى 
يث األىداؼ كاألساليب البحثية، أما حد ما مكضكع ىذه الدراسة، إال أف أكجو االختالؼ كاف مف ح

الدراسة الحالية فقد استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة لمخركج بنتائ  أفضؿ لكي تعطي مؤشرات حقيقية 
 عف كاقع التعميـ في المدينة كأثر الجدار عمى العممية التعميمية.

يـ في مدينة القدس يتضو مف الدراسات السابقة أف أرمب ىذه الدراسات قد تناكؿ مكضكع التعم
 .الذم ىك الشؽ الثاني مف الدراسة الحالية

ة ريما طحاينة، أما الدراسة التي كانت متطابقة تمامان مع مكضكع الدراسة الحالية ىي دراس 
الدراسة الحالية مع دراسة  أثر جدار الضـ كالتكسع عمى العممية التعميمية "كتشابيت(، بعنكاف "2012)

 مدينة القدس". في التعميـ "أثر االحتالؿ اإلسرائيمي عمى كاقع (، بعنكاف2014مصاركة، ) إيماف
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استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في التكسع بشكؿ عاـ ببعض المكاضيع الميمة ك 
 كالتي لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة بشكؿ مباشر.

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يمي:

يزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا سمطت الضكء عمى أثر جدار الضـ كالتكسع تم .1
عمى التعميـ في مدينة القدس كالذم لـ يحظى ىذا المكضكع مف قبؿ عمى اىتماـ الباحثيف كالكتاب 

 كما تطرقت إليو الدراسة الحالية.
ت مكممة لما جرل في الدراسات السابقة الدراسة الحالية حددت جيكد الباحثيف السابقيف حيث جاء .2

 كالكقكؼ مف قبؿ الباحث عمى مجاالت لـ تتكسع فييا الجيكد البحثية السابقة.
 أفادت كما الحالية، مف الدراسة النظرم الجانب  السابقة عمى كصؼ البحثية الجيكد اعتمدت .3

 . كأىدافيا الدراسة ىذه منيجية مالمو رسـ في منيجياتيا الدراسة الحالية كمف خالؿ
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 جدار الضم والتوسع .1.3

 . مدخل تاريخي:1.1.3

كنتيجة لعدـ قدرة إسرائيؿ عمى تيجير الشعب الفمسطيني كامالن في  (1967) سنةبعد حرب  
مف منطقة أريحا،  (20000( فمسطيني منيـ )400000ر )يه الحرب، إال أنيا استطاعت تيجذى

ه الحركة الجنراؿ اإلسرائيمي ذفبدأت حركة تيجير طكعية لمفمسطينييف في القدس، حيث أشرؼ عمى ى
 في،رحبعاـ زئي) 1لؾ الكقت رحبعاـ زئيفي بتعميمات مف رئيس األركاف إسحاؽ رابيفذكقائد المنقطة في 

فر مبمغ مف الماؿ كرطاءن ، حيث كضعت حافالت في باب العامكد كمنو كؿ مف يررب بالس(1990
، في حيف جرت حركة ىجرية قسرية في منطقة )محمكد العتاؿ الذم شاىد األمر بأـ عينية( كرداءن 

قمقيمية عندما شرعت القكات اإلسرائيمية بيدـ المنطقة، كتحميؿ السكاف في شاحنات عسكرية بيدؼ 
لعربي لمدراسات الحضارية )مركز الشرؽ ا تكسيع  الخاصرة الضيقة  إلسرائيؿ عمى حد كصفيا

 .كاإلستراتيجية(

عندما كتب منظر اليميف  (1923) سنةتعكد جذكر فكرة بناء جدار حكؿ فمسطيف إلى 
)زئيؼ  الصييكني في الحركة الصييكنية زئيؼ جابكتنسكي مقاال عنكانو "الجدار الحديدم"

يف يشكمكف ذمسطينييف ال، طالب فيو ببناء جدار حكؿ فمسطيف مع عدـ منو العرب الفجابكتنسكي(
بقاء قضيتيـ مفتكحة لحمكؿ يفرضيا األمر الكاقع  األكثرية الساحقة في فمسطيف أية حقكؽ كا 

، لكف الفكرة جمدت نتيجة قناعة داخؿ الحركة الصييكنية، كأف الحؿ مع العرب )جابكتنسكي(
 الفمسطينييف ىك مف خالؿ الطرد كالتيجير، كليس مف خالؿ بناء الجدراف.

لمصييكنية  األساس حجر كاف ، " الذم'الييكد دكلة'كتابو  في ىرتسؿ ثيكدكر كتب قد" ك 
 نقطة انطالؽ كىي آسيا، أماـ األكركبي السكر ستشكؿ جزءان مف فمسطيف في الييكد دكلة أف المعاصرة
 .(1878)ثيكدكر ىرتزؿ،  البربرية ضد لمحضارة
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 :حديثاً  الفكرة تحديث. 2.1.3

 عمى كبيرنا عبئنا كتصاعدىا كاشتدادىا، أصبحت (1987)األكلى عاـ  اضةاالنتف اشتعاؿ مع 
 )كمناطؽ الغربية الضفة بيف سكاف الفصؿ بخطكات اإلسرائيمية، حيث بدأت العسكرية األمنية المؤسسة
 ، عف طريؽ بناء جدار فاصؿ يفصؿ بيف الضفة الغربية كالقدس.(1948

 األمني بالجدار . ببناء ما يسمى(2004راج، )ف قاـ اسحاؽ رابيف رئيس الكزراء السابؽ 
ف الجدار مف  قطاع رزة في العازؿ حكؿ المستكطنات مف أجؿ مالحقة رجاؿ المقاكمة، حيث تككا

 أسالكا كيربائية مع عدة بكابات.

أما رئيس الكزراء السابؽ شاركف عندما كاف كزيران لمحرب، فإف فكرة بناء الجدار مكجكدة لديو 
)مركز التخطيط  لؾ الكقت حاكؿ إيجاد الفرص المناسبة لبناء الجدارذ، كمنذ (1973) سنةمنذ 

 .الفمسطيني(

، لحماية مستكطنات الضفة الغربية كقطاع رزة (1994) سنةكعادت فكرة بناء الجدار بعد  
مف ِقبؿ حاييـ رامكف كداف ميردكر، حيث تـ بناء أجزاء مف الجدار في مدينة طكلكـر كجنكب قمقيمية 

 .(1995) سنة في

بدأ بتنفيذ مشركع بناء الجدار بشكؿ ضخـ ككبير جدان بعد اجتياح الضفة  (2002) سنةكفي  
شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية ) الغربية كفرض حصار مشدد عمى كؿ المدف كالقرل الفمسطينية

(PENGON))متار . حيث اشتمؿ الجدار عمى مكاصفات معقدة حيث كصؿ ارتفاعو إلى ثماني أ
كمـ، كاحتكل عمى أسالؾ شائكة كطريؽ ترابي مغطى بالرماؿ  (780)ككصؿ امتداده إلى حكالي 

متر، ككذلؾ طريؽ معبد 1أمتار بعرض  (4 )ا تـ العبكر، كخندؽ يصؿ عمقو حكاليذلكشؼ األثر إ
ركر ا بيدؼ منع مذمزدكج لدكريات المراقبة كأبراج مراقبة مزكدة بكاميرات كأجيزة استشعار، كؿ ى

 (2003)ممحيس،  . المركبات كالمشاة
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 وصف واقع الجدار: .3.1.3

 المناطؽ في أمتار (9) ك (4.5) بيف ارتفاعو كيصؿ المسمو االسمنت مف الجدار يتككف  
 مف كبالررـ بالفمسطينييف، المأىكلة رير المناطؽ في إلكتركني كسياج الفمسطينييف، بالسكاف المأىكلة

 أنو إال  )األخضر الخط(ب المسماة (1948) سنة حدكد عمى تدتم الجدار مقاطع مف (15%) أف
 (22) إلى يصؿ بعمؽ فييا كيدخؿ الغربية، الضفة أم (1967) سنة احتمت التي األراضي في بني
 كنظاـ الجدار في البكابات مف شبكة اإلسرائيمية االحتالؿ سمطات أسست، المناطؽ بعض في كـ

 تقكؿ كفيما الفمسطينييف، عمى كمقصكد مباشر بشكؿ تضييؽلم الجدار خالؿ لمتحرؾ مركر تصاريو
 اليجمات مف اإلسرائيمييف المكاطنيف حماية ىك الجدار بناء مف اليدؼ أف اإلسرائيمية الحككمة

 كتقسيـ الفمسطينييف أراضي لسرقة كالخنادؽ كاألسكار الجدراف مف شبكة انو يتضو الفمسطينية،
 الجدار لشؤون الدولة وزارة) كاالجتماعي الجغرافي دادىاامت عف كفصميا السكانية لمتجمعات

www.most.pna)  . 
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 حول الضفة الغربية. جدار الضم والتوسع( 3.1شكل رقم )
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 ( الجدار حول مدينة القدس.3.2شكل رقم )
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 تأثير الجدار عمى العممية التعميمية في الضفة الغربية ومدينة القدس:. 4.1.3

حكؿ  (2002) سنةار الضـ كالتكسع الذم قامت ببنائو دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ إف جد
المدينة المقدسة أثر سمبان عمى  العممية التعميمية، ألنو أعاؽ الطمبة كالمعمميف مف الكصكؿ إلى 
ا مدارسيـ الكاقعة داخؿ الجدار، ىذا عدا المدارس الكاقعة في مكاقع متضررة بشكؿ مباشر، كيفصمي

الجدار عف المدينة المقدسة كالمدارس في بمدة الشيخ سعد، كالمدارس في بمدة الزعيـ الكاقعة شرؽ 
يا مدينة القدس، كالمدارس في مخيـ شعفاط كعناتا، ككذلؾ مدارس الراـ كضاحية البريد، التي فصم

 كالقرل لمدفا أبناء مف التالميذ مئات عف المدينة، كعمؿ الجدار عمى حرماف الضـ كالتكسعجدار 
 ، كفرض(www.most.pna الجدار لشؤون الدولة وزارة) مدارسيـ إلى الكصكؿ مف القدس بمدية حدكد خارج
القدس،  حدكد خارج الجدار عزليا التي اإلحياء في التالميذ آالؼ كتنقؿ حركة حرية عمى مشددة قيكد
عاقة ىذه حكؿ المنتشرة الحكاجز بسبب  الغربية الضفة أبناء مف ريسيةالتد الييئات كصكؿ األحياء كا 

 .التدريسية في المدينة الييئات عدد إجمالي مف  (75%)ىؤالء نسبة كتبمغ المدارس، إلى ىذه
 (2006)جكيمس، 

          ك ان طالب( 33000)كمف مجمكع  مدارسيـ عف كالمعمميف الطمبة فصؿ عمى الفاصؿ الجدار " يعمؿ
إلى  الكصكؿ عند مصاعب معمـ (650) مف كأكثر تمميذ (6000 (ة، فيكاجوالشرقي القدس مدارس في ان معمم (2000 (

 ، تأخيران (2005 (سنة في الطمبة مف (%17)كاجو  الفمسطينية، العالي كالتعميـ التربية كزارة مف كرد لما كفقان  .مدارسيـ
 .(2005)أنظر عير عاميـ،  " مدارسيـ إلى الكصكؿ في

نمات مف أراضي المكاطنيف، كاقتالع األشجار، كجرؼ كعمؿ الجدار عمى مصادرة آالؼ الدك 
األراضي الزراعية، كىدـ المنازؿ، كعزؿ المكاطنيف في سجكف كبيرة، كأعاؽ سير حياة كثير مف األسر 

العممية التعميمية كعدـ انتظاميا مف خالؿ  الفمسطينية كقطع أكصاليـ، كتسبب الجدار أيضان بتدمير
 (2005)مؤسسة القدس الدكلية،  في العديد مف مدف كمحافظات الكطف تأثيره عمى الطالب كالمعمميف

 كما المدارس، بعض مثؿ: طكلكـر كنابمس، كقمقيمية، كبيت لحـ كالقدس، كأدل أيضا إلى ىدـ مرافؽ
قامة الجدار مكانيا، كرأس منطقتي عزكف في حصؿ كشكؿ  الطيرة، حيث تـ تسكيتيا مع األرض كا 

رمان لحقكؽ اإلنساف، كخمؽ ظركفان صحية كاجتماعية صعبة أثقمت كاىؿ إقامة الجدار انتياكان صا
 المكاطف الفمسطيني.
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الذم  كالتكسع الضـ جدار تأثير مف القدس تربية لمديرية تعاني العديد مف المدارس التابعةك 
كأكجد  الخناؽ كشدد بيدؼ تيكيدىا كأسرلتيا، الغربية مناطؽ الضفة باقي عف مدينة القدس عزؿ
 في القدس، يدرس ىكية حممة مف الطمبة حتى مدارسيـ، كالمعمميف إلى الطمبة تنقالت اعب عمىالمص
الجدار، كأثر الجدار  بكابات عبر طالب (110) يمر يكميان  كطالبة، طالبان   (2855) المدارس ىذه

ي مف أيضان عمى طمبة الجامعات كخصكصان طمبة جامعة القدس )أبك ديس( التي تقع إلى الجانب الغرب
، ففي فرع بيت (2000) سنةالجدار، كتسبب الجدار بانخفاض عدد طمبة الجامعة عما كاف عميو قبؿ 
تقرير صادر عف مركز القدس ) حنينا األرمبية العظمى مف الطمبة ىـ مف طمبة حممة ىكية القدس

، (2009، في القدس كالتكسعجدار الضـ لمديمقراطية كحقكؽ اإلنساف حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية الناجمة عف بناء 
، كعدـ حصكؿ طمبة كمدرسيف الضفة الغربية عمى تصاريو الدخكؿ (%70)حيث انخفض العدد إلى 

لمحـر الجامعي اضطرت إدارة الجامعة إلى نقؿ المحاضرات إلى فرع أبك ديس، كتسبب الجدار كذلؾ 
لى الجامعة، حيث كانت الرحمة قبؿ إقامة الجدار  تستغرؽ نصؼ ساعة، لتصبو بطكؿ الرحمة مف كا 

بعد إقامة الجدار أكثر مف ساعتيف، كأيضان إقامة الحكاجز العسكرية كالحكاجز الطيارة عمى طكؿ 
)الزعاتره،  الجدار مما يضطر الطمبة كالمدرسيف إلى استعماؿ أكثر مف مركبة لمكصكؿ إلى الجامعة

رياب الطمبة عف تقديـ االمتحانات،  ، كرالبان ما يصؿ الطمبة كالمدرسكف متأخريف مع احتماؿ(2008
 . (2012إبراىيـ، ) بسبب اإلعاقات عمى نقاط التفتيش كالحكاجز العسكرية

كمدينة القدس كانت كما زالت مف أبرز أىداؼ االحتالؿ اإلسرائيمي في القضاء عمى العرب 
مسطينية في المقدسييف في المدينة مف خالؿ إتباع إجراءات كسياسات عممت عمى طمس اليكية الف

المدينة، ككاف مف أبرز ىذه االعتداءات محاكلة القضاء عمى العممية التعميمية في المدينة مف خالؿ 
فرض المنياج اإلسرائيمي كتدريسو في المدارس العربية، كبناء جدار الضـ كالتكسع حكؿ المدينة الذم 

صعب لمغاية  كضع مف مدينة القدس، مدارس حـر مئات الطمبة مف الكصكؿ لمدارسيـ، كتعاني
 :(2009)جبريؿ،  خاصة في العممية التعميمية كما يمي

الفمسطينية األخرل، مما تسبب  المدف باقي كالتكسع لفصؿ مدينة القدس عف الضـ جدار بناء .1
 بجعؿ بعض المدارس داخؿ الجدار كبعضيا خارج الجدار.

 مدارسيـ، كتعرضيـ إلى صكليـك  لمحيمكلة دكف كالمعمميف الطمبة أماـ عقبة الجدار أكبر شكؿ .2
 األشد ىك الجدار، كبكابات اإلسرائيمية الحكاجز عمى فالتشديد المستمريف، كالتفتيش لمتأخير



- 76  -  

عمى الناحية النفسية لمطالب كالمعمـ، فإذا كانت النكاحي النفسية منيارة كمضطيده لدل  تأثيران 
 الدارس كالمدرس تصبو العممية التعميمية رير مكتممة.

سمطات االحتالؿ،  قبؿ مف المتعمد التيميش مف مدينة القدس المدارس العربية في يتعان .3
كمنعت ترميـ المدارس القائمة إال بإذف مسبؽ مف قكات  جديدة، مدارس بناء منعت حيث

 كاالزدحاـ الشديد. االكتظاظ مف تعاني القدس مدارس فأصبحت معينة، كبشركط االحتالؿ،
 بمدينة المحيطة العسكرية، كالحكاجز الجدار بكابات مميف عبركالمع الطمبة تنقالت تعتبر .4

 إلصرار كذلؾ كالتعميـ، التربية مديريات كافة عمى ىي العبء األكبر كضكاحي القدس، القدس
 كانت ميما الحفاظ عمييا، عمى المقدسية، اليكية حممة مف كالمعمميف الفمسطينييف الطمبة

 الفمسطينية، لمسيطرة خاضعة مناطؽ مف طمبة لمدارسا ىذه إلى فيأتي كالعقبات، الصعكبات
 حصكؿ تشترط االحتالؿ سمطات ألف ،)ج(مناطؽ اإلسرائيمية لمسيطرة مناطؽ خاضعة مف أك

   .(2009)جبريؿ،  بآبائيـ كأمياتيـ أسكة المقدسية اليكية عمى األطفاؿ
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 .التعميمية في مدارس مدينة القدس( تجزئة الخدمات 3.3شكل رقم )
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 من جدار الضم والتوسع. التعميمية في مدارس مدينة القدس( معاناة الخدمات 3.4شكل رقم )
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 الجدار عمى العممية التعميمية في مدينة جنين: ات. تأثير 5.1.3

 أـ ذككر كمف ىذه المدارس الضـ كالتكسع جدار خمؼتقع بعض مدارس مديرية تربية جنيف  
 كذككر الثانكية، برطعة برطعة، كبنات خربة في المختمطة األساسية كالفاركؽ لمبنيف، األساسية الريحاف
بكابات  عبر المركر إلى المدارس ىذه طمبة يضطر األساسية، كال برطعة كذككر الثانكية، برطعة
 مفالمدارس  كيعاني طمبة كمعممك ىذه التعميـ، ليـ تكفر كثانكية أساسية مدارس لتكافر الجدار،
لى المدرسة،كالت في الحركة صعكبات  الرحالت المدرسية في المشاركة مف كالحرماف نقؿ مف كا 
 المعمميف كالمعممات مف المشاركة في الدكرات كالنشاطات الرياضية، كحرماف التربكية، كالنشاطات
: قضايا إسرائيمية، العدد الثامف، منشكرات المركز الفمسطيني لمدراسات السياج في قلة فلسطين مقاؿ:) التدريبية

( يبيف 1.3كالجدكؿ )(، إلسرائيمية "مدار"، راـ اهلل. نقالن عف مكقع المشيد اإلسرائيمي عمى)شبكة المعمكمات الدكلية(ا
 المدارس الكاقعة خمؼ الجدار:

)وزارة  جنين مديرية في بوابتو عبر لمخروج طمبتيا يضطر وال الجدار خمف الواقعة المدارس.3.1جدول 
 .(2010التربية والتعميم العالي، 

 عدد الطمبة المدرسة الرقـ
 89 لمبنيف األساسية الريحاف أـ ذككر 1
 109 المختمطة األساسية الفاركؽ 2
 417 الثانكية برطعة بنات 3
 177 الثانكية برطعة ذككر 4
 214 األساسية برطعة ذككر 5

 1009 المجمكع

 الرحالت في مشاركةال ( طالب كطالبة محركمكف مف1009نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف) 
 مديرية التربية. تنظميا كالعممية التي كالثقافية الرياضية النشاطات في كالمشاركة المدرسية،

م يتعرض لو المعممكف كالمعممات، الحجز عمى البكابات بدكف ذاب اليكمي الذكمف أشكاؿ الع 
جراءاتسبب،   بكابة بفتو الشركع عف ـناج إلى المدرسة المعمميف دخكؿ العقيمة، كتأخير التفتيش كا 
 كجكد في ظؿ البكابة عمى كتدافعان  ازدحامان  يسبب الذم األمر صباحان، السابعة الساعة برطعة، معبر
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 جنكد اتياـ ذلؾ إلى الجدار يضاؼ خمؼ أماكف عمميا إلى المتجية العاممة الطبقة مف كبير عدد
  .(2005)مؤسسة القدس الدكلية،  صاريحيـت بمصادرة كالتيديد لممعمميف بالمبيت اإلسرائيمي االحتالؿ

يف يسكنكف خمؼ ذاة الجدار، حيث يضطر الطمبة الكىناؾ عدد مف المدارس تقع بمحاذ
ه المدارس ذكعدد طمبة ىذه المدارس لقربيا مف أماكف سكناىـ لتمقي التعميـ، الجدار إلى القدكـ لي

ليكمية التي مف أىميا إعاقة دخكليـ ( طالبان كطالبة، كيتعرض ىؤالء الطمبة لالعتداءات ا653)
لؾ التفتيش الجسدم كتفتيش الحقائب يكميان، كمنعيـ مف المشاركة ذكخركجيـ عبر بكابات الجدار، كك
 .(2005)مؤسسة القدس الدكلية،  في النشاطات التربكية كالرياضية

 الجدار عمى العممية التعميمية في مدينة طولكرم: ات. تأثير 6.1.3

دينة طكلكـر ال تقؿ تأثيران عف مدينة جنيف، حيث تعاني مف تأثير الجدار عمييا، إف معاناة م
  المدارس ىذه في يدرس طمبتيا، كعمى عمييا تأثيره مف الجدار بمحاذاة تقع أربع مدارس  كتعاني

ة تقع بمحاذا جبارة قريةمثؿ  الجدار، بكابات عبر التنقؿ مف منيـ (73يعاني ) طالبان كطالبة،   (896)
)مركز المعمكمات  التجمعات باقي عف القرية تفصؿ الكتركنية، بكابة كتحاصرىا مباشرة، الجدار

 مدارس إلى لمذىاب البكابة ىذه عبر الخركج إلى التجمع طمبة ىذا كيضطر ،الكطني الفمسطيني(
 قرية في سةمدر  ببناء العالي كالتعميـ كزارة التربية قامت كقد صكر، ككفر الراس، مدرستي مثؿ مجاكرة
 أصناؼ شّتى كجكدىا مف الطمبة التي يعاني االلكتركنية، البكابة عبر الطمبة خركج مف لمحد جبارة،

 كصكؿ كبالتالي تأخير االحتالؿ، جنكد مزاجية حسب صباحان  البكابة إرالؽ المثاؿ سبيؿ عمى المعاناة،
 عف عدا المدرسي، الدكاـ انتياء بعد بيكتيـ إلى عكدتيـ تأخير أك مدارسيـ، إلى كالمعمميف الطمبة
تقرير صادر عف مركز القدس لمديمقراطية كحقكؽ اإلنساف حكؿ االنتياكات ) الحقائب الجسدم كتفتيش التفتيش

في القدس، إعداد الباحث عبد الكىاب صباح:المكتب الكطني لمدفاع  جدار الضـ كالتكسعاإلسرائيمية الناجمة عف بناء 

جبارىـ بالطمبة كاالستيزاء ،(ؿ التابع لمنظمة التحرير الفمسطينيةعف األرض كمقاكمة االحتال  الرقص عمى كا 
 جنكد استخداـ أك الثانكية المختمطة، الراس مدرسة إلى القادميف الطمبة مع يحدث كما كالتمثيؿ
ف تقرير صادر ع) الطمبة عمى سيئة نفسية آثاران  يترؾ مما الطمبة، لتفتيش البكليسية الكالب االحتالؿ

في القدس،  جدار الضـ كالتكسعمركز القدس لمديمقراطية كحقكؽ اإلنساف حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية الناجمة عف بناء 
إعداد الباحث عبد الكىاب صباح:المكتب الكطني لمدفاع عف األرض كمقاكمة االحتالؿ التابع لمنظمة التحرير 

 كاقعة بمحاذاة الجدار:( يبيف أسماء المدارس ال2.3كالجدكؿ )(، الفمسطينية
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 إلييا القادمين والمعممين طمبتيا وعدد والتوسع الضم جدار بمحاذاة الواقعة المدارس أسماء.3.2جدول 
 .(2009)وزارة التربية والتعميم الفمسطينية،  طولكرم مديرية في 2010 / 2009 الدراسي لمعام الجدار بوابات عبر

 المدرسة الرقـ
عدد 
 المعمميف

 ةعدد الطمب
عدد الطمبة القادميف الييا عبر بكابات 

 الجدار
 65 227 15 الراس الثانكية المختمطة 1
 1 144 15 الثانكية عيسى نزلة ذككر 2
 0 179 12 المختمطة األساسية صكر كفر 3
 7 226 19 الثانكية عيسى نزلة بنات 4

 73 896 61 المجمكع

راس الثانكية المختمطة القادميف عبر البكابة نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف عدد طمبة مدرسة ال
 االلكتركنية ىي أكثر مدرسة مف حيث عدد الطمبة لككنيا مدرسة ثانكية.

كطمبة ىذه المدرسة يتعرضكف لالعتداءات اليكمية عمى البكابات مثؿ إعاقة الدخكؿ كالخركج 
لى المدرسة كالبيت، كأيضان التفتيش الجسدم كتفتيش الحقائب كاعت داءات جسدية كلفظية، التي مف كا 

 تسببت جميعيا بأضرار مادية كنفسية لمطمبة.  

 لدعـ المدارس ىذه المشاريع في مف العديد العالي بتنفيذ كالتعميـ التربية كقد قامت كزارة
كصمكد ىذه المدارس، مثؿ إضافة ررؼ صفية كتعبيد ساحات كبناء أسكار كبناء مشارب كصيانة 

 الجدار خمؼ مناطؽ مف إلييا القادميف الطمبة عمى استيعاب قدرتيا كلزيادة عامة، بتكاليؼ عالية،
 .(2009)كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، 

نما امتد التأثير  كيرل الباحث أف عممية الجدار كالضـ لـ تؤثر فقط عمى منطقة دكف أخرل، كا 
 التي تعد جزءان مف الحياة.إلى جميع المناطؽ الفمسطينية، كشمؿ العممية التعميمية 

 الجدار عمى العممية التعميمية في مدينة سمفيت: ات. تأثير 7.1.3

ية لمجدار، كىي مدرسة مسحة ذتعاني محافظة سمفيت كغيرىا مف كجكد بعض المدارس المحا
ه المدارس الطمبة القاطنيف خمؼ الجدار كعددىـ ذلمذككر كمدرسة مسحة لمبنات، حيث يدرس في ى
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 (2010)جمعة،  كطالبة كيعبر ىؤالء الطمبة بكابة الجدار يكميان لمكصكؿ لمدارسيـ ان الب( ط639)
  ( يبيف المدارس الكاقعة بمحاذاة الجدار: 3.3كالجدكؿ )

 إلييا القادمين والمعممين طمبتيا وعدد والتوسع الضم جدار بمحاذاة الواقعة المدارس أسماء.3.3جدول 
 .)مركز المعمومات الوطني الفمسطيني( سمفيت مدينة في 2010 / 2009 اسيالدر  لمعام الجدار بوابات عبر

 المدرسة الرقـ
عدد 
 المعمميف

 عدد الطمبة
عدد الطمبة القادميف إلييا عبر 

 بكابات الجدار
 4 324 18 مدرسة مسحة لمذككر 1
 1 315 15 مدرسة مسحة لمبنات 2

 5 639 33 المجمكع

الطمبة، كيتعرضكف  الجدار إال أنيـ  يعانكف كباقي بكابات رعب ررـ قمة عدد الطمبة الماريف
عاقة الدخكؿ كالخركج  الصباحي كالتأخير الحقائب كتفتيش الجسدم كالتفتيش لممضايقات كالمسائي كا 

 كاعتداءات جسدية كلفظية.

 في العديد مف المشاريع الماضية السنكات خالؿ العالي كالتعميـ التربية كزارة نّفذت كقد
( دكالر، مثؿ بناء مدرسة، إضافة ررؼ صفية، تشطيب مدرسة 1131000بقيمة بمغت ) رستيفالمد

 .(2009)كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية،  قائمة، تعبيد ساحات، بناء أسكار، بناء مشارب

 

 . تأثير الجدار عمى العممية التعميمية في مدينة قمقيمية:8.1.3

 الثانكية، كعزكف عتمة عزكف ىي: مدرسة بنات قمقيمية ربيةت لمديرية تابعة مدارس تكجد ثالث
 تجمعيف مباشرة في كالتكسع الضـ جدار طيرة، كتقع خمؼ راس المختمطة كالضبعة الثانكية أميف بيت

( يبيف المدارس الكاقعة بمحاذاة 4.3كالجدكؿ ) كتجمع عزكف عتمة تجمع الضبعة، ىما: سكانييف
  الجدار: 
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 إلييا القادمين والمعممين طمبتيا وعدد والتوسع الضم جدار بمحاذاة الواقعة مدارسال أسماء.3.4جدول 
 :(2009)وزارة التربية والتعميم الفمسطينية،  قمقيمية مديرية في 2010 / 2009 الدراسي لمعام الجدار بوابات عبر

 المدرسة الرقـ
عدد 
 المعمميف

 عدد الطمبة
عدد الطمبة القادميف إلييا عبر 

 الجدار بكابات
 1 314 18.72 الثانكية عتمة عزكف مدرسة بنات 1
 73 270 20 الثانكية المختمطة أميف بيت عزكف 2
 6 218 16.5 طيرة راس الضبعة 3

 80 802 55.23 المجمكع

 عبر مركرىـ التي يتعرض ليا الطمبة أثناء كالمضايقات باإلضافة إلى عدد مف االعتداءات 
مف اعتداء  ليـ، المستكطنيف المجاكريف مضايقات الء الطمبة ايضان إلىيتعرض ىؤ  الجدار، بكابات

 كالتي المجاكرة المستعمرة مجارم مف المدارس بالضرب كرمي الحجارة كالقمامة عمييـ، كتعاني ىذه
 باستمرار، كىذه األمكر متكررة باستمرار لتكريو الطالب بالتعميـ. الدراسة تعكر صفكؼ

 الذيف كالتعميـ، التربية سمؾ في كالمكظفيف المدارس كمدراء معمميفال مف عدد أيضان  كيكجد 
 منطقة مف يخرج مف الطمبة كالمعمميف كقسـ بكابات الجدار، كأماكف عمميـ عبر مدارسيـ إلى يدخمكف
 منو. األخرل الجية في مدارس إلى لمكصكؿ الجدار، خمؼ سكناه

 الجػدار بكابػة عبػر كالضػبعة، أمػيف كبيػت عػزكف قػرل مػف كمعممػة معممػان   (37)  يخػرج فيمػا
 مدارسػيـ إلػى يػدخمكف كمعممػة ان معممػ (409) قمقيميػة، كأف مختمفػة مػف منػاطؽ فػي بمدارسػيـ لاللتحػاؽ

 العػكدة أك المدرسػة إلػى الكصػكؿ فػي تػأخير مػف الطمبػة لػو يتعػرض لمػا كيتعرضػكف الجػدار بكابػة عبر
 يشػاء متػى فيفتحيػا البكابػة عمػى يقػؼ الػذم جنػدم اإلسػرائيميال لمزاجيػة تبعػان  الػدكاـ انتيػاء بعػد منيػا

 المييف، الجسدم إلى التفتيش كالمعمميف المعممات مف العديد كتعرض كاىية، بحج  يشاء متى كيغمقيا
 .(2009)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  النابية كاأللفاظ

 الجدار: معاناة الطمبة والمعممين عمى الحواجز العسكرية وبوابات

( بكابة بصكرة عشكائية عمى طكؿ امتداد جدار الضـ 66أقامت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي )
كالتكسع الذم أقامتو حكؿ مدينة القدس، ليعزؿ المدينة عف مدف الضفة الغربية، كىذه البكابات شكمت 
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جنكد المتكاجديف عائقان أماـ المكاطف الفمسطيني في الكصكؿ لعممو في الكقت المحدد، حيث يقكـ ال
رالقيا كما يشاؤكف، حيث يقكـ الجنكد بفتحيا بصكرة يكمية أك أسبكعية أك  عمى ىذه البكابات بفتحيا كا 
خالؿ أكقات محددة في السنة، كال تتسـ باالنتظاـ مما يسمو لممكاطف بالكصكؿ لبيتو في كقت متأخر، 

المكاطنيف لمكصكؿ ألماكف عمميـ في كبعض ىذه البكابات تفتو في ساعة معينة مما حـر العديد مف 
األكقات المحددة ليـ، مما يضطر المكاطف بالسيرة مسافة بعيدة لمعبكر عبر بكابة بعيدة عف مكاف 

بكابة، كتصنؼ ىذه البكابات إلى بكابات زراعية كحكاجز  (39)سكنو، كتسمو لمعبكر مف خالؿ 
ذية لمجدار، كأيضان بكابات خاصة بعبكر عسكرية كبكابات عسكرية كبكابات تكصؿ إلى الطريؽ المحا

 .(2010)أبك الييجاء،  طالب المدارس

 تتمثل معاناة المواطن والطالب والمعمم عمى البوابات والحواجز العسكرية فيما يمي:

لى التجمعات األخرل، مما .1  إلى أدل حرماف عدد مف المعمميف كالمعممات مف االنتقاؿ، مف كا 
كاجباتيـ، كىـ الفئة األكثر تعرضا لممعاناة النتقاليـ اليكمي عبر  ءأدا عمى المدرسيف قدرة عدـ

البكابات كيتعرضكف لممارسات يكمية متنكعة، كعدـ السماح ليـ بالكصكؿ لمدارسيـ في معظـ 
 األكقات، بخمؽ حج  ضدىـ كاحتجازىـ لساعات كمف ثـ يطمب منيـ الرجكع لمبيت.  

اعات طكيمة قبؿ عبكرىـ البكابة، كتعرضيـ اصطفاؼ المعمميف كالطالب في طكابير لس .2
 االلكتركني الفحص ساعة بأف لمضرب كالشتـ بالمغة العبرية كاالىانة أثناء اصطفافيـ، كالتذرع

اإلضافية، كبعد االصطفاؼ لساعات طكيمة قد  الساعات مف لعدد االنتظار كبالتالي معطمة
 لمصطفيف في الطابكر.يغمؽ الحاجز بحجة أف الجندم قد رضب مف بعض األشخاص ا

( طالبان 1726إلى ) (2011) سنةكصؿ عدد الطمبة المتنقميف عبر البكابات يكميان خالؿ  .3
)مؤسسة القدس الدكلية،  ( طالبان كطالبة1228) (2010) سنةكطالبة، عما كاف عميو في 

2010). 
 لجدارا عبر يمركف الذيف كالمعمميف الطمبة مف لكؿ بصمة قامت قكات االحتالؿ بتسجيؿ .4

 مركز إلى تحكيميـ كيتـ متطابقة رير البصمة بأف خمؽ أعذار يتـ كأحيانان  يكميان صباحان كمساءن 
 مف المعمميف حرماف ذلؾ عمى حيث يترتب جنيف، مف القريب سالـ حاجز في المدنية اإلدارة

 .الفترة تمؾ خالؿ المدرسة إلى الكصكؿ
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لبكابات بالتعرض لممعمميف كالمعممات بألفاظ قياـ جنكد االحتالؿ المتكاجديف عمى الحكاجز كا .5
نابية باستمرار، كالقياـ بالتفتيش الجسدم كتفتيش حقائب المعممات، كالطمب مف المعممات 

 التفتيش مف االنتياء المحجبات بإزالة الحجاب كالكشؼ عف مناطؽ مختمفة مف أجساميف كبعد
)مؤسسة القدس الدكلية،  رضاأل عمى الشخصية البطاقات برمي يقكـ الجنكد كالمجندات

2010) . 
حرماف عدد كبير مف طمبة المدارس مف التعميـ في المدارس الكاقعة داخؿ الجدار، حيث ال  .6

يكجد مدارس تعميمية في بعض التجمعات، كمنعيـ مف الكصكؿ لمدارسيـ كحجزىـ لساعات 
 طكيمة.

عمى الحكاجز كالبكابات  إف عدـ تكاجد المعمميف كالمعممات داخؿ المدارس بسبب احتجازىـ .7
انتظاـ اليـك الدراسي كخركج الطمبة بصكرة عفكية مف المدارس كالمغادرة قبؿ  عدـ يؤدم إلى

انتياء اليكـ الدراسي، مما اضطرت ىذه المدارس إلى بدء الدكاـ المدرسي قبؿ مكعده بنصؼ 
 ساعة لتعكيض الطمبة عما فاتيـ مف حصص دراسية.

كية العامة فيـ األكثر خطكرة عمى مستقبميـ؛ ألنو ال يتـ إنياء المنياج أما بالنسبة لطمبة الثان .8
الدراسي ليـ ككذلؾ احتجازىـ عمى الحكاجز العسكرية، كعدـ السماح ليـ بتقديـ االمتحاف في 

 (.2009)األشيب،  مكعده، كىذا يؤدم إلى ضياع العاـ الدراسي بأكممو
ارس المتكاجدة داخؿ الجدار، كيؤدم ىذا إلى منع مكظفي التربية كالتعميـ مف الكصكؿ لممد .9

 إرباؾ العممية التعميمية، كأدل ىذا إلى ضعؼ التكاصؿ بيف المدرسة كمكاتب التربية كالتعميـ
 .)منظمة التحرير الفمسطينية(

السمبية لمجدار عمى العممية  التأثيراتالتخفيف من  في الفمسطينية والتعميم التربية وزارة دور
 القدس:  التعميمية في

في جميع األراضي الفمسطينية كأيضان مدينة  العالي الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة تسعى
كتبذؿ جيكدان كبيرة في إفشاؿ محاكالت االحتالؿ  لمجميع، النكعي كالجيد التعميـ تحقيؽ القدس، إلى

، كخاصة في مدينة اإلسرائيمي الذم يعمؿ عمى فرض سيطرتو عمى التعميـ في األراضي الفمسطينية
القدس، كقامت الكزارة بالتركيز عمى المناطؽ المتضررة في القدس في جميع برامجيا كمشاريعيا 
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)كزارة  التطكيرية التعميمية، مف خالؿ الخطة اإلستراتيجية الخمسية الثانية حيث ركزت عمى ما يمي
 :(2010التربية كالتعميـ العالي، 

برام   إلى الجدار كترجمتيا الكاقعة خمؼ كالمناطؽ لقرلالمستيدفة كا المناطؽ مع تعاممت .1
 الثانية، كقامت بانتياج الخمسية الخطة اإلستراتيجية مف أصيالن  كاعتبارىا جزءن  تطبيقية،
 كالنكعية الجيدة. عمى معدالت االلتحاؽ الحفاظ اجؿ مف المناطؽ ىذه في محددة سياسات

 تتمكف حتى لمجميع، التعميـ كنكعية لتكفير كمية مؤشرات لتكفير كالمتكاصؿ السعي الحثيث .2
 .التربكية الداعمة لمعممية المناسبة كالمشاريع البرام  كتنفيذ مف تقديـ الكزارة

الفمسطيني كىذا ما تـ تطبيقو مف  المجتمع عناصر بكافة الجميع، مسؤكلية مف التعميـ أف تؤكد .3
  الثانية. الخمسية اإلستراتيجية خالؿ الخطة

العسكرية  كالحكاجز الطمبة كالمعمميف أثناء عبكرىـ البكابات معاناة دكرم بمتابعة قامت كبشكؿ .4
الطمبة كالمعمميف أثناء تكجييـ إلى مدارسيـ، كتتمقى  عمى المستكطنيف كاعتداءات كالبكابات
مديريات  مف التعميمية لمعممية اإلسرائيمية الخركقات حكؿ مفّصمة تقارير يكمي كبشكؿ الكزارة
 . (2006)األشيب،  بيا كاالحتفاظ تفريغيا يتـ الكطف، أرجاء كافة في كالتعميـ ةالتربي

بشكؿ  المعنية العامة اإلدارات تشمؿ ،( (2009سنة منذ داخمية لجنة قامت الكزارة بتشكيؿ .5
 المناطؽ في اإلسرائيمية االنتياكات كرصد فقط متابعة اإلسرائيمية، ىدفيا باالنتياكات مباشر

المناطؽ  في المدارس لبعض ميدانية بزيارات المجنة ىذه قامت حيث الجدار،مف  المتضررة
 .(2010)كزارة التربية كالتعميـ العالي،  كقمقيمية جنيف المتضررة في مديريتي

 مف لمحد الجدار، مف المتضررة مدارس الضفة الغربية تطكيرية في مشاريع الكزارة نفذت .6
 ررؼ إضافة أك كاممة، مدرسة ببناء لجدار، سكاءا بكابات عبر الطمبة كالمعمميف تنقالت
 لممدارس، الصيانة أعماؿ مف العديد تنفيذ القدس تـ كفي كساحات، مشارب بناء أك صفية،
، ”فمسطيف مدرستي“ اهلل  العبد رانيا الممكة مبادرة طريؽ عف أك القدس، ماؿ بيت طريؽ عف
 أنفسيـ. المستأجرة أصحاب المباني أك

كالتعييف، كتقكـ الكزارة  الجدار، خمؼ الكاقعة كالتكسعة لممدارس كالمرافؽ المباني صيانة .7
 بإعطائيا األكلكية في تنفيذ مثؿ ىذه المشاريع.
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 كتكجيو الدكلي كالمحمي المجتمع دكر المناطؽ كتفعيؿ ىذه في التعميمية القضايا عمى التركيز .8
الدخكؿ لمدينة القدس  تصاريوك  تراخيص عمى كالتكسعة كالحصكؿ بالبناء جيكدىـ فيما يتعمؽ

 المدارس الجديدة كبناء كالترميـ الصيانة أعماؿ كتنفيذ كتقنيان، فنيان  المدارس، قدرات كتحسيف
 .خاص بشكؿ الصفية كالغرؼ المباني كاستئجار الكبيرة الصعكبات ررـ الميددة، المناطؽ في

 مف معمـ لكؿ شيقؿ (1500) قدره الراتب عمى إضافي مبمغ السمطة الفمسطينية بدفع قامت .9
كيبيف  (،2010)أبك الييجاء،  لدعـ صمكدىـ كتحسيف مستكل المعيشة لدييـ القدس معممي
 أعداد الطمبة القادميف مف داخؿ كخمؼ الجدار:    6.3ك 5.3الجدكؿ 

 يبين عدد الطمبة القادمين من خمف الجدار لاللتحاق بالمدارس الواقعة داخل الجدار. 3.5جدول رقم 
 .2014-2013م لمعا

 مجمكع الطمبة طمبة إناث طمبة ذككر
1263 1339 2602 

 الجدار خمفمن خمف الجدار لاللتحاق بالمدارس الواقعة  القادمينيبين عدد الطمبة . 3.6جدول رقم 
 .2014-2013لمعام 

 مجموع الطمبة طمبة إناث طمبة ذكور
309 245 554 

 عميم:. الجدار يخرق الحق القانوني في الت9.1.3

تجدر اإلشارة إلى أف إسرائيؿ انضمت إلى معاىدات حقكؽ اإلنساف العالمية فيي طرؼ عمى  
تشريف األكؿ  3صادقت عمى اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ بتاريخ  ذكجو الخصكص، إ

 مذ، إال أنيا قامت بانتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني مف خالؿ بناء جدار الضـ كالتكسع ال(1991)
 يمثؿ انتياكان لممكاثيؽ كالقكانيف كاألعراؼ الدكلية متجرديف مف كؿ القيـ األخالقية كاإلنسانية التالية

 :(2004)بنزيماف، 

قانكف التعميـ اإللزامي اإلسرائيمي نفسو كالذم يمـز الحككمة بتكفير التعميـ اإللزامي المجاني  .1
ما إذا كاف ليذا الطفؿ قيد في سنة، بصرؼ النظر في (15-5)لكؿ طفؿ يتراكح عمره بيف 

 سجؿ السكاف في كزارة الداخمية، أك حتى فيما إذا كاف كالداه مقيميف بشكؿ رير قانكني.
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االحتالؿ بأف تسيؿ   مف معاىدة جنيؼ الرابعة كالتي تطالب إسرائيؿ بصفتيا قكة 50الفقرة  .2
 اـ بعمميا بشكؿ الئؽ".عمى المؤسسات، التي تكرس جيكدىا لمعناية باألطفاؿ كتعميميـ، كالقي

الميثاؽ المعد ضد التمييز في التعميـ كالذم يمنع بشكؿ صريو "حصر التعميـ ذم المستكل  .3
 المتدني في شخص أك فئة مف األشخاص.

 اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالذم يؤكد أف "التعميـ حؽ لمجميع. .4
لطفؿ في التعميـ، عمى أساس ميثاؽ حقكؽ الطفؿ كالذم يؤكد أف الدكؿ يجب أف تعترؼ بحؽ ا .5

 تكافؤ الفرص.
االتفاقية الدكلية حكؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتي تؤكد عمى أف " التعميـ  .6

 حؽ لمجميع، كأف " التعميـ األساسي يجب أف يككف إلزاميان كمتكفران لمجميع بالمجاف.

 القانوني لجدار الضم والتوسع: الوضع. 1.9.1.3

 القضائية األداة تعتبر التي الدكلية، العدؿ محكمة إلى يت السمطة الكطنية الفمسطينيةتكج 
 تقـك لكي المتحدة، لألمـ العامة الجمعية قبؿ مف (2003) سنةنياية  المتحدة، في لألمـ الرئيسية
 تمكز (9) خبتاري المحكمة كرّدت المحتمة، الفمسطينية األراضي في إسرائيؿ لجدار تشييد قانكنية بتقييـ

 قانكني، رير عمال يعتبر األخضر الخط مسار مع يتفؽ ال بشكؿ تشييد الجدار أف بػ ،( (2004
 ، كأصدرت(2008)الرفاعي،  بناؤىا تـ التي األجزاء كىدـ بنائو، عف إسرائيؿ بالتكقؼ كطالبت
ا القرار ذعؿ ىالفاصؿ، كج الجدار شرعية بعدـ يقضي استشاريا،ن  ـ رأيان  2004عاـ تمكز في المحكمة

 كطالبت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بفرض المزيد الدكلية، تطبؽ االلتزامات ال إلسرائيؿ التي ان ممزم
القرار  لصالو ، حيث صّكت(2004)د. الخير،  لتفكيؾ الجدار إسرائيؿ عمى الضغط السياسي مف

 المتحدة.  اتالكالي تتقدميا ست دكؿ عارضتو  بينما األكركبي، االتحاد دكؿ جميع

 إسرائيؿ عمى كيجب الدكلي القانكف نظر في قانكني رير الجدار أف كقد أعمنت المحكمة
 .(2004)د. الخير،  عالمية شعبية كلقي الجدار معارضة إزالتو،
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 موقف القانون الدولي تجاه الجدار:

زالة الجدار المقاـ عمى األراضي الفمسط .1 )أبك الخير،  ينيةطالب المجتمع الدكلي إسرائيؿ بكقؼ كا 
2006). 

 لكافة المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية،  ان أداف المجتمع الدكلي بناء الجدار، كاعتبره انتياك .2
طالب إسرائيؿ بااللتزاـ باتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المدنييف في أكقات الحرب، كالمكقعة  .3

 .)1949) سنة في
المكقعة عمييا، كعدـ التيرب بحجة تكفير األمف لسكاف  دعا إلى إلزاـ إسرائيؿ بتطبيؽ المعاىدات .4

 .(2006)أبك الخير،  إسرائيؿ

 مؤشرات وحقائق حول األضرار التي لحقت بعناصر العممية التعميمية جراء إقامة الجدار:

إف األضرار التي تمحؽ بالعممية التعميمية يكميان في مدارس الكطف تتزايد باستمرار مف خالؿ 
حصاءات حكؿ األضرار الناتجة عف االحتالؿ  ،رة التربية كالتعميـ مف مؤشراتما تقدمو كزا كا 

، كيكجد سبع مديريات تربية تابعة لكزارة التربية (2006)منظمة التحرير الفمسطينية،  اإلسرائيمي
 ،(2009)دكاس،  ( مدرسة48تتأثر بعض مدارسيا بالجدار تأثيران مباشران كعددىا ) ،كالتعميـ الفمسطينية

كتسع مديريات ليس ليا تأثير مباشر جراء إقامة الجدار كىي: قباطية، طكباس، نابمس، جنكب نابمس، 
نما ىناؾ اعتداءات يكمية مف قبؿ  أريحا، راـ اهلل، الخميؿ، كشماؿ الخميؿ، كجنكب الخميؿ، كا 

رائيمي عمى المستكطنيف عمى الطمبة أثناء تكجييـ لمدارسيـ، كاعتداءات مف قبؿ جيش االحتالؿ اإلس
 . (2012)كحدة شؤكف القدس،  الطمبة كالمعمميف عمى الحكاجز العسكرية كالبكابات

كتسبب جدار الضـ كالتكسع بإلحاؽ أضرار سمبية عميقة عمى العممية التعميمية في مناطؽ 
 الضفة الغربية التي شمميا الجدار، كحـر الطمبة كالمدرسيف مف الكصكؿ إلى مدارسيـ كجامعاتيـ

 ،، مما اضطر العديد مف الطمبة لترؾ مدارسيـ كجامعاتيـ(2011ياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، الج)
بسبب المعاناة عمى الحكاجز العسكرية كبكابات الجدار، كيعتبر الجدار سببا مباشران في إرباؾ العممية 

يحاف، كمدرسة، مثؿ: مدرسة برطعة الشرقية، كمدرسة أـ الر  ،التعميمية في مدارس الضفة الغربية
، كمدرسة رأس طيرة في قمقيمية   .الفاركؽ في جنيف، كمدرسة نزلة عيسى، كباقة الشرقية في طكلكـر

 (2005الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، )
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 المؤشرات التي تركيا الجدار عمى العممية التعميمية ما يمي:

ت السكانية التي تأثرت بالجدار قد ترككا التعميـ مف السكاف الفمسطينييف المقيميف في التجمعا (%3.4)" أف   
 % يقيمكف شرؽ الجدار(".3.1% يقيمكف ررب الجدار ك5.3بسبب الكضع األمني كجدار الضـ كالتكسع )

مف األفراد الفمسطينييف الذيف ترككا التعميـ في التجمعات التي تأثرت بالجدار قد ترككا التعميـ  (%26.0)" أف 

الجياز المركزم ) % شرؽ الجدار("25.2% ررب الجدار، 31.7ادم المتردم ألسرىـ، )بسبب الكضع االقتص
 .(0520لإلحصاء الفمسطيني، 

مف األسر الفمسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار كالتي لدييا أفراد ممتحقكف بالتعميـ  (%81.5)" أف 
% ررب الجدار 81.1مـ مع الصعكبات التي تكاجييـ، )العالي اتبعكا طرقان بديمة لمكصكؿ إلى الجامعة كطريقة لمتأق

مف األسر اضطر أفرادىا لمتعطيؿ لعدة أياـ عف الجامعة بسبب إرالؽ  (%81.6)% شرؽ الجدار(، ك 81.6ك
 . )المعارؼ( % شرؽ الجدار("81.6% ررب الجدار ك77.9المنطقة )

ن الجـدار فـي مـديريات التربيـة  مـن يبين بعض المؤشرات التربوية حول المدارس المتضـررة مـ .3.7جدول 
 حيث عدد المدارس والشعب والطالب والمعممين والمرشدين.

 المديرية
عدد 

المدارس 
 المتضررة

عدد 
 الشعب

 عدد المعممين عدد الطالب
عدد 

 المرشدين

عدد 
مدارس 

 ذككرال

عدد 
مدارس 
 اإلناث

عدد 
المدارس 
 المختمطة

أساسي 
 دنيا

أساسي 
 عميا

 ثانوي

 3 1 0 2 1 1 1 59.83 896 42 4 طولكرم
 2 0 0 0 1 1 1.5 33.3 639 24 2 سمفيت
 3 0 0 3 0 0 1.8 55.23 802 39 3 قمقيمية

ضواحي 
 القدس

11 122 2855 180.46 11.5 7 3 1 1 1 9 

 2 2 0 2 1 1 2.5 67 1073 42 4 بيت لحم
 6 9 5 2 10 8 16.5 363.75 6648 251 20 القدس
 3 0 1 2 1 1 1.5 27.5 653 29 4 جنين
 28 13 7 12 17 19 36.3 787.07 13566 549 48 المجموع

نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر المديريات تضرران مف الجدار ىي مديرية القدس مف حيث  
عدد المدارس كالشعب كالطمبة كالمعمميف كالمرشديف، كيأتي في المرتبة الثانية ضكاحي القدس مف 
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( يبيف نكع االعتداءات اليكمية كاألسبكعية كالشيرية 8.3كالجدكؿ ) ف الجدارحيث األضرار الناتجة ع
 عمى المعمميف كالطمبة:

 يبين نوع االعتداءات اليومية واألسبوعية والشيرية عمى المعممين والطمبة. :3.8جدول 

 نوع االعتداء
 االعتداءات الشيرية االعتداءات األسبوعية االعتداءات اليومية

 المجمكع القدس المديريات المجمكع القدس المديريات المجمكع القدس المديريات
 4 1 3 3 1 2 35 18 17 إعاقة الدخكؿ كالخركج
 6 1 5 4 0 4 27 17 10 التفتيش الجسدم
 5 1 4 4 0 4 30 18 12 تفتيش الحقائب

 6 3 3 8 6 2 14 8 6 االعتداءات الجسمية كالمفظية
 21 14 7 1 1 0 5 1 4 إعاقة كصكؿ الكتب
 23 16 7 1 0 1 5 2 2 عاقة كصكؿ المعدات

 20 12 8 6 4 2 4 2 2 إعاقة المشاركة بالنشاطات

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف المديرية األكثر تعرضان لالعتداءات اليكمية ىي مديرية تربية 
( 17ريات )( اعتداءن كباقي المدي18القدس لكحدىا، حيث سجؿ عدد االعتداءات في ىذه المديرية )

 ( يبيف تنقالت الطمبة في مديريات التربية المتضررة مف الجدار:9.3كالجدكؿ ) اعتداءن 

 – 2003يبين تنقالت الطمبة في مديريات التربية المتضررة مدارسيا من الجدار منذ عام : 3.9جدول 
 (2009)وزارة التربية والتعميم العالي،  2009

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 المديرية/السنوات
 73 71 69 73 65 60 50 طولكرم
 5 3 3 3 3 2 2 سمفيت
 80 68 74 77 93 121 109 قمقيمية

 110 109 99 94 22 36 68 ضواحي القدس
 35 36 43 41 38 50 42 بيت لحم
 37 39 39 36 41 45 45 جنين
 657 147 159 170 208 228 217 القدس
 997 472 486 494 470 552 633 المجموع
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نالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر تنقالت الطمبة في مديريات التربية كالتعميـ ىي تنقالت  
كيدؿ ىذا عمى أف مدينة القدس  2009-2003طمبة مديرية القدس مف جراء إقامة الجدار، منذ العاـ 

 ىي األكثر استيدافا مف باقي مديريات كمحافظات الكطف.

نسانية واالقتصادية والثقافية لجدار الضم والتوسع عمى حياة . االنعكاسات اإل 10.1.3
 المواطن المقدسي:

عمؿ جدار الضـ كالتكسع عمى تفتيت الكحدة الكطنية لممكاطنيف الفمسطينييف في مدينة القدس  
كالضفة الغربية، كأضعؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمفمسطينييف كمنع حرية انتقاؿ األشخاص 

فقطع الجدار  ،إضافة لتأثيراتو الكارثية اليكمية عمى حياة السكافع إلى السكؽ اإلسرائيمية، كالبضائ
أدل إلى تيجير بعض األسر مف بيكتيا، كفصؿ عشرات نسي  الحياة اليكمية لممجتمع الفمسطيني، كما 
دالت الفقر، ، مما أدل إلى ارتفاع نسبة البطالة كارتفاع معاأللكؼ مف الفمسطينييف عف أماكف عمميـ

ألف الجدار أىـ ما خمفو عمى المكاطف ىك  ،كما زالت المعاناة اليكمية لممكاطنيف مكجكدة حتى اليـك
مثؿ: األرض التي كانت  ،بعدما فقد الكثير مف المكاطنيف أىـ ما يممككف ،الضغط النفسي كاالجتماعي

قامة الجدار عم ،مصدر رزؽ لمعديد مف العائالت، حيث تـ تسكيتيا ييا، دكف مراعاة لحقكؽ كا 
 . )كزارة الدكلة لشؤكف الجدار( المكاطنيف بالعيش الكريـ كاآلمف في كطنو

 الجدار عمى المواطن الفمسطيني: تأثيرات 11.1.3

 لجدار الضم والتوسع: ةواالجتماعي ةاإلنساني اتالتأثير . 1.11.1.3

دمير شاممة لكجكد اإلنساف عمؿ الجدار عمى انتياؾ حؽ المكاطنيف في الحياة، فشكؿ عممية ت
الفمسطيني عمى األرض، لدرجة خمؽ ظركؼ صعبة لمنع اإلنساف مف العيش عمى األرض الفمسطينية 
بحرية ككرامة، كمصادرة األراضي كاقتالع األشجار، فعمؿ عمى تفكيؾ الركابط بيف المكاطنيف كفصميـ 

اعي لسكاف المدينة مع المحيط عف بعضيـ البعض، كقطع العالقات اإلنسانية، كالتكاصؿ االجتم
كأف  الفمسطيني بسبب المضايقات، كانتشار الحكاجز العسكرية كالبكابات عمى طكؿ امتداد الجدار،

 .)كزارة الدكلة لشؤكف الجدار( لؾذالعالقات االجتماعية تأثرت سمبان نتيجة 
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تي تقدـ الخدمات أعاؽ الجدار حرية الكصكؿ إلى المرافؽ الصحية كمستشفيات القدس الشرقية ال .1
الطبية المتخصصة رير المتكفرة في أم مكاف آخر في الضفة الغربية، لسكاف القرل التي يحيط 
بيا الجدار، سيما الذيف يعيشكف بيف الجدار كالخط األخضر، مـ نت  عف ىذا الجدار األضرار 

المتردية أصال الفادحة بالخدمات الصحية، كأدل أيضان إلى زيادة تردم مستكل الخدمات الصحية 
نتيجة لزيادة القيكد عمى الحركة كعمميات اإلرالؽ العسكرية التي فرضتيا قكات االحتالؿ 

 .(2010)ابحيص،  اإلسرائيمي منذ بداية االنتفاضة
عزؿ جدار الضـ كالتكسع  مدينة القدس عف باقي مدف الضفة الغربية مف الجية الشمالية كالجية  .2

بقاء ال  .جية الغربية مفتكحةالشرقية كالجنكبية، كا 
تتحكـ قكات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى الحكاجز العسكرية المكجكدة داخؿ المدينة بحركة المكاطنيف  .3

لييا كالتسبب باختناقات مركرية كازدحامات كبيرة ، كالسيطرة  المقدسيف في الدخكؿ كالخركج منيا كا 
 . (2010لييجاء، )أبك ا عمى اقتصاد المدينة كبالحياة االجتماعية كالثقافية

عمؿ الجدار عمى تفكيؾ األسرة جغرافيان كتقميص العالقات االجتماعية بينيا، كبسبب الحصار  .4
كاإلرالؽ كالحكاجز العسكرية، لـ تتمكف األسر مف التكاصؿ مع بعضيا البعض، مما أضعؼ 

بإقامة الجدار  عالقاتيا االجتماعية، كزاد مف الضغط النفسي كالمعنكم لألسر، كأكثر الفئات تأثران 
ىف النساء الالتي يسكف داخؿ الخط األخضر، كمتزكجات مف أشخاص خارج مف الضفة العربية، 

 كتسبب ىذا بحرمانيف مف زيارة األقارب.

كأكدت بعض الدراسات أف العالقات االجتماعية كاألنشطة لألسر التي تقيـ ررب الجدار أكثر 
 التالي:مف األسر التي تقيـ شرؽ الجدار عمى النحك 

مف األسر الفمسطينية أك أحد أفرادىا في التجمعات التي تأثرت بالجدار انفصمت عف األقارب  (30.6%)" 
مف األسر الفمسطينية في التجمعات التي  (%2.6)شرقو، إضافة إلى أف  (%28.8)ررب الجدار ك (%45.3)منيـ 

مف األسر الفمسطينية  (%90.0 )شرقو، (%2.7)ررب الجدار ك (%1.8)تأثرت بالجدار انفصؿ عنيا األب منيـ 
 ألفرادىا عائقا في الحركة ". جدار الضـ كالتكسعشكؿ 

" في تقرير لمركز بتسميـ  الحقكقي اإلسرائيمي قاؿ أف تقييد الحركة بسبب الجدار مف شأنو التسبب بأضرار 
يـ الزراعية كتسكيؽ محاصيميـ في فادحة آلالؼ المكاطنيف الفمسطينييف الذيف يجدكف صعكبة في الكصكؿ إلى أراضي

باقي مناطؽ الضفة الغربية " ككذلؾ سيؤثر عمى "كصكؿ سكاف القرل إلى المستشفيات في كؿ مف طكلكـر كقمقيمية 
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كالقدس الشرقية، إذ سيتـ عزؿ ىذه القرل عف باقي الضفة الغربية باإلضافة إلى أف الجدار سيؤدم إلى عرقمة جياز 

 "لعديد مف المدارس، كخصكصان تمؾ المكجكدة في القرل عمى المعمميف الذيف يصمكف مف خارجيا التعميـ بسبب اعتماد ا
 .(2010)أبك الييجاء، 

 لجدار الضم والتوسع: ةاالقتصادي اتالتأثير  .2.11.1.3

تمتع التجار المزارعكف الفمسطينيكف بالحرية  (2002) سنةقبؿ إقامة جدار الضـ كالتكسع في  
كالخركج مف مدينة القدس، كحرية الكصكؿ إلى األسكاؽ اإلسرائيمية كتبادؿ المنتجات  التامة بالدخكؿ

السكقية بيف الضفة كالمدينة، حيث تمتعت أسعار المنتجات بانخفاض أسعارىا، فأقبؿ جميع المكاطنيف 
عمى شراء ما يريدكف، كلكف الجدار فصؿ مدينة القدس عف الضفة الغربية، كأصبحت المدينة بمعزؿ 
تاـ عف أسكاؽ الضفة الغربية، كحـر التجار كالمستيمكيف الفمسطينييف مف دخكؿ أسكاؽ مدينة القدس، 
كتدخمت سمطات االحتالؿ بالتحكـ في إدارة االقتصاد العربي في المدينة، كرزك المنتجات اإلسرائيمية 

 لألسكاؽ العربية في المدينة. 

ة القدس آثاران تعسفية كبيرة عمى القطاع ترؾ جدار الضـ كالتكسع عمى المكاطنيف في مدين
 :(2008)الرقب،  االقتصادم في المدينة منيا

عزؿ مدينة القدس عف باقي مدف الضفة الغربية، مما أدل إلى تحكـ قكات االحتالؿ بمراقبة  .1
لى المدينة قامة الحكاجز العسكرية كنقاط التفتيش، كمنع دخكؿ  ،الدخكؿ كالخركج مف كا  كا 

لى المدينة إال بتصاريو، مف أجؿ إضعاؼ االقتصاد العربي كربطو باالقتصاد الفمسطينييف إ
 اإلسرائيمي.

تشديد المراقبة عمى البضائع الكاردة إلى التجار العرب كفرض القيكد كالمعيقات عمييا مثؿ  .2
ارتفاع تكاليؼ التخميص عمى المعابر، ليؤدم إلى إضعاؼ قدرتيا عمى المنافسة مع البضائع 

 ية.اإلسرائيم
إرىاؽ المكاطنيف المقدسييف بالضرائب المتعددة كالمبالغ فييا، كالتي ال تراعي األكضاع  .3

االقتصادية لممكاطف العربي، كيتبع ىذا األسمكب لمضغط عمى المكاطف العربي في المدينة 
 .(www.oppc.pna.net) لتركيا تماشيان مع خطتيا لتيكيد المدينة
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طبيعية اليكمية لممكاطنيف في الضفة الغربية مف دخكؿ جدار الضـ كالتكسع شؿ الحركة ال .4
 القدس في كالخضار لشراء الفكاكو تقميديان  يتسكقكف الذيف ديس أبك فسكاف ،أسكاؽ مدينة القدس

 اعتاد لمتسكؽ، اهلل راـ إلى يتجيكف ما رالبان  كسكاف الراـ لحـ، بيت إلى اآلف يسافركف الشرقية
سرائيؿك  في القدس الفمسطينيكف العماؿ  مف ضاحية العيزرية، مثؿ مناطؽ مف يتسكقكا أف ا 

 الجدار الفاصؿ فاف اليـك العمؿ، أما مف منازليـ إلى عكدتيـ طريؽ في ضكاحي القدس،
)الرقب،  المحمية التجارية عف األعماؿ بعيدان  الفمسطينييف سفر حركة تبعد العسكرية كالحكاجز
2008). 

 سع عمى الناحية الثقافية في المدينة:جدار الضم والتو  اتتأثير . 3.11.1.3

قامة الحكاجز العسكرية عمى مداخؿ  بسبب بناء الجدار كعزؿ مدينة القدس في سجف كبير، كا 
امتدادىا  عف القدس كمخارج المدينة، أدل  ذلؾ إلى تشديد الحصار عمى سكاف المدينة، كعزؿ

 الثقافة أنماط كؿ إفا  القكؿ فالعالقات بينيا كبيف مدف الضفة، كيمك أكاصر الفمسطيني كقطع
لمسياسات التيكيدية  دائـ نتيجة خطر في أصبحت القدس كمبادئيا كقيميا في الفمسطينية كتجمياتيا

 عادات ، التي عممت عمى طمس المعالـ الثقافية كالتاريخية بما فييا مف(2010)جبر،  التعسفية
كجعؿ  كعمراف، مادية، كمنتجات كفنكف، اة،كأنماط حي كفكلكمكر، كصناعات، كمعتقدات كِحرؼ كتقاليد

مف أجؿ  اإلسرائيمية المؤسسات في لممكاطف كالطالب المقدسي االحتالؿ اإلسرائيمي العمؿ كالتعميـ
بعاده عف القيـ كالثقافة العربية  مخزكنو إلى جديدة ثقافية كأشكاؿ ترسيخ أنماط الثقافي المعرفي، كا 
 األصيمة، كثقافتو بيف أفكاره الفكرم االصطداـ مف حالة لمقدسيكلد لدل المكاطف ا مما الفمسطينية،

 الشخصية انعداـ في ارتراب، تتمثؿ مما يسبب حالة إسرائيمية، أنماط كثقافة مف ترسيخو يتـ ما كبيف
  .(2010)جبر،  لمتصرفات الفردية المشكمة السمككية

ي مدينة القدس، قامت السمطات كررـ ىذا التصعيد الثقافي اإلسرائيمي بحؽ الثقافة العربية ف
القدس، كمنع إقامة  في المتكاجدة الفمسطينية كالجمعيات العديد مف المؤسسات اإلسرائيمية بإرالؽ

الميرجانات كالمسارح، كعدـ القياـ بأم نشاط رسمي في المدينة، كمنع الفرؽ الفمسطينية مف المشاركة 
ية أك الفنية، كاالعتماد عمى الفرؽ األجنبية بدال مف في الميرجانات كالحفالت في المدينة سكاء الثقاف

 .(2009)مكناراف،  الفرؽ المكسيقية الفمسطينية
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 الجدار عمى القطاع الزراعي: اتتأثير . 4.11.1.3

 كالتي بمغت المكاطنيف الفمسطينييف، أراضي مف مئات الدكنمات عمؿ الجدار عمى مصادرة 
كعمؿ الجدار عمى عزؿ  الضفة، مساحة مف (13%) نسبتو حكالي ما كـ، أم (733) حكالي

 أراضي بمعظـ يحيط حيث متعرج، بمسار الجدار مغمقة، كيمر كشبو مغمقة تجمعات داخؿ المكاطنيف
 .( 2008)القدكمي،  الغربية الضفة

 كؿ مف محاطة بمدات مجمكعة أك مدينة بمعنى يشكؿ الجدار معازؿ، معينة، أماكف " كفي
 إلى الغربية الضفة مف أراض ضـ أك الفمسطينييف حياة السكاف إلعاقة دار،بالج تقريبان  أطرافيا
 ".(2008)القدكمي، تجمعان  (53)المعزكلة  التجمعات عدد بمغ حيث إسرائيؿ،

 الجدار عمى الخدمات الصحية: اتتأثير . 5.11.1.3

ـ يسممكا مف مف ،المرضى بما في ذلؾبناء الجدار أعاؽ الحياة بأكمميا في الضفة الغربية إف  
 الخدمات الكصكؿ إلى في صعكبات يكاجيكف الجدار خارج القاطنكف المرضى كخاصةا الجدار، ذى

بسبب منعيـ مف  ،الكثير مف المرضى ناؿ حتفو عمى بكابات الجدارفالصحية التي ىي داخؿ الجدار، 
مقامة في جميع الدخكؿ لمعالج في المستشفيات، كمنع سيارات اإلسعاؼ مف التنقؿ عبر الحكاجز ال

 التي المعاناة إلى إضافة ،الطبية كالمرضى لألطقـ كبيرة معاناة سبب مذكال ،أنحاء الضفة الغربية
 ،كالكمى الدـ كضغط كالسرطاف السكرم المزمنة كمرض األمراض مف يعانكف الذيف المكاطنكف يكاجييا

 عف فصميا تـ تجمعنا (30) أف إلى كتشير النتائ  المستشفيات، في دكرم عالج إلى تحتاج التيك 
 الصحية. المراكز
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

 :المقدمة .1.4

 كصفان  يتضمف إذ الدراسة، ىذه إجراء في المستخدمة لممنيجية كصفان  تناكؿ الفصؿ ىذا في تـ 
 كما يتضمف كصدقيا، ثباتيا كمدل االستبانة بناء خطكات ككذلؾ الدراسة، كمجتمع ألسمكب الدراسة

 .البيانات تحميؿ في المستخدمة اإلحصائية اليبكاألس البيانات جمع في المتبعة الطرؽ

 الدراسة: منيجية .2.4

 بأنو يعرؼ كالذم التحميمي الكصفي المني  استخداـ تـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف 
 دكف ىي كما كالقياس لمدراسة متاحة مكجكدة كممارسات كظكاىر أحداث تتناكؿ في البحث طريقة"

 كآخركف، عبيدات "كيحمميا فيصفيا معيا يتفاعؿ أف الباحث طيعكيست مجرياتيا الباحث في تدخؿ
أثر جدار الضـ كالتكسع عمى التعميـ في مدينة  إلى التعرؼ إلى الدراسة ىذه حيث تيدؼ  (2007)

 :البيانات مف أساسيف نكعيف عمى تعتمد الدراسة كسكؼ القدس

 بعض لدراسة ستبياناتا بتكزيع الميداني الجانب في بالبحث كذلؾ :األولية البيانات .1
 تفريغيا ثـ كمف البحث، مكضكع في الالزمة المعمكمات كتجميع كحصر مفردات البحث
 باستخداـ المناسبة اإلحصائية االختبارات كاستخداـ إحصائيان  الكصكؿ كتحميميا بيدؼ

 .الدراسة مكضكع تدعـ كمؤشرات قيمة ذات لدالالت  (SPSS) برنام 
الثانكية  بالبيانات االستعانة لمدراسة تـ النظرم اإلطار إثراء ؿأج مف: الثانوية البيانات .2

االستعانة  كتـ الدراسة، بمكضكع العالقة كالمنشكرات ذات الدكريات الكتب، في المتمثمة
مف  االستفادة كتـ عممي، بشكؿ إثراء الدراسة في ساىمت التي كاألجنبية العربية بالمراجع
مكاقع  في كالمطالعة كالبحث الدراسة، مكضكع تناكلت التي السابقة كالدراسات األبحاث
 .المختمفة اإلنترنت
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 الدراسة: مجتمع .3.4

، الثانكيةك الدنيا كالعميا مدينة القدس بمراحميا مدارس طمبة جميع تككف مجتمع الدراسة مف 
ى مدارس مدينة القدس الذيف يعبركف الجدار لكي يصمكا إل طمبة جميع شمؿ مجتمع الدراسة حيث

( مدرسة، 150)كطالبة، مكزعيف عمى أكثر مف  ان ( طالب3156) عددىـحيث بمغ في القدس،  مدارسيـ
يبيف تكزيع مجتمع الدراسة كفؽ ( 1.4)كالجدكؿ رقـ  تشرؼ عمى ىذه المدارس جيات رسمية مختمفة

 متغير الجنس كمتغير مكقع المدرسة:

 ر الجنس ومتغير موقع المدرسة(وفق متغي)( يبين توزيع مجتمع الدراسة 1.4جدول رقم )

  الجنس 
 المجموع أنثــــى ذكــــــر

موقع 
 المدرسة

 2602 1339 1263 داخؿ جدار الضـ كالتكسع

 554 245 309 خارج جدار الضـ كالتكسع
 3156 1584 1572 المجمكع 

 عينة الدراسة: .4.4

مف طالب تـ اختيارىـ  د، كق(554مف أصؿ ) ( طالب كطالبة300) الدراسة عينة حجـ بمغ 
 فقاـ الباحث باختيار مدارس مدينة القدس الذيف يعبركف الجدار لكي يصمكا إلى مدارسيـ، كطالبات

رياض االقصى تـ استخراجيا مف بعض مدارس مدينة القدس، كىذه المدارس ىي: )،  عينة عشكائية
 –ـ االسالمية االساسية، الفرير الثانكية العيزرية المختمطة، دار االيتاـ االسالمية الثانكية، دار االيتا

القدس، النظامية األساسية شعفاط، دار الفتاه الالجئة الثانكية، النظامية الثانكية، اإليماف الثانكية 
، فكاجو الباحث صعكبة لمبنيف، المدرسة  الصناعية الثانكية/ اليتيـ العربي، حسني االشيب االساسية(

بداية األمر، إال أنو تجاكز تمؾ المعيقات كالعقبات بالتعاكف مع في الكصكؿ لبعض المدارس في 
كيبيف  األصدقاء كاألقرباء، حيث تمكف مف تكزيع أداة الدراسة لتشمؿ كتغطي عينة الدراسة بكامميا

 تكزيع عينة الدراسة كفؽ متغير الجنس كمتغير مستكل المدرسة: ( 2.4) الجدكؿ رقـ
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 ينة الدراسة )العينة الديمغرافية( )وفق متغير الجنس ومتغير مستوى المدرسة(( يبين توزيع ع2.4جدول رقم )

  الجنس 
 المجموع أنثــــى ذكــــــر

مستوى 
 المدرسة

 47 24 23 (4-1أساسي دنيا )

 11 57 54 (10-5أساسي عميا )
 142 74 68 (12-11ثانكم )

 300 155 145 المجمكع 

 راد عينة الدراسة وفقًا لمتغير موقع المدرسة ومتغير الجية المشرفة عمى المدرسة( يبين توزيع أف3.4جدول رقم )

  موقع المدرسة 
 المجموع خارج الجدار داخل الجدار

الجية المشرفة 
 عمى المدرسة

 82 14 68 بمدية القدس
 97 27 70 األكقاؼ اإلسالمية
 35 10 25 ككالة الغكث
 86 26 60 مدارس خاصة

 300 77 223 المجمكع 

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير وسيمة الوصول إلى المدرسة ومتغير البعد عن المدرسة4.4جدول رقم )

 كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة 

أركب الحافالت  المجمكع
 كالسيارات

 مشيان عمى األقداـ
أمشي كأركب الحافالت 

 كالسيارات

البعد عف 
 المدرسة

 96 45 22 29 كـ 1أقؿ مف 
 128 66 24 38 كـ 3 – 1مف 
 54 27 8 19 كـ 6 – 4مف 

 22 18 2 2 كـ 6أكثر مف 

 300 156 56 88 المجمكع 
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 الدراسة )االستبانة(: أداة .4.5

 اتبعت كقد لدراسة أثر جدار الضـ كالتكسع عمى التعميـ في مدينة القدس، ةاستبان إعداد تـ
 :ستبانةاال لبناء اآلتية الخطكات

االستبانة  بناء في منيا كاالستفادة الدراسة، بمكضكع الصمة ذات السابقة مراجعة الدراسات .1
 .فقراتيا كصيارة

 .كالمعمكمات البيانات جمع في استخداميا أجؿ مف أكلية استبانو إعداد .2
حسب  كتعديميا البيانات لجمع مالئمتيا مدل اختبار أجؿ مف المشرفيف عمى االستبانة عرض .3

 .المشرفيف مع تـ الذم لنقاشا
كاإلرشاد  النصو بتقديـ بدكرىـ قامكا كالذيف المحكميف مف مجمكعة عمى االستبانة عرض تـ .4

. ما كحذؼ كتعديؿ  يمـز
 .األداة كثبات صدؽ لفحص لالستبانة أكلية ميدانية استطالعية إجراء دراسة .5
تقسيـ  تـ كلقد لمدراسة، الالزمة البيانات لجمع الدراسة عينة أفراد جميع عمى االستبانة تكزيع .6

 رئيسيف: قسميف إلى االستبانة

مستكل  مستكل المدرسة، )الجنس، لممستجيب الشخصية البيانات عمى التعرؼ األول: القسم
الجية المشرفة عمى المدرسة، مكقع المدرسػة، كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة،  التحصيؿ العممي لمطالب،

 .البعد عف المدرسة(

 فقرة، مكزعة (43) مف تككف حيث الدراسة مجاالت عف يعبر الذم القسـ كىك لثاني:ا القسم
 :مجاالت (4) عمى

 ( فقرة.14التربكية، كتككف ىذا المحكر مف ) التأثيرات األول: المجال

 ( فقرات.8االجتماعية،  كتككف ىذا المحكر مف ) التأثيرات الثاني: المجال

 ( فقرة.13، كتككف ىذا المحكر مف )النفسية التأثيرات الثالث: المجال

 ( فقرات.8السياسية،  كتككف ىذا المحكر مف ) التأثيرات الرابع: المجال
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 تصحيح أداة الدراسة: .4.6

فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت، حيث ارتبط  (43)تككنت أداة الدراسة )االستبانة( مف  
عمى العممية التعميمية في مدارس مدينة القدس، التربكية التي يتركيا الجدار  التأثيراتالمجاؿ األكؿ ب

االجتماعية التي يتركيا الجدار عمى  التأثيراتفقرة، أما المجاؿ الثاني فارتبط ب (14)كشمؿ ىذا المجاؿ 
فقرات، في حيف ارتبط المجاؿ  (8)العممية التعميمية في مدارس مدينة القدس، كشمؿ ىذا المجاؿ 

تي يتركيا الجدار عمى العممية التعميمية في مدارس مدينة القدس، كشمؿ النفسية ال التأثيراتالثالث ب
السياسية التي يتركيا الجدار عمى  التأثيراتفقرة، كأخيران جاء المجاؿ الرابع المرتبط ب (13)ىذا المجاؿ 

 فقرات. (8)العممية التعميمية في مدارس مدينة القدس، كشمؿ ىذا المجاؿ 

)االستبانة( مقياسان خماسيان، كتـ تصحيو االستبانة بإعطاء  ككاف مقياس أداة الدراسة 
 استجابات الطمبة درجات  عمى النحك التالي:

 درجات. 5إعطاء االستجابة  "مكافؽ بشدة"..................   

 درجات. 4كاالستجابة  "مكافؽ".......................  

 درجات. 3كاالستجابة  "محايد".......................  

 كاالستجابة  "رير مكافؽ".................. درجتيف. 

 كاالستجابة "رير مكافؽ بشدة".............. درجة كاحدة. 

 كبيذا تككف العالمة العظمى عمى المقياس تساكم=

215 = 5 X 43 

 كتككف العالمة الصغرل عمى المقياس تساكم=

43 = 1 X 43 
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 ()االستبانة أداة الدراسة صدق .4.7

 مف بالتأكد الباحث كقاـ لقياسو، كضعت ما االستبانة فقرات تقيس أف االستبانة بصدؽ يقصد
 :بطريقتيف االستبانة صدؽ

 المحكميف:  نظر كجية الدراسة مف أداة صدؽ .1

 كمالءمتيا االستبانة صالحية مدل مف التأكد بيدؼ المحكميف، صدؽ أسمكب يستخدـ
 الخبرة ذكم المحكميف مف مجمكعة عمى الدراسة  أداة عرض خالؿ مف ذلؾ كيتـ ألرراض البحث،

 كؿ كصالحية صدؽ بمدل يتعمؽ فيما الرأم إبداء منيـ كيطمب البحث، قيد كالمختصيف بالمكضكع
 مف أعدت الذم المكضكع ككصؼ لقياسو كضعت ما لقياس مالءمتيا كمدل فقرات االستبانة مف فقرة
 مف المحكميف مف عدد عمى االستبانة كعرضت األسمكب اىذ إتباع تـ عميو كبناءن  البحث فيو، أجؿ

األستاذ كىـ: )الدكتكر نبيؿ الجندم، كالدكتكر فايز الككمي، كاألستاذ نزيو العدرة،  بعض الجامعات،
 كاستجاب الدراسة، أداة عمى الجكىرية التعديالت العديد مف المحكميف السادة قدـ حيث كامؿ نعماف(،

 المحكمكف.  قدميا التي المالحظات ضكء في صيارة االستبانة بإعادة كقاـ التعديالت، ليذه الباحث

 الداخمي: االتساؽ صدؽ .2

 الذم المجاؿ مع االستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصد
 حجمياالبالغ  الدراسة عينة عمى االستبانة لفقرات الداخمي االتساؽ حساب كتـ الفقرة، إليو ىذه تنتمي

 لو. التابع لممجاؿ الكمية كالدرجة فقرة، كؿ بيف االرتباط معامالت بحساب كذلؾ مفردة،  (300)

 ثبات أداة الدراسة: .4.8

 مف أكثر تكزيعيا إعادة تـ لك النتيجة نفس االستبانة ىذه تعطي أف االستبانة بثبات يقصد 
كقد باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا،  كتـ حساب قيمة معامؿ الثباتكالشركط،  الظركؼ تحت نفس مرة

 ( كىي قيمة مقبكلة في مجاؿ البحكث.0.82بمغت قيمة الثبات لفقرات االستبانة )
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 الفصل الخامس

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة .1.5

  ومناقشتيا الدراسة فرضيات اختبار .3.5
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 الفصل الخامس

 لدراسةتحميل بيانات واختبار فرضيات ا

 :المقدمة .1.5

 اإلجابة خالؿ مف كذلؾ الدراسة فرضيات كاختبار البيانات لتحميؿ عرضان  الفصؿ ىذا يتضمف
، فقراتيا تحميؿ خالؿ مف إلييا التكصؿ تـ كالتي االستبانة نتائ  أبرز كاستعراض الدراسة عمى أسئمة

برنام   استخداـ تـ إذ راسةالد استبانو مف المتجمعة لمبيانات اإلحصائية إجراء المعالجات تـ لذا
((spss الفصؿ.  ىذا في كتحميميا عرضيا سيتـ التي الدراسة نتائ  لمحصكؿ 

  الدراسة: بيانات تحميل 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية التعميمية 
 ا يمي:في مدارس مدينة القدس، كستتناكؿ الدراسة بتحميؿ الفقرات كم

 إجابة السؤال األول: أواًل:

أثناء توجييم  المقدسيونما واقع الصعوبات التي يواجييا الطمبة ينص السؤاؿ األكؿ: عمى 
لى المدرسة الناجمة عن جدار الضم والتوسع   ؟من وجية نظر الطمبة أنفسيم وعودتيم من وا 

حرافػات المعيػارية لكػؿ فقرة مف كليذه الغاية قاـ الباحث بحساب المتكسػػطات الحسػػابية، كاالن
 فقرات االستبانة، كقاـ بترتيبيا ترتيبان تنازليان، كفقان ألىميتيا، كما يتضو في الجدكؿ التالي:

 التربوية. التأثيرات( ترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة لفقرات االستبانة المتعمقة ب1.5جدول رقم )

الرت
 بة

 الفقـــــــــرة
المتوسط 

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

 0.51 4.66 يؤثر جدار الضـ كالتكسع عمى مستقبؿ التعميـ كالطالب في مدينة القدس. 2
يابان  يؤثر جدار الضـ كالتكسع عمى حركة الطالب 1  0.50 4.65 .ذىابان كا 
 0.53 4.62 أقـك بكاجباتي البيتية عمى أكمؿ كجو بسبب تأخرم عف البيت. 7
 0.53 4.61 مف اصطحاب كراسات الطمبة إلى بيتو لتدقيقيا. يتمكف المعمـ 14
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 0.54 4.60 يتمكف المعمـ مف إحضار الكسائؿ التعميمية التي أعدىا خارج بيئة المدرسة. 13
 0.63 4.54 يعرقؿ االحتالؿ العممية التعميمية في مدرستي. 4
 0.66 4.48 يمنعني الجدار مف االشتراؾ في األنشطة المدرسية. 6
 0.69 4.45 ال استطيع اصطحاب جميع الكراسات كالكتب اليكمية إلى مدرستي. 11
 0.67 4.44 أصبحت نسبة التركيز لدم متدنية أثناء الحصص الدراسية. 3
 0.56 4.43 يتغير أداء المعمميف بسبب التكتر النفسي النات  عف مضايقات الجنكد عند بكابات العبكر. 12
 0.58 4.42 خداـ مكتبات القدس بعد انتياء الدكاـ المدرسي.يحرمني الجدار مف است 8
 0.67 4.41 يعيؽ االحتالؿ الرحالت المدرسية التي تنظميا مدرستي لزيارة مناطؽ الضفة الغربية. 10
 0.57 4.38 أسمؾ طرقان بديمة بعيدان عف بكابات العبكر لكي أصؿ إلى مدرستي. 5
 0.93 4.19 الؼ مف قبؿ جنكد االحتالؿ عند بكابات العبكر.تتعرض كتبي كحقائبي لمتمزيؽ كاإلت 9

 2.53 62.88 الدرجة الكمية

 العبارة جاءت التربكية حيث التأثيرات األكؿ المجاؿ عبارات ترتيب ( يكضو1.5) رقـ الجدكؿ
" يؤثر جدار الضـ كالتكسع كنص ىذه العبارة  (4.66بمتكسط حسابي ) األكؿ الترتيب ( في2) رقـ

بمتكسط ( في الترتيب الثاني 1ستقبؿ التعميـ كالطالب في مدينة القدس "، كجاءت العبارة رقـ )عمى م
، كنص العبارة "يؤثر جدار الضـ كالتكسع عمى حركة الطالب"، كجاءت العبارة رقـ (4.65حسابي )

مى أكمؿ ، كنص العبارة " ال أقكـ بكاجباتي البيتية ع(4.62بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثالث 7)
، (4.61بمتكسط حسابي )( في الترتيب الرابع 14كجو بسبب تأخرم عف البيت "، كجاءت العبارة رقـ )

كنص العبارة " ال يتمكف المعمـ مف اصطحاب كراسات الطمبة إلى بيتو لتدقيقيا "، كجاءت العبارة رقـ 
المعمـ مف إحضار  ، كنص العبارة " ال يتمكف(4.60بمتكسط حسابي )( في الترتيب الخامس 13)

( في الترتيب السادس 4الكسائؿ التعميمية التي أعدىا خارج بيئة المدرسة "، كجاءت العبارة رقـ )
، كنص العبارة " يعرقؿ االحتالؿ العممية التعميمية في مدرستي "، كجاءت (4.54بمتكسط حسابي )

بارة " يمنعني الجدار مف ، كنص الع(4.48بمتكسط حسابي )( في الترتيب السابع 6العبارة رقـ )
بمتكسط حسابي ( في الترتيب الثامف 11االشتراؾ في األنشطة المدرسية "، كجاءت العبارة رقـ )

، كنص العبارة " ال استطيع اصطحاب جميع الكراسات كالكتب اليكمية إلى مدرستي "، (4.45)
العبارة " أصبحت نسبة  ، كنص(4.44بمتكسط حسابي )( في الترتيب التاسع 3كجاءت العبارة رقـ )

بمتكسط ( في الترتيب العاشر 12التركيز لدم متدنية أثناء الحصص الدراسية "، كجاءت العبارة رقـ )
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، كنص العبارة " يتغير أداء المعمميف بسبب التكتر النفسي النات  عف مضايقات (4.43حسابي )
بمتكسط حسابي يب الحادم عشر ( في الترت8الجنكد عند بكابات العبكر "، كجاءت العبارة رقـ )

، كنص العبارة " يحرمني الجدار مف استخداـ مكتبات القدس بعد انتياء الدكاـ المدرسي "، (4.42)
، كنص العبارة " يعيؽ (4.41بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثاني عشر 10كجاءت العبارة رقـ )

طؽ الضفة الغربية "، كجاءت العبارة رقـ االحتالؿ الرحالت المدرسية التي تنظميا مدرستي لزيارة منا
، كنص العبارة " أسمؾ طرقان بديمة بعيدان عف (4.38بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثالث عشر 5)

بمتكسط ( في الترتيب الرابع عشر 9بكابات العبكر لكي أصؿ إلى مدرستي "، كجاءت العبارة رقـ )
ئبي لمتمزيؽ كاإلتالؼ مف قبؿ جنكد االحتالؿ عند ، كنص العبارة " تتعرض كتبي كحقا(4.19حسابي )

 بكابات العبكر".

 االجتماعية. التأثيرات( ترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة لفقرات االستبانة المتعمقة ب2.5جدول رقم )

 الفقـــــــــرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.53 4.62 ارات الميدانية.يحدُّ الجدار مف حرية التنقؿ كالزي 16
 0.51 4.55 ما يبقيني في المدرسة ىـ أصدقائي فقط. 22
 0.52 4.53 يحرمني الجدار مف الزيارات البيتية لبعض أصدقائي الطمبة. 20
 0.60 4.44 يحرمني الجدار مف زيارة األماكف األثرية كالدينية كاألقارب. 17
 0.57 4.41 ؿ مع مدارس أخرل في الضفة الغربية.يمنعني جدار الضـ كالتكسع مف التكاص 18
 0.70 4.37 يحرمني الجدار مف المشاركة في الرحالت المدرسية. 19
 0.67 4.35 تأثرت عالقتي مع أىمي كأقربائي بسبب معاناتي عمى الحكاجز كبكابات الجدار. 21
 0.67 4.32 أررب في ترؾ المدرسة كاالنتقاؿ إلى مدرسة خارج القدس. 15

 2.40 35.59 الدرجة الكمية

 جاءت االجتماعية حيث التأثيرات الثاني المجاؿ عبارات ترتيب ( يكضو2.5) رقـ الجدكؿ
" يحدُّ الجدار مف كنص ىذه العبارة  (4.62بمتكسط حسابي ) األكؿ الترتيب ( في16) رقـ العبارة

بمتكسط حسابي ترتيب الثاني ( في ال22حرية التنقؿ كالزيارات الميدانية"، كجاءت العبارة رقـ )
( في 20، كنص العبارة "ما يبقيني في المدرسة ىـ أصدقائي فقط."، كجاءت العبارة رقـ )(4.55)

، كنص العبارة " يحرمني الجدار مف الزيارات البيتية لبعض (4.53بمتكسط حسابي )الترتيب الثالث 
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، كنص (4.44بمتكسط حسابي )ابع ( في الترتيب الر 17أصدقائي الطمبة."، كجاءت العبارة رقـ )
( في 18العبارة "يحرمني الجدار مف زيارة األماكف األثرية كالدينية كاألقارب. "، كجاءت العبارة رقـ )

، كنص العبارة " يمنعني جدار الضـ كالتكسع مف التكاصؿ (4.41بمتكسط حسابي )الترتيب الخامس 
بمتكسط حسابي ( في الترتيب السادس 19ة رقـ )مع مدارس أخرل في الضفة الغربية."،كجاءت العبار 

، كنص العبارة "يحرمني الجدار مف المشاركة في الرحالت المدرسية."، كجاءت العبارة رقـ (4.374)
، كنص العبارة "تأثرت عالقتي مع أىمي كأقربائي (4.35بمتكسط حسابي )( في الترتيب السابع 21)

بمتكسط ( في الترتيب الثامف 15ر."، كجاءت العبارة رقـ )بسبب معاناتي عمى الحكاجز كبكابات الجدا
 ، كنص العبارة " أررب في ترؾ المدرسة كاالنتقاؿ إلى مدرسة خارج القدس ".(4.32حسابي )

 النفسية. التأثيرات( ترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة لفقرات االستبانة المتعمقة ب3.5جدول رقم )

 الفقـــــــــرة الرتبة
لمتوسط ا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.54 4.60 يضايقني مشاىدة الجنكد كىـ يسخركف مف الطمبة. 26
 0.69 4.40 أشعر بالخجؿ عندما يطمب مني الجندم رفع مالبسي عمى بكابات الجدار. 30
 0.71 4.39 أشعر بأنني أسير في سجف كبير بسبب الجدار. 35
 0.69 4.38 نفسية الطمبة كتحبطيـ. تؤثر الحكاجز اإلسرائيمية عمى 24
 0.71 4.37 أتعرض لمتفتيش كاالبتزاز اليكمي مف قبؿ جنكد االحتالؿ المتمركزيف عند الحكاجز. 23
 0.70 4.36 أشعر بأنني معرض لالعتقاؿ كاإلىانة دائمان. 33
 0.70 4.35 أصبو عدكانيان بسبب االنتظار لمدة طكيمة عمى الحاجز العسكرم. 31
 0.75 4.34 أشعر بالخكؼ المستمر طكاؿ اليـك الدراسي. 25
 0.69 4.33 بسبب ممارسات الجنكد عند الحكاجزتنتابني نكبات خكؼ كفزع في الميؿ كعند النـك  32
 0.66 4.32 أعاني مف التعب كاإلرىاؽ مف الطرؽ التي عبرتيا لمكصكؿ إلى المدرسة. 34
 0.68 4.31 لعمؿ.أفكر في ترؾ المدرسة كاالنخراط في ا 27
 0.71 4.28 أكره المدرسة بسبب كثرة المضايقات التي أتعرض ليا عبر الحكاجز. 28

29 
أتعامؿ مع زمالئي بسمكؾ سمبي بفعؿ ما أشاىده كأسمعو مف جنكد االحتالؿ عند 

 البكابات العبكر.
4.24 0.56 

 2.56 56.67 الدرجة الكمية
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 العبارة جاءت النفسية حيث التأثيرات الثالث لمجاؿا عبارات ترتيب ( يكضو3.5) رقـ الجدكؿ
"يضايقني مشاىدة الجنكد كىـ كنص ىذه العبارة  (4.60بمتكسط حسابي ) األكؿ الترتيب ( في26) رقـ

، كنص (4.40بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثاني 30يسخركف مف الطمبة."، كجاءت العبارة رقـ )
ني الجندم رفع مالبسي عمى بكابات الجدار."، كجاءت العبارة العبارة "أشعر بالخجؿ عندما يطمب م

، كنص العبارة "أشعر بأنني أسير في سجف (4.39بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثالث 35رقـ )
، كنص (4.38بمتكسط حسابي )( في الترتيب الرابع 24كبير بسبب الجدار."، كجاءت العبارة رقـ )

( في الترتيب 23مية عمى نفسية الطمبة كتحبطيـ."، كجاءت العبارة رقـ )العبارة "تؤثر الحكاجز اإلسرائي
، كنص العبارة " أتعرض لمتفتيش كاالبتزاز اليكمي مف قبؿ جنكد (4.37بمتكسط حسابي )الخامس 

بمتكسط حسابي ( في الترتيب السادس 33االحتالؿ المتمركزيف عند الحكاجز."، كجاءت العبارة رقـ )
( في 31ارة "أشعر بأنني معرض لالعتقاؿ كاإلىانة دائمان."، كجاءت العبارة رقـ )، كنص العب(4.36)

، كنص العبارة "أصبو عدكانيان بسبب االنتظار لمدة طكيمة (4.35بمتكسط حسابي )الترتيب السابع 
، (4.34بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثامف 25عمى الحاجز العسكرم."، كجاءت العبارة رقـ )

( في الترتيب 32رة "أشعر بالخكؼ المستمر طكاؿ اليـك الدراسي."، كجاءت العبارة رقـ )كنص العبا
، كنص العبارة "تنتابني نكبات خكؼ كفزع في الميؿ كعند النكـ بسبب (4.33بمتكسط حسابي )التاسع 

بمتكسط حسابي ( في الترتيب العاشر 34ممارسات الجنكد عند الحكاجز."، كجاءت العبارة رقـ )
، كنص العبارة "أعاني مف التعب كاإلرىاؽ مف الطرؽ التي عبرتيا لمكصكؿ إلى المدرسة."، (4.32)

، كنص العبارة "أفكر في (4.31بمتكسط حسابي )( في الترتيب الحادم عشر 27كجاءت العبارة رقـ )
ط بمتكس( في الترتيب الثاني عشر 28ترؾ المدرسة كاالنخراط في العمؿ."، كجاءت العبارة رقـ )

"، بر الحكاجز، كنص العبارة "أكره المدرسة بسبب كثرة المضايقات التي أتعرض ليا ع(4.28حسابي )
، كنص العبارة "أتعامؿ مع (4.24بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثالث عشر 29كجاءت العبارة رقـ )

 ".االحتالؿ عند البكابات العبكر زمالئي بسمكؾ سمبي بفعؿ ما أشاىده كأسمعو مف جنكد
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 السياسية التأثيرات( ترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة لفقرات االستبانة المتعمقة ب4.5جدول رقم )

 الفقـــــــــرة الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.54 4.64 يقكم الجدار لدم الشعكر الكطني نحك قضية القدس. 38
 0.54 4.60 كدم مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمية.ىناؾ تمييز بيني كبيف الطالب اليي 37
 0.70 4.38 تمنع سمطات االحتالؿ تدريس منياج التربية الكطنية في مدرستي. 41
 0.68 4.37 أجد فرارات كثيرة في كتبي المدرسية بفعؿ الحذؼ مف قبؿ سمطات االحتالؿ. 42
 0.66 4.37 الييكدية في القدس الغربية.تميز سمطات االحتالؿ بيف مدرستي كالمدارس  36
 0.70 4.37 يحتجز االحتالؿ الطالب كالمعمميف بسبب دكاعي أمنية أك مدنية. 39
 0.69 4.36 يقيد برنام  اإلذاعة المدرسية مف قبؿ سمطات االحتالؿ. 40
 0.69 4.35 أخشى مف التعبير عف رأيي في الصؼ أك خارجو خكفان مف االعتقاؿ. 43

 2.31 35.44 ة الكميةالدرج

 العبارة جاءت السياسية حيث التأثيرات الرابع المجاؿ فقرات ترتيب ( يكضو4.5) رقـ الجدكؿ
"يقكم الجدار لدم الشعكر كنص ىذه العبارة  (4.64بمتكسط حسابي ) األكؿ الترتيب ( في38) رقـ

، (4.60بمتكسط حسابي ) ( في الترتيب الثاني37الكطني نحك قضية القدس "، كجاءت العبارة رقـ )
كنص العبارة "ىناؾ تمييز بيني كبيف الطالب الييكدم مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمية"، 

، كنص العبارة "تمنع سمطات (4.38بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثالث 41كجاءت العبارة رقـ )
( في الترتيب الرابع 42العبارة رقـ )االحتالؿ تدريس منياج التربية الكطنية في مدرستي"، كجاءت 

، كنص العبارة "أجد فرارات كثيرة في كتبي المدرسية بفعؿ الحذؼ مف قبؿ (4.37بمتكسط حسابي )
، كنص (4.37بمتكسط حسابي )( في الترتيب الخامس 36سمطات االحتالؿ."، كجاءت العبارة رقـ )

ييكدية في القدس الغربية"، كجاءت العبارة رقـ العبارة "تميز سمطات االحتالؿ بيف مدرستي كالمدارس ال
، كنص العبارة "يحتجز االحتالؿ الطالب (4.37بمتكسط حسابي )( في الترتيب السادس 39)

بمتكسط حسابي ( في الترتيب السابع 40كالمعمميف بسبب دكاعي أمنية أك مدنية"، كجاءت العبارة رقـ )
المدرسية مف قبؿ سمطات االحتالؿ"، كجاءت العبارة رقـ ، كنص العبارة "يقيد برنام  اإلذاعة (4.36)
، كنص العبارة "أخشى مف التعبير عف رأيي في (4.35بمتكسط حسابي )( في الترتيب الثامف 43)

 ".الصؼ أك خارجو خكفان مف االعتقاؿ
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 يبين الدرجة الكمية ألداة الدراسة ومجاالتيا ( 5.5جدول رقم )

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.53 62.88 التأثيرات التربكية 1
 2.40 35.59 التأثيرات االجتماعية 2
 2.56 56.67 التأثيرات النفسية 3
 2.31 35.44 التأثيرات السياسية 4

 7.65 190.80 الدرجة الكمية

  ومناقشتيا الدراسة فرضيات اختبار .2.5

 الفرضية األولى:

( ≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )أنو إلى نصت الفرضية األكلى 
جدار الضـ كالتكسع عمى العممية  استجابات الطمبة المقدسييف حكؿ أثر متكسطات درجات بيف

 جنس الطالب.متغير تعزل إلى  التعميمية في مدارس مدينة القدس

( يبيف 6.5ي رقـ )لمتأكد مف صحة ىذه الفرضية، استخدـ الباحث اختبار ت، كالجدكؿ التال
 نتائ  التحميؿ:

مدى تأثير جدار الضم والتوسع عمى بين متوسطات درجات يبين نتائج اختبار ت لمفروق  (6.5جدول رقم )
 تعزى إلى جنس الطالب. التعميمية في مدارس مدينة القدسالعممية 

 المتغير
 العدد

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
 مستكل
 ) جنس الطالب ( الداللة

 7.16 189.1 145 ذكر
982 3.87 0.001 * 

 7.76 192.4 155 أنثى

 .داؿ إحصائيان   *
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بيف متكسطات أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلى تشير النتائ  في الجدكؿ السابؽ  
تعزل إلى  ينة القدسالتعميمية في مدارس مدمدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية درجات 

(، كىي قيمة دالة إحصائيان، مما يشير إلى رفض 3.87جنس الطالب. حيث بمغت قيمة )ت= 
 الفرضية الصفرية األكلى.

كلما كاف المتكسط الحسابي لفئة اإلناث أكثر منو عند فئة الذككر فيذا يشير إلى أف اإلناث 
كبات ناجمة عف جدار الضـ ه الصعيكاجيف صعكبات في عممية التعميـ أكثر مف الذككر، كىذ

لكجية كالفسيكلكجية نجدىا أقؿ صالبة مف ك كلعؿ ذلؾ نرجعو إلى أف األنثى بطبيعتيا السيك، كالتكسع
لى المدرسة، فضعفيا جعميا أكثر عرضة مف  الذكر فتتأثر بما تشاىده أك تسمعو أثناء ذىابيا مف كا 

 ا.الذكر لتمؾ المكاقؼ التي أثرت عمييا كعمى تعميمي

فالجدار ىنا عائقان ساىـ في التأثير سمبان عمى تعميـ الفتاة المقدسية، كحـر الكثير منيفا مف  
التعميـ، فنجد الكثير مف المكاتي تركف تعميميف يرجعف سبب تسربيف مف المدرسة إلى معاناة الطالبة 

لطالبات مف مضايقات المقدسية التي تمر بجدار الضـ كالتكسع لمكصكؿ إلى مقاعد الدراسة، فعانت ا
الجنكد عند البكابات كمف كالبيـ كمف طكؿ الطريؽ كصعكبتيا كخاصة في فصؿ الشتاء، كما عانت 
مف التفتيش كطرقو، كاشتكت مف الجنكد كتمادييـ أثناء التفتيش ليصؿ األمر إلى حد التحرش بالطالبة 

 المقدسية.

كعكدتيـ مف المدرسة كما ىك الحاؿ  فينا ال ننكر أف الطالب الذككر يعانكف أثناء ذىابيـ 
عند اإلناث، لكف درجة المعاناة لدل اإلناث كانت أكثر منيا عند الذككر، فبالتالي انعكست ىذه 
المعاناة سمبان عمى تعميـ الطمبة المقدسييف كخاصة اإلناث، ككاف السبب األساسي في ىذه المعاناة 

 بكابات العبكر المنتشرة عمى طكؿ الجدار. جدار الضـ كالتكسع كالذم أجبر الطمبة عمى عبكر

كعند ربط ىذه النتائ  بالدراسات السابقة التي اعتمد الباحث عمييا في دراستو، نجد أف ىذه 
الفرضية اتفقت مع بعض الدراسات كاختمفت مع دراسات أخرل، فنتائ  ىذه الفرضية تبيف أف لجنس 

تعميـ في مدينة القدس، كىذا يقسـ الدراسات السابقة الطالب دكر في تبايف درجات تأثير الجدار عمى ال
إلى متفؽ كمعارض مع نتائ  ىذه الدراسة، )فدراسة مصاركة، كدراسة السماف، كدراسة طحاينة، كدراسة 

الطكيؿ، دراسة مؤسسة عير عميـ(، كميا اتفقت كأكدت أف لجنس الطالب ؤسسة "اكتشا"، كدراسة م
ير عمى تعميمو، ككؿ ىذه الدراسات أجمعت أف األنثى كانت ضحية الذم يعبر جدار الضـ كالتكسع تأث
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لمجدار أكثر مف الذكر، ككاف تعميميا متأثران بإجراءات الجدار كجنكده أكثر مف تعميـ الطالب الذكر، 
ىذا ال ينفي أف الذككر لـ يتأثركا كلكف جميع الدراسات التي أكدت أف األنثى كانت أكثر مف الذكر 

 ر، أكدت أيضان أف الذكر كاف متأثران كلكف بنسب أقؿ مف األنثى.تأثران بالجدا

في نفس الكقت نجد مف الدراسات السابقة مخالفة لنتائ  ىذه الفرضية، فعندما تؤكد الفرضية  
أف الطالبة المقدسية األنثى كانت تكاجو صعكبات كمعيقات أثناء تكجييا إلى المدرسة بفعؿ الجدار 

أكدت بعض الدراسات السابقة كعارضت نتائ  ىذه الفرضية، كبينت أف تأثير  أكثر مف الطالب الذكر،
لـ يرتبط كلـ يختمؼ باختالؼ جنس الطالب  التعميمية في مدارس مدينة القدسالجدار عمى العممية 

سكاء كاف ذكران أك أنثى، كىذه الدراسات: )دراسة كحدة شؤكف القدس، دراسة دعكس، كدراسة كزارة 
 عميـ العالي(.التربية كالت

 الفرضية الثانية:

  0.05) أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلإلى نصت الفرضية الثانية  
 التعميمية في مدارس مدينة القدستأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية بيف  متكسطات درجات ( ≤

 تعزل إلى مستكل المدرسة.

الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ  لمتأكد مف صحة ىذه الفرضية، استخدـ 
 ( يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كفقان لمستكل المدرسة.7.5التالي رقـ )

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمستوى المدرسة. (7.5جدول رقم )

 المتغير
 العدد

المتكسط 
 الحسابي

 عيارماالنحراؼ الم
 )مستكل المدرسة(

 9.44 141.06 47 (4 – 1أساسي دنيا )
 9.71 140.07 111 (10 – 5أساسي عميا )

 8.80 140.19 142 (12 - 11ثانكم )
 9.22 140.28 300 المجمكع
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 .نالحظ مف نتائ  الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ظاىرية فيما إذا كاف ىذه الفركؽ دالة إحصائيان  
تأثير بيف  متكسطات درجات باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى الفركؽ  ثـ قاـ الباحث

 مستكل المدرسة حسب متغير التعميمية في مدارس مدينة القدسجدار الضـ كالتكسع عمى العممية 
 .(8.5، كما يتضو في جدكؿ رقـ )لمطمبة

تأثير جدار بين  متوسطات درجات ق يبين نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفرو (8.5جدول رقم )
 مستوى المدرسة. حسب متغير التعميمية في مدارس مدينة القدسالضم والتوسع عمى العممية 

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستكل 
 الداللة

 17.3 2 34.6 بيف المجمكعات
 297 25428.7 داخؿ المجمكعات 0.817 0.202

85.6 
 299 25463.3 المجمكع

بيف  متكسطات تشير النتائ  في الجدكؿ السابؽ إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  
تعزل إلى  التعميمية في مدارس مدينة القدسمدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية درجات 

 قبكؿالة إحصائيان، مما يشير إلى درير (، كىي قيمة 0.202 . حيث بمغت قيمة )ؼ=مستكل المدرسة
 .الثانيةالفرضية الصفرية 

كىذا يعني أنو سكاء كاف الطمبة يدرسكف في مدارس أساسية دنيا أك مدراس أساسية عميا أك  
مدارس ثانكية، فإنيـ ال يختمفكف في درجة تأثرىـ بجدار الضـ كالتكسع، كىذا ربما يعكد إلى أف الجنكد 

العبكر ال يفرقكف بيف صغير أك كبير كيستخدمكف نفس اإلجراءات في التفتيش  المتمركزيف عند بكابات
 كنفس المعايير عمى جميع طمبة المدارس.

فمف ذلؾ نرل أف جدار الضـ كالتكسع كاف عائقان بيف الطمبة كمدارسيـ، دكف أف يرتبط ذلؾ  
مف الطمبة مف الكصكؿ إلى  بالمرحمة التعميمية التي تنتمي ليا المدرسة، فالجدار سمب كمنع الكثير

مدارسيـ في بعض األكقات، كفي أكقات أخرل كاف عائقان لطمبة آخريف، لكف الجدار كجنكده لـ يفرقكا 
 بيف الطمبة مف حيث عمرىـ كمرحمتيـ التعميمية.
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كعند مقارنة نتائ  ىذه الفرضية مع نتائ  الدراسات السابقة، نجد أف ىنالؾ ارتباط كاتفاؽ  
ئ  ىذه الفرضية أكدت أف مستكل المدرسة لـ يكف لو عالقة كارتباط بدرجات تأثير جدار بينيا، فنتا

ف الدراسات السابقة ، كىذه النتيجة نجد مالتعميمية في مدارس مدينة القدسالضـ كالتكسع عمى العممية 
مصاركة،  ، كنجد أيضان مف الدراسات السابقة ما يختمؼ مع نتائ  ىذه النظرية، )فدراسةما يتفؽ معيا

كدراسة السماف، كدراسة طحاينة(، اتفقت مع ىذه الدراسة عمى أف مستكل المدرسة لـ يكف لو شأف في 
، كىذا التعميمية في مدارس مدينة القدسجدار الضـ كالتكسع عمى العممية  تأثيردرجات متكسطات 

ر عمى التعميـ في مدينة االتفاؽ بيف ىذه الدراسات كىذه الفرضية يبرىف عمى عدـ ارتباط تأثير الجدا
 القدس بالمرحمة التعميمية التي تنتمي إلييا المدرسة.

كىنالؾ مف الدراسات ما اختمؼ مع نتائ  ىذه الفرضية، )فدراسة اكتشا، كدراسة كحدة شؤكف  
القدس، دراسة مؤسسة عير عميـ، كدراسة كزارة التربية كالتعميـ، كدراسة الطكيؿ، كدراسة دعكس(، كميا 

عمى أف لممرحمة التعميمية التي تعمميا المدرسة دكر كشأف كارتباط بتأثير جدار الضـ كالتكسع  أجمعت
جراءاتو التفتيشية التعميمية في مدارس مدينة القدسعمى العممية  ، كتؤكد ىذه الدراسات أف الجدار كا 

 كانت تختمؼ كتتبايف باختالؼ المستكل التعميمي الذم تدرسو ىذه المدرسة. 

 ة الثالثة:الفرضي

  0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )إلى نصت الفرضية الثالثة  
 التعميمية في مدارس مدينة القدستأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية بيف  متكسطات درجات ( ≤

 تعزل إلى مستكل التحصيؿ العممي لمطالب.

اختبار تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ التالي  لمتأكد مف صحة ىذه الفرضية، استخدـ الباحث
 ( يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كفقان لمستكل التحصيؿ العممي لمطالب.9.5رقـ )
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمستوى التحصيل العممي لمطالب. (9.5جدول رقم )

 المتغير
 العدد

المتكسط 
 لحسابيا

االنحراؼ 
 )مستكل التحصيؿ العممي لمطالب( المعيارم

 10.35 143.21 28 ممتاز
 8.27 141.19 73 جيد حدان 
 9.86 141.07 80 جيد
 8.91 138.89 59 متكسط
 8.99 137.83 43 مقبكؿ
 8.60 138.88 17 مقصر
 9.22 140.28 300 المجمكع

ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية كلتحديد فيما  يالحظ مف نتائ  الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ
 إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان.

بيف متكسطات درجات ثـ قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى الفركؽ  
مستكل  حسب متغير التعميمية في مدارس مدينة القدستأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية 

 .(10.5مي لمطالب، كما يتضو في جدكؿ رقـ )التحصيؿ العم

تأثير جدار الضم بين متوسطات درجات نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق  (10.5جدول رقم )
 تعزى إلى مستوى التحصيل العممي لمطالب. التعميمية في مدارس مدينة القدسوالتوسع عمى العممية 

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 حريةال

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستكل 
 الداللة

 1.79 150.95 5 754.75 بيف المجمكعات

 

 

0.11 

 

 

 84.04 294 24708.59 داخؿ المجمكعات

 299 25463.34 المجمكع 
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بيف متكسطات تشير النتائ  في الجدكؿ السابؽ إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  
تعزل إلى  التعميمية في مدارس مدينة القدسـ كالتكسع عمى العممية مدل تأثير جدار الضدرجات 

دالة إحصائيان،  رير (، كىي قيمة1.796 . حيث بمغت قيمة )ؼ=مستكل التحصيؿ العممي لمطالب
 .الثالثةالفرضية الصفرية  قبكؿمما يشير إلى 

ند عبكرىـ سكاء أكاف الطمبة مجتيديف أك رير مجتيديف فيـ يخضعكف لنفس اإلجراءات ع 
جدار الضـ كالتكسع، ثـ أف العامؿ الذم يتحكـ ىنا مشاعر الخكؼ كالقمؽ كاالنزعاج التي تسيطر عمى 
الطمبة سكاء كانكا مجتيديف أك رير مجتيديف، فالطالب عند عبكره الجدار يخضع إلجراءات قد تككف 

ف ينظر الجندم إلى تحصيؿ مشابية لدرجة كبيرة جدان مع تمؾ اإلجراءات التي خضع ليا زميمو، دكف أ
 ىذا الطالب أك ذاؾ.

في درجة تأثر ىؤالء  يسيـفيتضو أف التحصيؿ العممي كمستكاه لدل الطمبة المقدسييف لـ  
الطمبة كتعميميـ بجدار الضـ كالتكسع، فالني  الذم يتبعو جنكد االحتالؿ عند بكابات العبكر ال يختمؼ 

ف الطالب المجتيد كمدرستو كما يفصؿ بيف الطالب باختالؼ تحصيؿ الطالب، كالجدار يفصؿ بي
 المتكسط كالضعيؼ كمدرستو، ككميـ يخضعكف لنفس اإلجراءات كالمعيقات.

مف يتفؽ  كعند مقارنة نتيجة ىذه الفرضية مع الدراسات السابقة، نجد مف بيف تمؾ الدراسات 
جات تأثير جدار الضـ التي تشير إلى عدـ ارتباط تحصيؿ الطالب بدر مع نتيجة ىذه الفرضية، 

، كمف ىذه الدراسات: )دراسة مصاركة، دراسة التعميمية في مدارس مدينة القدسكالتكسع عمى العممية 
كحدة شؤكف القدس، دراسة طحاينة، كدراسة دعكس، كدراسة كزارة التربية كالتعميـ العالي(، كىذا يؤكد 

بمستكل الطالب التحصيمي، فالطالب إف كاف أف تأثير الجدار عمى التعميـ في مدينة القدس لـ يرتبط 
 مجتيدان أك رير مجتيد، يتعرض لمجدار كلجنكده عند البكابات دكف التمييز بينيـ.

يي: )دراسة الطكيؿ، دراسة فأما الدراسات التي تعارضت نتائجيا مع نتائ  ىذه الفرضية  
د أف تأثير الجدار عمى التعميـ السماف، دراسة اكتشا، دراسة مؤسسة عير عميـ(، فيذا الدراسات تؤك

في مدينة القدس كاف مرتبطان بمستكل الطالب التحصيمي، كلعؿ ذلؾ يرجعكنو إلى أف الطالب 
المجتيديف كتككف نسبة ارتباطيـ بالمدرسة أكبر مف الطمبة رير المجتيديف، كىذا يدفع الطالب 

نتجيا جدار الضـ كالتكسع تجاه التعميـ المجتيد إلى أف يككف أكثر تحمالن كصبران عمى المؤثرات التي ي
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في مدينة القدس، أما الطالب رير المجتيد تشير نتائ  ىذه الدراسات إلى أنو كاف أقؿ تحمالن لمؤثرات 
 الجدار كىذا انعكس عمى تعميمو.

 الفرضية الرابعة:

  0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )إلى نصت الفرضية الرابعة  
 التعميمية في مدارس مدينة القدستأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية بيف متكسطات درجات ( ≤

 تعزل إلى الجية المشرفة عمى المدرسة.

لمتأكد مف صحة ىذه الفرضية، استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ  
ت المعيارية كفقان لمجية المشرفة عمى ( يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافا11.5التالي رقـ )

 المدرسة.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمجية المشرفة عمى المدرسة. (11.5جدول رقم )

 المتغير
 العدد

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 )الجية المشرفة عمى المدرسة( المعيارم

 8.85 140.87 82 بمدية القدس
 9.88 139.95 97 الميةاألكقاؼ اإلس

 8.32 138.97 35 ككالة الغكث
 9.23 140.62 86 مدارس خاصة
 9.22 140.28 300 المجمكع

يالحظ مف نتائ  الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية كلتحديد فيما 
حادم لمتعرؼ عمى الفركؽ قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األ إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان،

تعزل  التعميمية في مدارس مدينة القدستأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية بيف متكسطات درجات 
 .(12.5إلى الجية المشرفة عمى المدرسة، كما يتضو في جدكؿ رقـ )
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جدار الضم تأثير بين متوسطات درجات نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق  (12.5جدول رقم )
 تعزى إلى الجية المشرفة عمى المدرسة. التعميمية في مدارس مدينة القدسوالتوسع عمى العممية 

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستكل 
 الداللة

 0.42 36.55 3 109.66 بيف المجمكعات

 

 

0.73 

 

 

 85.65 296 25353.68 داخؿ المجمكعات

 299 25463.34 المجمكع 

بيف متكسطات تشير النتائ  في الجدكؿ السابؽ إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  
تعزل إلى  التعميمية في مدارس مدينة القدسمدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية درجات 

دالة إحصائيان، مما  يرر (، كىي قيمة0.427 . حيث بمغت قيمة )ؼ=الجية المشرفة عمى المدرسة
 .الرابعةالفرضية الصفرية  قبكؿيشير إلى 

لـ يختمؼ تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى الطمبة سكاء كانكا يدرسكف في مدارس تابعة   
لبمدية القدس أك مدارس تابعة لدائرة األكقاؼ اإلسالمية، أك مدارس تابعة لككالة الغكث كتشغيؿ 

ة، كذلؾ ألف الطمبة باختالؼ المظمة التعميمية التي تغطي المدرسة، الالجئيف، أك كانت مدارس خاص
فإنيـ يعبركف الحاجز في فترة محددة صباحان كمساءن، كبالتالي فإنيـ يكاجيكف نفس اإلجراءات عمى 
الحكاجز، ثـ إف جميع ىذه المظالت التعميمية تستخدـ معايير كقكانيف متشابية سكاء في األنظمة 

 ية السيما المتعمقة في الحضكر كالغياب كالتأخر المدرسي.كالمكائو التربك 

كذلؾ إف كجكد ىذه المدارس في مدينة القدس يعني أنيا تخضع إلى أم أكامر عسكرية  
اإلسرائيمي كتمرر عبر كزارة المعارؼ اإلسرائيمية، فنالحظ في مدارس القدس أف  تصدر مف االحتالؿ

المقدسي، فرضو االحتالؿ اإلسرائيمي عمى مدارس كطمبة كمعممي لمتعميـ العربي  ان أك أسر  ان ىناؾ حصار 
، ىذا مف شأنو ييدؼ إلى تذكيب اليكية الفمسطينية، التعميمية في مدارس مدينة القدسالقدس كالمناى  

 كالسعي إلى طمس معالميا، إليجاد جيؿ جديد مف الطمبة ال يعرؼ فمسطيف كالقدس العربية.
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مع بعض نتائ  الدراسات السابقة كالتي تثبت أف تأثير الجدار  اتفقت نتائ  ىذه الفرضية  
عمى التعميـ المقدسي لـ يرتبط بالمظمة التعميمية التي تنتمي إلييا المدرسة، كىذه الدراسات ىي: 
)دراسة كحدة شؤكف القدس، دراسة طحاينة، كدراسة مصاركة، دراسة الطكيؿ، دراسة السماف(، فنتائ  

مع الدراسة الحالية عمى أف الجدار أثر عمى التعميـ في مدينة القدس بشكؿ  ىذه الدراسات اتفقت
 ممحكظ، دكف أف يرتبط ىذا التأثير بالجية التي تشرؼ عمى المدرسة.

أما الدراسات التي لـ تتفؽ نتائجيا مع نتائ  ىذه الدراسة ىي: )دراسة كزارة التربية كالتعميـ،  
(، ىذه الدراسات كانت نتائجيا متقاربة إلى حد ما، حيث أنيا دراسة اكتشا، دراسة مؤسسة عير عميـ

تربط بيف تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى تعميـ الطمبة المقدسييف، كبيف الجية التي تشرؼ عمى 
مدارس ىؤالء الطمبة، ككأنيـ يريدكف أف يؤكدكا أف االحتالؿ اإلسرائيمي كجياتو المشرفة عمى التعميـ 

ـ الذيف يدرسكف في المدارس التي تشرؼ عمييا دائرة المعارؼ اإلسرائيمية، كبيف كانت تميز بيف طمبتي
 طمبة المدارس الذيف يدرسكف في المدارس التي تشرؼ عمييا كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.

 الفرضية الخامسة:

  0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )إلى نصت الفرضية الخامسة  
 التعميمية في مدارس مدينة القدسمتكسطات درجات تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية  بيف( ≤

 تعزل إلى مكقع المدرسة.

( يبيف 13.5لمتأكد مف صحة ىذه الفرضية، استخدـ الباحث اختبار ت، كالجدكؿ التالي رقـ )
 نتائ  التحميؿ:

مدى تأثير جدار الضم والتوسع عمى ات درجات بين متوسطنتائج اختبار ت لمفروق  (13.5جدول رقم )
 تعزى إلى موقع المدرسة. التعميمية في مدارس مدينة القدسالعممية 

 المتغير
 العدد

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
مستكل 
 ) مكقع المدرسة ( الداللة

 9.40 140.67 223 داخؿ جدار الضـ كالتكسع
982 1.20 0.22 

 8.68 139.20 77 خارج جدار الضـ كالتكسع
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بيف متكسطات تشير النتائ  في الجدكؿ السابؽ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  
تعزل إلى مكقع  التعميمية في مدارس مدينة القدسمدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية درجات 

الفرضية  قبكؿدالة إحصائيان، مما يشير إلى رير كىي قيمة (، 3.87المدرسة. حيث بمغت قيمة )ت= 
 الصفرية الخامسة.

الناجمة عف جدار الضـ كالتكسع كالتي تأثر بيا  التأثيراتأظيرت نتائ  ىذه الفرضية أف  
التعميـ في مدينة القدس لـ تختمؼ باختالؼ مكقع المدرسة سكاء كانت المدرسة داخؿ الجدار أك 

مف الطمبة يعبركف الجدار  ان ذلؾ إلى أف الطمبة يعبركف الحكاجز باالتجاىيف، فكثير  خارجو، كربما يعكد
في تأثير جدار الضـ  ان مف داخؿ مدينة القدس إلى خارجيا كبالعكس، كىذا لـ يجعؿ ىنالؾ فركق

 كالتكسع تعزل إلى مكقع المدرسة.

لتكسع بغض النظر عف فينا نجد أف التعميـ المقدسي عانى أشد المعاناة مف جدار الضـ كا 
مكقع المدرسة سكاء كانت المدرسة في مدينة القدس أك كانت المدرسة في ضكاحي مدينة القدس، 
فالجدار لـ يفرؽ بيف مف يعبر الجدار مف الطمبة المقدسييف، فكميـ يخضعكف لنفس اإلجراءات 

ت يضايقكف مف يدخؿ إلى التفتيشية كيعانكف نفس المعاناة، فجنكد االحتالؿ المتمركزيف عبر البكابا
المدينة المقدسة كما يضيقكف مف يخرج منيا، فينا الطالب عندما يتكجو إلى مدرستو سكاء كانت 

 المدرسة داخؿ الجدار أك خارجو، كاف عرضة لتمؾ المضايقات التي أثرت عمى تعميمو كمستقبمو.

ة، دراسة اكتشا، دراسة نتائ  ىذه الدراسة اتفقت مع نتائ  دراسات سابقة ىي: )دراسة مصارك  
دعكس، دراسة الطكيؿ(، فيذه الدراسات اتفقت مع الدراسة الحالية في نتائجيا كالتي تبيف أف تأثير 
جدار الضـ كالتكسع عمى العممية التعميمية لـ يرتبط بمكقع المدرسة سكاء أكانت ىذه المدرسة داخؿ 

عمى الطمبة المقدسييف الذيف يذىبكف إلى  جدار الضـ كالتكسع أك خارجو، فالجدار كاف عامالن مؤثران 
 مدرستيـ كيعبركف الجدار دخكالن إلى المدينة المقدسة أك خركجان منيا.

أما الدراسات التي بينت معارضتيا لنتائ  ىذه الفرضية ىي: )دراسة طحاينة، دراسة السماف،  
كالتعميـ العالي(، فيذه دراسة كحدة شؤكف القدس، دراسة مؤسسة عير عميـ، دراسة كزارة التربية 

الدراسات كاف ليا نتائ  مختمفة عف نتائ  الدراسة الحالية، فبعض ىذه الدراسات أثبتت أف لمكقع 
 المدرسة ارتباط بدرجات تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية في مدينة القدس.



- 122  -  

 الفرضية السادسة:

  0.05حصائية عند مستكل )أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إإلى نصت الفرضية السادسة  
 التعميمية في مدارس مدينة القدسمتكسطات درجات تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية  بيف( ≤

 تعزل إلى كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة.

لمتأكد مف صحة ىذه الفرضية، استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ التالي 
 طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كفقان لكسيمة الكصكؿ إلى المدرسة.( يبيف المتكس14.5رقـ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لوسيمة الوصول إلى المدرسة. (14.5جدول رقم )

 المتغير
المتكسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة المعيارم

 9.37 141.00 88 راتأركب الحافالت كالسيا

 9.76 139.38 56 مشيان عمى األقداـ

 8.98 140.21 156 أمشي كأركب الحافالت كالسيارات

 9.23 140.29 300 المجمكع

بيف متكسطات درجات ثـ قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى الفركؽ   
تعزل إلى كسيمة الكصكؿ  ي مدارس مدينة القدسالتعميمية فتأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية 
 .(15.5إلى المدرسة، كما يتضو في جدكؿ رقـ )

تأثير جدار الضم بين متوسطات درجات نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق  (15.5جدول رقم )
 درسة.تعزى إلى وسيمة الوصول إلى الم التعميمية في مدارس مدينة القدسوالتوسع عمى العممية 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
مستكل  قيمة ؼ المربعات

 الداللة

 0.54 46.10 2 92.20 بيف المجمكعات
 
 

0.58 
 
 

 85.42 297 25371.14 داخؿ المجمكعات
 299 25463.34 المجمكع 
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بيف متكسطات ية تشير النتائ  في الجدكؿ السابؽ إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائ 
تعزل إلى  التعميمية في مدارس مدينة القدسمدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية درجات 

دالة إحصائيان، مما  رير (، كىي قيمة0.540 . حيث بمغت قيمة )ؼ=كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة
 .السادسةالفرضية الصفرية  قبكؿيشير إلى 

اؾ فركقان في درجات تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى لـ تظير نتيجة ىذه الفرضية أف ىن 
الطمبة باختالؼ كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة، كذلؾ يعزل إلى أف جميع ىؤالء الطمبة سيعبركف 
الحاجز سكاء كانكا بالحافمة أك السيارة أك مشيان عمى األقداـ، ففي جميع ىذه األحكاؿ فإنيـ يخضعكف 

المتبعة صباحان كمساءن، مما لـ يجعؿ ىنالؾ فركقان في درجات تأثير  لمتفتيش اليكمي، كبنفس اإلجراءات
 جدار الضـ كالتكسع عمى التعميـ في مدينة القدس تعزل إلى كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة.

فيتضو مف خالؿ النتائ  السابقة أف الطمبة عندما يذىبكف إلى مدارسيـ يستخدمكف أكثر مف  
فمنيـ مف يركب الحافمة أك السيارة، كمنيـ مف يمشي، لكنيـ جميعان  طريقة لمكصكؿ إلى تمؾ المدارس،

سكؼ يعبركف الجدار كنقاط تفتيشو، كيخضعكف لمتفتيش كإلجراءاتو، كيككنكف عرضة لمجنكد كتمادييـ، 
ىذا األمر كاف لو تأثير عمى تعميـ الطمبة المقدسييف، دكف النظر إلى كيفية كصكؿ الطالب إلى 

 مدرستو.

تائ  ىذه الدراسة مع دراسات أخرل ىي: )دراسة طحاينة، دراسة مصاركة، دراسة اتفقت ن 
السماف، دراسة الطكيؿ، دراسة دعكس(، فنتائ  ىذه الدراسات كانت متقاربة مع نتائ  الدراسة الحالية، 
ؿ فتأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية التعميمية لـ يرتبط بالكسيمة التي يستخدميا الطالب لمكصك 

إلى مدرستو، حيث أف الطالب المقدسي يستخدـ طرقان ككسائؿ عدة لكي يصؿ إلى مدرستو، لكنو في 
 نياية األمر سيعبر الجدار دكف النظر إلى الكسائؿ المتبعة مف قبؿ الطالب لكي يصؿ إلى مدرستو.

، أما الدراسات التي تعارضت نتائجيا مع الدراسة الحالية ىي: )دراسة كحدة شؤكف القدس 
دراسة مؤسسة عير عميـ، دراسة كزارة التربية كالتعميـ العالي(، فنتائ  ىذه الدراسات كانت متقاربة 
كمعارضة لنتائ  الدراسة الحالية، ككأف ىذه الدراسات تثبت أف لكسيمة الكصكؿ إلى المدرسة دكر 

 كارتباط بتأثير الجدار عمى التعميـ في مدينة القدس.
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 الفرضية السابعة:

  0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )إلى لفرضية السابعة نصت ا 
 التعميمية في مدارس مدينة القدسمتكسطات درجات تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية  بيف( ≤

 تعزل إلى البعد عف المدرسة.

، كالجدكؿ التالي لمتأكد مف صحة ىذه الفرضية، استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم
 ( يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كفقان لمبعد عف المدرسة.16.5رقـ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمبعد عن المدرسة. (16.5جدول رقم )

 المتغير
المتكسط  العدد

 الحسابي
االنحراؼ 
 ) البعد عف المدرسة ( المعيارم

 8.71 141.40 96 كـ1مف  أقؿ
 9.79 139.60 128 كـ 3-1مف 
 9.26 139.85 54 كـ 6-4مف 

 7.96 140.45 22 كـ 6أكثر مف 
 9.22 140.28 300 المجمكع

بيف متكسطات درجات ثـ قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى الفركؽ  
تعزل إلى البعد عف المدرسة  ية في مدارس مدينة القدسالتعميمتأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية 

 .(17.5، كما يتضو في جدكؿ رقـ )

تأثير جدار الضم بين متوسطات درجات نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق  (17.5جدول رقم )
 تعزى إلى البعد عن المدرسة. التعميمية في مدارس مدينة القدسوالتوسع عمى العممية 

 التبايفمصدر 
مجمكع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستكل 
 الداللة

 0.74 63.74 3 191.24 بيف المجمكعات

 

0.52 

 
 296 25272.10 داخؿ المجمكعات

85.37 
 299 25463.34 المجمكع
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 بيف متكسطاتتشير النتائ  في الجدكؿ السابؽ إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
تعزل إلى البعد  التعميمية في مدارس مدينة القدسمدل تأثير جدار الضـ كالتكسع عمى العممية درجات 

 قبكؿدالة إحصائيان، مما يشير إلى  رير (، كىي قيمة0.747عف المدرسة. حيث بمغت قيمة )ؼ= 
 .السابعةالفرضية الصفرية 

أثير جدار الضـ كالتكسع عمى أظيرت نتائ  ىذه الفرضية إلى أنو ال تكجد اختالفات في ت 
الطمبة المقدسييف بغض النظر عف بعدىـ عف مدرستيـ، كذلؾ ألنو ميما كانت المسافة بيف المدرسة 
كبيف الطالب بعيدة أك قريبة، فإنيـ سكؼ يمركف عبر بكابات العبكر المنتشرة عمى جدار الضـ 

 كالتكسع، كيخضعكف لنفس اإلجراءات في التفتيش.

لتعميـ المقدسي عندما ارتبط كتأثر بجدار الضـ كالتكسع لـ يكف ىذا االرتباط فنالحظ أف ا 
ناجـ عف المسافة التي تفصؿ الطالب عف مدرستو، فالطالب إف كاف قريبان أك بعيدان عف مدرستو سكؼ 
يعبر الجدار لكي يصؿ إلييا، كأثناء عبكره سكؼ يخضع لنفس اإلجراءات التي يفرضيا جنكد 

مركزيف عمى بكابات العبكر، فيؤالء الجنكد ال يفرقكف في إجراءاتيـ بيف طالب قطع االحتالؿ المت
مسافة طكيمة لكي يصؿ إلى مدرستو كطالب آخر كاف قريبان منيا، فالجدار ساىـ بشكؿ أك بآخر في 

، كاف لو دكر في إعاقة الطمبة أثناء ذىابيـ التعميمية في مدارس مدينة القدسالتأثير عمى العممية 
لى المدرسة.ك   عكدتيـ مف كا 

نتائ  ىذه الفرضية تماثمت كتكافقت مع نتائ  الدراسات السابقة اآلتية: )دراسة طحاينة، دراسة  
مصاركة، دراسة دعكس، دراسة كحدة شؤكف القدس(، فبعد الطالب عف مدرستو سكاء أكانت المسافة 

التعميمية في مدارس تكسع عمى العممية بينيما طكيمة أـ قصيرة، لـ ترتبط بدرجات تأثير جدار الضـ كال
، فالدراسة الحالية مع الدراسات السابقة تثبت أف الطالب المقدسي إف كاف قريبان أك بعيدان مدينة القدس

مف مدرستو سيعبر الجدار كسكؼ يخضع لنفس اإلجراءات كالمعيقات بغض النظر عف المسافة 
 الفاصمة بيف الطالب كالمدرسة.

لتي تعارضت نتائجيا مع نتائ  ىذه الدراسة ىي: )دراسة مؤسسة عير عميـ، أما الدراسات ا 
دراسة كزارة التربية كالتعميـ، دراسة السماف، دراسة الطكيؿ(، فنتائ  ىذه الدراسات تثبت أف لبعد الطالب 
عف مدرستو شأف كدكر في مدل تأثر ىؤالء الطمبة كتعميميـ بجدار الضـ كالتكسع، فكأف ىذه 

تشير إلى أف الجدار كجنكده فرؽ بيف الطالب المقدسي الذم قطع مسافة طكيمة لكي يصؿ  الدراسات
 إلى مدرستو كبيف الطالب الذم كاف عمى مقربة مف الجدار كقطعو لكي يصؿ ىك اآلخر إلى مدرستو.
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 التوصيات:

إف الدراسات التربكية التي تناكلت عكائؽ التعميـ في فمسطيف بشكؿ عاـ كالقدس بشكؿ   
، كحتى يتسنى النضكج فإف آفاؽ الدراسة كالبحث العممي في دراسة مكتممةخاص ما زالت رير 

الصعكبات كالعكائؽ كالمؤثرات ما زالت مفتكحة حتى اليكـ، ألف االحتالؿ في كؿ يكـ يبتكر سبالن 
أمي ال  كذرائع جديدة ىدفو منيا تدمير العممية التعميمية، كشؿ التعميـ كالعمؿ عمى تربية جيؿ فاشؿ

يعي ما لو كما عميو، لذا فإف الباحث قاـ في دراستو ىذه بتكضيو العجز كالتأخر العممي كالتركم 
 الناجـ عف الظركؼ بسبب إجراءات االحتالؿ.

كقد أشار الباحث مف خالؿ المسو الميداني في مدارس القدس إلى ظركؼ الطمبة كالتحصيؿ  
ث ال يشكؿ متسع لتشخيص العكائؽ ككضع الحمكؿ، لذا عمى اختالؼ المسميات، بيد أف مكضكع الباح

فإف الباحث يكصي بأمكر عدة، عمى الباحثيف في المستقبؿ أخذىا بعيف االعتبار نظران لتجدد كتغير 
الظركؼ، آمالن في تحقيؽ ذلؾ مف قبؿ أبناء الكطف الباحثيف كعمى الجيات المعنية كأعني بذلؾ الكياف 

شعب مد يد العكف لكؿ باحث يررب في دراسة صعكبات التعميـ في القدس، الفمسطيني الراعي ألبناء ال
 كمف بيف ىذه األمكر اليامة التي يكصى الباحث بيا:

 المناى  اإلسرائيمية. لفرضتكفير تعميـ عربي في مدينة القدس كرفض أم محاكالت  .1
 الناجمة عف الجدار.النفسية كاالجتماعية  التأثيراتضركرة تفعيؿ دكر اإلرشاد التربكم لمكاجية  .2
تزكيدىـ  العسكرية تستيدؼ لمحكاجز يكميا يتعرضكف الذيف لمطمبة إرشادية برام  العمؿ عمى تكفير .3

 .الحكاجز ليذه كاالجتماعية النفسية التأثيرات لمكاجية عممية باستراتيجيات
 مف التخفيؼ سبؿ عف المدارس لمبحث إدارات كبيف الطمبة بيف عمؿ ككرش دكرية لقاءات عمؿ .4

إلى  بالدخكؿ الحكاجز كتأخيرىـ عمى إعاقتيـ يتـ الذيف لمطمبة السماح الناجمة مثؿ التأثيرات
بإعادة االمتحانات في أكقات  ليـ السماح الصفكؼ الدراسية في أم كقت يتـ إطالؽ سراحيـ، أك

 الحقة.
 داخؿ الجدار يـبأراضي التمسؾ بضركرة كذلؾ الفمسطينييف المكاطنيف بيف الكعي نشر عمى التأكيد .5

 .اإلسرائيمية الضغكطات ررـ تركيا كعدـ
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 لخدمة المتضرريف مراكز فتو عمى الدكلية المؤسسات مع كبالتعاكف الكطف، مستكل عمى العمؿ .6
 السميبة اليكمية الناتجة مف بناء الجدار. التأثيراتالجدار، كمحاكلة التخفيؼ مف  مف

 طالع عمى سير العممية التعميمية.دكلية في بيت المقدس لالرقابة تشجيع كتشكيؿ  .7
 المتابعة الميدانية لطمبة القدس صباحان كمساءن كمالحظة األحداث. .8
 تسميط الضكء عمى العكائؽ كالحكاجز كالبكابات. .9

 العمؿ عمى تكثيؽ العالقة كالتكاصؿ بيف المؤسسات التعميمية في القدس. .10
ف مع جميع األطراؼ في القدس بالتعاك  االىتماـ بطالب بيت المقدس كتكفير احتياجاتيـ .11

 .كالضفة
مع كزارة التربية كالتعميـ  العمؿ عمى رفع المعنكيات لدل طمبة القدس مف خالؿ التكاصؿ .12

 .الفمسطينية
 إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث المتعمقة بأثر الجدار الفاصؿ عمى الفمسطينييف كحياتيـ. .13
دكرىا مف أجؿ الحد مف تأثير الجدار عمى دعكة المؤسسات الحقكقية العالمية لكي نأخذ  .14

 الفمسطينييف.
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 المقترحات:

 فإنو الدراسة مكضكع كبحسب آخريف لباحثيف دراسات لتككف المكضكعات بعض الباحث يقترح
 :التالية الدراسات إجراء مستقبالن  يتـ أف المفيد مف

النفسية، كالسياسية،  تالتأثيراك عمى حدة الجدار آثار مف أثر كؿ تشمؿ تخصصية دراسات .1
  .اآلثار مف كريرىا كالمائية كالزراعية، كالتعميمية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالصحية، كالبيئية،

 دراسة دكر المؤسسات الحككمية كلجاف الدفاع عف األراضي نحك بناء جدار الضـ كالتكسع. .2
ي، كما يعانيو مف دراسات تسمط الضكء عمى الشباب الفمسطيني كخاصة الشباب المقدس .3

سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي الممنيجة كالرامية إلى خمؽ جيؿ فمسطيني بعيد كؿ البعد عف 
 قضيتو كحقو في أرضو كدكلتو.

إعداد دراسات تفضو التمييز كالعنصرية التي يمارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي في مدارس القدس،  .4
د المدارس العربية تعاني مف التيميش حيث نجد دعمو مكصكؿ لممدارس الييكدية في حيف نج

 كعدـ اىتماـ بمدية القدس في ىذه المدارس.
دراسات تسمط الضكء أكثر عمى خسائر الفمسطينييف جراء إقامة جدار الضـ كالتكسع، فالكثير  .5

 مف آالؼ الدكنمات التيميا الجدار كاقتمع األشجار، كنسؼ البيكت كاآلبار.
مسطيني الذم يعبر الجدار كما يتعرض لو مف تفتيش دراسات تتعمؽ كتصكر معاناة الف .6

 كمضايقات.
دراسة تيتـ باألىداؼ التي رسمتيا إسرائيؿ لبناء الجدار كفضو األىداؼ المبطنة كالمغمفة التي  .7

 تخفييا إسرائيؿ عف العالـ ككؿ.

 بالنسبة لبناء جدار الضم والتوسع في الضفة الغربية ومدينة القدس:

أف إقامة جدار الضـ كالتكسع حكؿ مدينة القدس كفصميا عف باقي  ادعت سمطات االحتالؿ
مدف الضفة الغربية، ىك لحفظ األمف في دكلة إسرائيؿ، إال أنو تبيف فيما بعد ىك مصادرة اآلالؼ مف 

كالتي قدرت دكنمات األراضي الزراعية الخاصة بالمكاطنيف، كمعظميا مزركعة بأشجار الزيتكف، 
، كتجريفيا كاقتالع األشجار، إلقامة الجدار عمى األرض المصادرة، ( دكنمان 36262مساحتيا بحكالي )
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كىدـ العديد مف منازؿ المكاطنيف المحاذية لمجدار كتيجير مئات العائالت الفمسطينية مف بيكتيا، إال 
 أف إقامة الجدار يستكجب إيجاد الحمكؿ المناسبة كما يمي:

ضغط عمى محكمة العدؿ الدكلية كالجمعية العامة لألمـ أف تقكـ السمطة الكطنية الفمسطينية بال .1
المتحدة، بأف تمـز إسرائيؿ بتنفيذ قرار المحكمة الخاص بجدار الضـ كالتكسع، كعدـ التيرب مف 

 مسؤكلياتيا تجاه الكطف المحتؿ، كمنع سياسة التيجير كمصادرة األراضي.
اف أف تقػػـك بالضػػغط عمػػى سػػمطات يجػػب عمػػى المؤسسػػات كالييئػػات الدكليػػة الراعيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػ .2

زالػػة الحػػكاجز العسػػكرية، مػػف األراضػػي  االحػػتالؿ مػػف خػػالؿ إقامػػة دعػػاكل قضػػائية إلزالػػة الجػػدار كا 
الفمسطينية، كفتو الطرؽ أماـ المكاطنيف، كتأميف عمؿ بديؿ لألسػر التػي تضػررت نيائيػان مػف إقامػة 

عطاؤىـ األكلكية في سياسات التشغ يجاد فرص العمؿ ليـ. الجدار عمى أراضييا، كا   يؿ، كا 
عمى المؤسسات الدكلية أف تعترؼ بأف إقامة جدار الضـ كالتكسع عمى أراضي المكاطنيف، في  .3

بعدـ جكاز ضـ األراضي  الضفة الغربية كالقدس، يتعارض مع المبدأ األساسي لمقانكف الدكلي
ة مف أجؿ ضماف احتراـ بالقكة، كباعتبار األراضي الفمسطينية أرضا محتمة، كاتخاذ خطكات جاد

 حقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة كبرعاية دكلية.
عمػػػى المؤسسػػػات الدكليػػػة أف تػػػكفر الػػػدعـ لألسػػػر المتضػػػررة مػػػف جػػػراء الجػػػدار، كذلػػػؾ بتػػػأميف ثػػػركة  .4

حيكانيػػة تمكػػػف األسػػػر مػػػف المحافظػػػة عمػػػى مسػػتكل مػػػف الغػػػذاء اليػػػكمي، كتزكيػػػدىـ بػػػأدكات زراعيػػػة 
دخاؿ المكاد الضركرية لإلنتاج مف أجػؿ االسػتيالؾ المحمػي، لممحافظػة  كمعدات لإلنتاج المنزلي، كا 

عمػى مسػػتكل جيػد مػػف متطمبػات الحيػػاة. كدعػـ العمػػؿ مػع المؤسسػػات الزراعيػة أك المجتمػػع المحمػػي 
مف أجؿ استصالح األراضي الزراعية في القرل، كالتي لـ يتـ مصادرتيا، بيػدؼ تشػغيؿ المػزارعيف 

عادة ثقتيـ بأنفسيـ.  . كا 

 :التعميمية في مدارس مدينة القدسأما بالنسبة لمعممية 

تكحيد جيات اإلشراؼ عمى التعميـ في المدينة تحت مظمة كاحدة تككف المرجعية الرئيسة لجميع  .1
مدارس مدينة القدس، بما فييا المدارس الخاصة، كالمعارؼ، كاألكقاؼ، كمدارس بمدية القدس، 

جيكد الرامية لتحقيؽ جية إشراؼ كاحدة بالتعاكف مع جميع مف خالؿ تكاتؼ ال كمدارس المقاكلة
ف ىك ، األطراؼ ا التعدد في جيات اإلشراؼ، قمؿ مف أىمية التعميـ كانخفاض نكعيتو كتفشي ذا 
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ظاىرة التسرب بيف الطمبة، كحرماف مئات األطفاؿ مف االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي نتيجة لعدـ 
ى المؤسسات اإلسرائيمية مف قبؿ المؤسسات الدكلية العالمية، تطبيؽ التعميـ اإللزامي، كالضغط عم

 قرارات تجبر سمطات االحتالؿ التكقؼ عف تيكيد التعميـ في المدينة.  التخاذ
دعـ كمساندة األىالي كالمعمميف كمدراء المدارس كمديرية التربية كالتعميـ في مدينة القدس، إلبقاء  .2

ي في المدارس العربية مكحدان، كالتصدم ألم محاكلة ميما تطبيؽ المنياج اإلسرائيم تجاهالمكقؼ 
كانت لإلبقاء عمى تدريس المنياج الفمسطيني، الذم يتصؼ بالمكضكعية كالشفافية، كليس المنياج 

 اإلسرائيمي الذم يتصؼ بالعنصرية كتزكير التاريخ.
دينة، كتدعمو كتسانده عمى كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية أف تشكؿ مجمس أكلياء أمكر في الم .3

ليككف متابعان لكضع التعميـ في المدينة كأف يراقب باستمرار إجراءات سمطات االحتالؿ تجاه تيكيد 
التعميـ، كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة لتحسيف الكضع المتدىكر لمتعميـ كالقضاء عمى ظاىرة 

طمبة، ألف القضاء عمى ىذه اآلفة التسرب كتفشي األمية كظاىرة انتشار المخدرات بيف صفكؼ ال
 مف جذكرىا، تؤدم لتحسيف نكعية التعميـ في المدينة.

عمؿ لقاءات كمؤتمرات بشكؿ دكرم لبحث كضع التعميـ في القدس أماـ المجتمع المحمي كالدكلي  .4
ليككف داعمان كمساندان لقضية التعميـ، مف أجؿ الضغط عمى سمطات االحتالؿ لمتكقؼ عف 

 صعيدية اليكمية تجاه التعميـ كالطمبة كالمعمميف.اإلجراءات الت
المؤسسات  معاناة الطمبة كالمعمميف عمى الحكاجز العسكرية كالبكابات، ال تكصؼ فالمطمكب مف .5

الدكلية كالمحمية أف تقكـ بمراقبة مستمرة لتمؾ الحكاجز كالبكابات، كذلؾ لتأميف مركر الطمبة 
عمى إزالة الحكاجز كالتي تمثؿ انتياكا إنسانيا لحقكؽ الفرد كالمعمميف كالمكاطنيف بسيكلة، كالعمؿ 

  الفمسطيني. 
يجب عمى كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية أف تقكـ بزيادة عدد المشرفيف التربكييف، في مدينة  .6

القدس لتغطية جميع المدارس في المدينة، كتقديـ جميع الخدمات الالزمة لممحافظة عمى صمكد 
 مميف كالمدراء في ىذه المدارس.الطمبة كالمع
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( جػػػدكؿ يبػػػيف الفقػػػرات كالػػػدركس التػػػي قامػػػت بحػػػذفيا سػػػمطات االحػػػتالؿ مػػػف المنيػػػاج 1.3ممحػػػؽ رقػػػـ )
 الفمسطيني في مدينة القدس.

 أ -1.3جدكؿ 
 الرقم الصف الطبعة  الطبعة  وصف الحذف

 في تمريف التعبير الشفكم ) نعبر شفكيان عف كؿ صكرة بجممة مفيدة( تـ حذؼ:  17ص 
 العمـ الفمسطيني مف يد الطالب كالطالبة. -2        صكرة الجندم الفمسطيني. -1

بدكف 
 تاريخ

 1 الثالث 2010

 قصيدة العائمة السعيدة. 9ص  -1
"تحدث عف القائد صالح الديف قصيدة معركة حطيف كالتعبير الشفكم  25ص  -2

 األيكبي".
 قصيدة يا كطني. 42ص  -3
 ير الشفكم "كيؼ نحافظ عمى األرض"التعب -4

بدكف 
 تاريخ

 2 الرابع 2011

قصيدة إني احبؾ يا ربكع بالدم حذؼ البيت السابع الذم يقكؿ "يضع  15ص  -1
 الحكاجز في طريقي دائما ... ليصدني عف عكدتي لبالدم"

يدة إننا لعائدكف حذفت منيا الكممات التالية: إننا لعائدكف، كالجياد قص 50ص  -2
 كالنضاؿ، عائدكف لمشباب، بالدماء كالفداء".

في الفيـ كاالستيعاب تـ حذؼ السؤاؿ الثاني: ىؿ تقؼ الحدكد عائقا أماـ  51ص -3
 العكدة؟ 

مب، ُحذؼ عنكاف القصيدة كىك "فدية الكطف" ككممات مف القصيدة "يس 68ص  -3
 استمب، اسمب، كالخضكع"

في الفيـ كاالستيعاب تـ حذفت الكممات التالية: سمب األكطاف، المقاتؿ  69ص  -4
 الشجاع، كحدة الصؼ كاف سمب األعداء كطنو" 

 3 الخامس 2011 2011

  حذفت قصيدة نشيد االنتفاضة 33ص    -1
 حذفت "قصيدة االنتفاضة" 77ص  -2 -2

 رحؿ المستعمر عف أرضنا رحيؿ الذليؿ""سي 3حذفت الجممة رقـ  81ص   -3

 4 السادس 2011 2011

 حذفت أربعة أبيات مف قصيدة "سنعكد " كىي:  28ص  -1
 ردا سنعكد كاألجياؿ تصغي .. الى كقع الخطى عند االياب. 

 نعكد مع العكاصؼ داكيات .. مع البرؽ المقدس كالشياب"
 ايا .. ضحايا الظمـ تفتو كؿ باب"اجؿ ستعكد آالؼ الضح.. "مع النسر المحمؽ كالعقاب"

مف أسئمة الفيـ كاالستيعاب تـ حذؼ السؤاؿ الخامس: ىؿ استطيع العيش بعيدان عف  -2
 كطني؟

كحذؼ جزء مف السؤاؿ التاسع "إالـ يرمز الشاعر بالنسر المحمؽ كالعقاب؟" كحذؼ السؤاؿ 
نيـ" ك "ستشرؽ مف األبيات التي تدؿ عمى: "إصرار الميجريف عمى العكدة إلى كط 12

 شمس الحرية ميما طاؿ الظالـ، كعـ الظمـ".
 حذفت قصيدة "الشييد" 75ص  -3
الفيـ كاالستيعاب حذفت األسئمة مف األكؿ حتى الخامس كالتي تتحدث عف  76ص  -4

 المكت كالشيادة. 

 5 السابع 2011 2011
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 ب: -1.3جدول 
 الرقم الصف الطبعة  الطبعة  وصف الحذف

ذؼ ثمانية أبيات مف قصيدة "فمسطيف" أخي جاكز الظالمكف المدل تـ ح 66ص  -1
...... 

 تـ حذؼ جميع األسئمة عمى قصيدة فمسطيف. 69+  68ص  -2
قصيدة فتو طبريا تـ حذؼ البيت األخير كالذم يقكؿ: "فقمب القدس مسركر  35ص -3

 كلكال سطاؾ لكاف مكتئبا حزينا. )كممة سطاؾ تعني قكتؾ كبطشؾ(

 6 الثامف 2010 2009

 حذفت عبارة كزارة التربية كالتعميـ مف الصفحة األكلى. -1
حذفت فقرة بعنكاف "المممكة األردنية الياشمية: تأسست إمارة شرؽ األردف عاـ  44ص  -2

كضـ الممؾ  1946كحصمت عمى استقالليا باسـ المممكة األردنية الياشمية عاـ  1921
عمى الضفة الغربية لنير األردف إلى مممكتو عاـ عبد اهلل بف الحسيف األراضي الكاقعة 

كبقيت إلى أف سقطت  1948بعد ىزيمة الجيكش العربية في حرب فمسطيف عاـ  1951
 "1967في يد االحتالؿ الصييكني عاـ 

الكحدة الرابعة تـ حذؼ الدرس األكؿ جميعو كالذم يتحدث عف "القضية  53ص  -3
 الفمسطينية"

 1 التاسع 2010 2010

 ربية كالتعميـ مف الصفحة األكلى.ت عبارة كزارة التحذف -1
الدرس الثاني "الصييكنية" حذفت الفقرة التي تتحدث عف نشأة الحركة  51ص  -2

 .ة"ة كتصفيا بػ "حركة فكرية عنصريالصييكني
الدرس الثالث "منظمة المؤتمر اإلسالمي" حذفت السطكر التالية: "أسست  82ص -3

ـ خالؿ المؤتمر 1969أيمكؿ  25الرباط بالمغرب في  منظمة المؤتمر اإلسالمي في
األكؿ لقادة العالـ اإلسالمي الذم عقد في العاصمة المغربية عمى اثر إحراؽ المسجد 

عمى يد احد المتطرفيف الصياينة كيدعى مايكؿ  1969آب  21األقصى المبارؾ في 
 ؿ"ركىاف كقد أعرب العالـ اإلسالمي عف إدانتو كاستنكاره ليذا العم

 2 العاشر 2011 2011

 1/2/1992تـ حذؼ جدكؿ يبيف المعطيات الرقمية لسكاف فمسطيف في  10ص  -1
، فمسطينيك الداخؿ 1113000، رزة 1972000كالجدكؿ يحتكم األرقاـ التالية: "الضفة 

  8598000، فمسطينيك الشتات 1094000
ي" كعبارة "إنجازات تـ حذؼ فقرة كاممة عنكانيا: "جيش التحرير الفمسطين 21ص  -2

 منظمة التحرير الفمسطينية" 

 1 السادس 2011 2009

تـ حذؼ الفقرة التالية: "كصمت أكلى دفعات المستكطنيف الييكد مف بالد  20ص  -1
كاستمر كصكؿ الكتؿ البشرية  1905كالدفعة الثانية عاـ  1882ركسيا إلى فمسطيف عاـ 

ىدفيا االستيالء عمى األراضي الفمسطينية ، ككاف 1948الييكدية إلى فمسطيف حتى عاـ 
كمف ثـ تحؿ محؿ السكاف األصمييف بعد طردىـ أك إبادتيـ كقد تسبب ىذا في ظيكر 
المسالة الفمسطينية كىي قضية الشعب الفمسطيني الذم تعرض لعممية الغزك كالطرد كالتي 

عكس كؿ  كاف مف المفركض فيو أف يختفي أك يذعف لحالة الغزك كالطرد كلكنو عمى
التكقعات لـ يختؼ كلـ يذعف لمغزك كالقير كاستمر في مقاكمة المستكطنيف ليؤكد شرعية 

 كجكده في ىذه األرض". 
إف  1948تـ حذؼ فقرة التالية: "ترتب عمى الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ  55ص  -2

ذه قرل لالحتالؿ اإلسرائيمي كقد دمر مف ى 807قرية فمسطينية مف أصؿ  479خضعت 

 7 السابع 2007 2007
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قرية.  بعض القرل الفمسطينية تـ  370ما يزيد عف  1950-1948القرل ما بيف عامي 
 تدميرىا كأقيمت عمييا مستعمرات.

 
تـ حذؼ الفقرة ج كالتي تتحدث عف "محاكالت طمس التراث الفني: تحكيؿ  55ص  -2

رية مثؿ األراني كاأللحاف العربية األصيمة إلى الميجة العبرية أك مزجيا في األراني العب
ذلؾ أرنية عمك ما عمك ما. "انتحاؿ بعض األزياء الفمسطينية كالمطرزات كعرضيا في 
معارض األزياء الدكلية كتراث كأزياء إسرائيمية"، "إحراؽ منبر صالح الديف األيكبي األثرم 

 في المسجد األقصى. 
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مف خمؼ الجػدار لممػدارس الكاقعػة داخػؿ الجػدار  لقادميفاجدكؿ يبيف الطمبة  (2.3ممحؽ رقـ )
 .2014-2013مكزعو حسب التجمعات السكنية كالمدارس لمعاـ 

 مدارس األكقاؼ
 مجموع الطمبة طمبة إناث طمبة ذكور اسم المدرسة

       دار االيتام االسالمية الثانوية
 5 0 5 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 4 0 4 الْزَعيِّـْ 
 10 0 10 ْيَزِرياةالعِ 

 20 0 20 َعناَتا
 13 0 13 كفر عقب

 25 0 25 مخيـ شعفاط
       مدرسة الحسن الثاني

 5 0 5 الْزَعيِّـْ 
 11 0 11 الِعْيَزِرياة
 1 0 1 ِبيت َلْحـ

 8 0 8 َعناَتا
 20 0 20 مخيـ شعفاط

       االيتام االساسية الثوري
 2 0 2 الْزَعيِّـْ 
 1 0 1 ـِبيت َلحْ 
 3 0 3 َعناَتا

       ج-االيتام االساسية 
 1 0 1 الْزَعيِّـْ 

 2 0 2 الِعْيَزِرياة
 3 0 3 ِبيت َلْحـ

 2 0 2 َعناَتا
 5 0 5 مخيـ شعفاط

       دار االيتام االسالمية االساسية د
 1 0 1 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 4 0 4 الْزَعيِّـْ 
 10 0 10 الِعْيَزِرياة
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أ -3.2جدول   

 3 0 3 َعناَتا
 20 0 20 مخيـ شعفاط

       دار االيتام اإلسالمية األساسية/أ
 1 0 1 الْزَعيِّـْ 

 3 0 3 الِعْيَزِرياة
 3 0 3 َعناَتا

 3 0 3 مخيـ شعفاط
       النظامية الثانوية

 25 25 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 14 14 0 الْزَعيِّـْ 
 10 10 0 ِحْزما
ـَ اهلل  1 1 0 را
 25 25 0 َعناَتا
 25 25 0 َقَمْنِدَيا

 25 25 0 كفر عقب
 50 50 0 مخيـ شعفاط

       النيضة االسالميو االساسيو "أ"
 3 3 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 5 5 0 الْزَعيِّـْ 
 5 5 0 الِعْيَزِرياة
 9 9 0 َعناَتا
 3 3 0 َقَمْنِدَيا

 1 1 0 كفر عقب
 2 2 0 خيـ شعفاطم

       الروضو الحديثو االسالميو
 1 1 0 ابك ِديس

 1 1 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 1 1 0 الْزَعيِّـْ 
 37 37 0 َعناَتا

 3 3 0 كفر عقب
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ب - 2.3جدول   

 18 18 0 مخيـ شعفاط
       مدرسة الجيل الجديد
 1 0 1 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 2 0 2 ِحْزما
 1 0 1 ناَتاعَ 

 1 0 1 كفر عقب
 4 0 4 مخيـ شعفاط

       دار االيتام االسالميو االساسيو "ب"
 4 0 4 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 3 0 3 الِعْيَزِرياة
 5 0 5 َعناَتا

 5 0 5 كفر عقب
       الدوحة االساسيو

 1 1 0 الْزَعيِّـْ 
 6 6 0 الِعْيَزِرياة
 4 4 0 َعناَتا
 5 5 0 شعفاطمخيـ 

       الشابات المسممات الثانوية
 1 1 0 ابك ِديس

 3 3 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 13 13 0 الْزَعيِّـْ 

 1 1 0 الَسكاِحَرة الَشْرِقياة
 32 32 0 الِعْيَزِرياة
ـَ اهلل  1 1 0 را
 13 13 0 َعناَتا

 4 4 0 كفر عقب
 5 5 0 مخيـ شعفاط
       جبل المكبر
 26 7 19 الَشْيخ َسْعد
 4 3 1 الُعَبْيِدياة
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 ج - 2.3جدول 

    الفتاة الالجئة األساسية ج
 10 10 0 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبير َنَباال

 5 5 0 َعناَتا
 1 1 0 مخيـ شعفاط

       دار الفتاه الالجئة الثانوية
 4 4 0 ابك ِديس

 1 1 0 أريحا
 6 6 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 4 4 0 الْزَعيِّـْ 
 1 1 0 الَسكاِحَرة الَشْرِقياة

 21 21 0 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبيت ُأكمار
 2 2 0 ِبيت َلْحـ
ـَ اهلل  2 2 0 را
 17 17 0 َعناَتا
 2 2 0 َقَمْنِدَيا

 7 7 0 كفر عقب
 13 13 0 مخيـ شعفاط

       النيضة اإلسالمية األساسية )ب(
 1 0 1 َعناَتا
 3 2 1 َقَمْنِدَيا

       دار الفتاه الالجئة األساسية د
 5 5 0 الِعْيَزِرياة

 5 5 0 مخيـ شعفاط
       دار الفتاه الالجئة األساسية أ

 2 2 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 1 1 0 الْزَعيِّـْ 

 8 8 0 الِعْيَزِرياة
 7 7 0 َعناَتا
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د -2.3جدول   
 1 1 0 كفر عقب

 10 10 0 شعفاط مخيـ
       الفتاة الالجئة الثانوية الشاممة

 1 1 0 ابك ِديس
 2 2 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 4 4 0 الْزَعيِّـْ 
 17 17 0 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبيت إْكَسا
ـَ اهلل  1 1 0 را
 19 19 0 َعناَتا
 1 1 0 َقَمْنِدَيا

 4 4 0 كفر عقب
 4 4 0 مخيـ شعفاط

       ابو عبيدة األساسيةذكور 
 2 0 2 ِبيت َلْحـ

       بنات عمر بن عبد العزيز  
 1 1 0 ِبيت َلْحـ

       ذكور عمي بن ابي طالب
 1 0 1 ِبيت َلْحـ

       بنات ابو بكر الصديق
 1 1 0 الِعْيَزِرياة
 3 3 0 ِبيت َلْحـ

       شرفات األساسية المختمطة
 2 1 1 ِبيت ساحكر
 2 1 1 ِبيت َلْحـ

       النظامية األساسية شعفاط
 1 1 0 الِعْيَزِرياة
 21 21 0 َعناَتا
 1 1 0 َقَمْنِدَيا

 10 10 0 كفر عقب
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ىـ – 2.3جدول   
 50 50 0 مخيـ شعفاط

       بنات عثمان بن عفان
 2 2 0 الِعْيَزِرياة

       مدرسة النيضة /ج المختمطة 
 7 4 3 الَبريد الَراـ كَضاِحَية

 1 1 0 الْزَعيِّـْ 
 2 0 2 الِعْيَزِرياة
 1 0 1 ِبيت َلْحـ

 3 0 3 َعناَتا
       النبي صموئيل األساسية المختمطة

 2 0 2 ِبير َنَباال
 المدارس الخاصة

       الثانوية الشرعية لمبنات
 3 3 0 الْزَعيِّـْ 

 6 6 0 الِعْيَزِرياة
 4 4 0 َعناَتا
 1 1 0 قبكفر ع

 3 3 0 مخيـ شعفاط
       اإليمان الثانوية لمبنين
 12 0 12 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 1 0 1 الْزَعيِّـْ 
 2 0 2 الِعْيَزِرياة
 1 0 1 الُقَبْيَبة
ـَ اهلل  12 0 12 را
 11 0 11 َعناَتا
 5 0 5 َقَمْنِدَيا

 59 0 59 كفر عقب
 13 0 13 مخيـ شعفاط
       صى الشرعية لمذكورثانوية األق

 1 0 1 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
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و - 2.3جدول   

 2 0 2 الْزَعيِّـْ 
 2 0 2 ِبيت َجاال

 8 0 8 َعناَتا
 4 0 4 مخيـ شعفاط

       الحرم الشريف
 1 0 1 ابك ِديس

 1 0 1 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 2 0 2 الْزَعيِّـْ 

 17 2 15 الِعْيَزِرياة
 3 0 3 عقبكفر 

 1 0 1 مخيـ شعفاط
       اإليمان الثانوية لمبنات
 2 2 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 1 1 0 الْزَعيِّـْ 
 4 4 0 َعناَتا
 3 3 0 َقَمْنِدَيا

 17 17 0 كفر عقب
 6 6 0 مخيـ شعفاط

       الكمية اإلبراىيمية
 5 1 4 ابك ِديس
 10 2 8 الِعْيَزِرياة
 8 5 3 َعناَتا

 4 1 3 كفر عقب
 6 0 6 مخيـ شعفاط

       اليدى
 2 0 2 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 14 2 12 الْزَعيِّـْ 
 4 0 4 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبيت إْكَسا

 1 0 1 ِبيت ساحكر
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ز - 2.3جدول   
 4 2 2 َعناَتا

       اإليمان األساسية لإلناث
 1 1 0 الِجْيب

 2 2 0 َبريدالَراـ كَضاِحَية ال
 8 8 0 َعناَتا
 3 3 0 َقَمْنِدَيا

 15 15 0 كفر عقب
 3 3 0 مخيـ شعفاط

       الحصاد
 2 0 2 ِبيت َلْحـ

 3 2 1 ِحْزما
 6 3 3 كفر عقب

 2 1 1 مخيـ شعفاط
       المطران الثانوية

 15 1 14 ابك ِديس
 4 0 4 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 5 0 5 الْزَعيِّـْ 
 12 0 12 ِعْيَزِرياةال

ـَ اهلل  8 0 8 را
 3 0 3 َعناَتا

 8 0 8 كفر عقب
       كمية شميدت لمبنات

 4 4 0 ابك ِديس
 2 2 0 الْزَعيِّـْ 

 1 1 0 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبيت َجاال
 2 2 0 ِبيت َلْحـ
ـَ اهلل  2 2 0 را
 6 6 0 َعناَتا
 1 1 0 َقَمْنِدَيا
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ح -2.3جدول   
 1 1 0 قبكفر ع

       مدرسة مارمتري الثانوية
 4 2 2 مخيـ شعفاط
       القدس -سيدة البيالر 

 1 1 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 1 1 0 الَسكاِحَرة الَشْرِقياة

 5 5 0 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبيت ساحكر

 1 1 0 ِحْزما
ـَ اهلل  1 1 0 را

 1 1 0 كفر عقب
       مطةثانوية تراسنطا المخت

 1 0 1 أريحا
 1 0 1 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 1 0 1 الِعْيَزِرياة
 5 0 5 ِبيت َلْحـ

 1 0 1 َعناَتا
 1 0 1 كفر عقب

       مدرسة مؤسسة األميرة بسمة المختمطة
 3 1 2 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 َعناَتا
 1 0 1 َقَمْنِدَيا

 19 7 12 كفر عقب
 24 8 16 مخيـ شعفاط

       راىبات ماريوسف القدس -ثانوية تراسنطا لمبنات 
 1 1 0 كفر عقب

       القدس -الفرير الثانوية 
 48 18 30 ابك ِديس

 44 0 44 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 16 12 4 الْزَعيِّـْ 
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ط - 2.3جدول   
 10 0 10 الَسكاِحَرة الَشْرِقياة

 62 29 33 الِعْيَزِرياة
 56 13 43 ْحـِبيت لَ 
ـَ اهلل  78 38 40 را
 18 8 10 َعناَتا
 14 3 11 َقَمْنِدَيا

 25 0 25 كفر عقب
 6 4 2 مخيـ شعفاط

       كمية الشييدة دميانة القبطية المختمطة
 2 0 2 ِبيت َلْحـ

       المستقبل األىمية المقدسية
 1 1 0 الْزَعيِّـْ 

       روضة الزىور
 1 1 0 ابك ِديس
 13 8 5 الِعْيَزِرياة
 2 0 2 َعناَتا

 1 0 1 كفر عقب
       مدرسة وروضة اطفال جبل الزيتون

 11 4 7 ابك ِديس
 55 28 27 الْزَعيِّـْ 

 58 30 28 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 كفر عقب

       دار الطفل العربي الثانوية
 1 1 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 2 2 0 الْزَعيِّـْ 
 5 5 0 ْيَزِرياةالعِ 

 3 3 0 َعناَتا
 1 1 0 َقَمْنِدَيا

 5 5 0 كفر عقب
 5 5 0 مخيـ شعفاط
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 ي - 2.3جدول 
    الزىراء الشاممة 

 12 11 1 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبيت َلْحـ

 2 2 0 َعناَتا
 1 1 0 مخيـ شعفاط

       الفرقان االسالمية ب
 1 0 1 الْزَعيِّـْ 

 1 0 1 ِبيت إْكَسا
 1 0 1 ِبيت َلْحـ

 7 0 7 َعناَتا
 2 0 2 كفر عقب

 31 0 31 مخيـ شعفاط
       مدرسة بردج انترناشونال  المختمطة

 3 0 3 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 1 1 0 الِعْيَزِرياة
 6 1 5 ِحْزما
ـَ اهلل  2 0 2 را
 1 1 0 َعناَتا
 1 0 1 َقَمْنِدَيا

 1 0 1 كفر عقب
 12 4 8 طمخيـ شعفا

       مدرسة رؤى
 3 2 1 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 2 1 1 الْزَعيِّـْ 
 3 0 3 كفر عقب

       مدرسة راىبات الوردية
 1 1 0 ابك ِديس

 4 4 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
 2 2 0 الِعْيَزِرياة
ـَ اهلل  1 1 0 را



- 159  -  

ك -2.3جدول   
 6 6 0 َعناَتا
 2 2 0 َقَمْنِدَيا

 50 50 0 فر عقبك
       مدرسة الفرقان الثانوية أ

 2 0 2 الْزَعيِّـْ 
 1 1 0 الِعْيَزِرياة
 1 1 0 ِبيت إْكَسا

 0 0 0 َزُبكَبو
 9 7 2 َعناَتا

 5 5 0 كفر عقب
 21 14 7 مخيـ شعفاط

       مدرسة  الصناعية الثانوية/ اليتيم العربي
 1 0 1 ابك ِديس
 5 0 5 الَخميؿ

 6 0 6 اـ كَضاِحَية الَبريدالرَ 
ـَ اهلل  9 0 9 را
 4 0 4 َعناَتا
 3 0 3 َقَمْنِدَيا

 22 0 22 كفر عقب
 12 0 12 مخيـ شعفاط

 2 0 2 ناْبُمس
       مدرسة الجبل الثانوية

 1 0 1 الَسكاِحَرة الَشْرِقياة
 1 0 1 الَشْيخ َسْعد

       مدرسة العيد
 19 0 19 َعناَتا

 7 1 6 كفر عقب
 17 0 17 مخيـ شعفاط

       مدرسة شذى الورد 
 6 2 4 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
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ل - 2.3جدول   
 28 13 15 كفر عقب

       السنة اإلسالمية لمذكور
 3 0 3 ِحْزما

 5 0 5 كفر عقب
 5 0 5 مخيـ شعفاط

       مدرسة دار الحكمة
 5 2 3 َعناَتا

 8 2 6 كفر عقب
       المية لمبناتالسنة اإلس

 1 1 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد
       دار اليدى الثانوية
 1 1 0 الَراـ كَضاِحَية الَبريد

 1 1 0 الْزَعيِّـْ 
ـَ اهلل  5 5 0 را
 10 10 0 َعناَتا
 8 8 0 َقَمْنِدَيا

 6 6 0 كفر عقب
 5 5 0 مخيـ شعفاط

       الفرسان الثانوية
 2 2 0 الَبريدالَراـ كَضاِحَية 

 2 2 0 الِعْيَزِرياة
ـَ اهلل  2 2 0 را
 2 2 0 َعناَتا

 3 3 0 كفر عقب
 6 5 1 مخيـ شعفاط

       يةيذاال
 15 10 5 الْزَعيِّـْ 

 20 8 12 الِعْيَزِرياة
 2 0 2 َعناَتا

       النورين
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 1 0 1 َعناَتا

       سوا ربينا
 9 4 5 َعناَتا
 211 96 115 شعفاط مخيـ

 مدارس الوكالة
       ذكور القدس األساسية

 5 0 5 الِجْيب
 3 0 3 الِعْيَزِرياة
 2 0 2 َعناَتا

 1 0 1 مخيـ شعفاط
 2602 1339 1263 اإلجمالي الكمي

    

مف داخؿ الجدار لممدارس الكاقعة خمؼ الجدار  القادميفيبيف الطمبة جدكؿ  (3.3ممحؽ رقـ )
 .2014-2013لمعاـ 

 مدارس األوقاف
 مجموع الطمبة طمبة إناث طمبة ذكور اسم المدرسة

 17 17 0 االقصى االسالمية الثانوية  / الضاحية
 1 1 0 العيسكية

 6 6 0 الُقْدس )ِبيت الَمْقِدس(
 7 7 0 بيت حنينا
 1 1 0 بيت صفافا

 2 2 0 شعفاط
 53 40 13 رياض االقصى العيزرية المختمطة

 1 0 1 كرمالث
 1 0 1 العيسكية

 35 26 9 الُقْدس )ِبيت الَمْقِدس(
 3 2 1 بيت حنينا
 1 1 0 جبؿ المكبر
 3 3 0 راس العامكد

 3 3 0 سمكاف
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أ - 3.3جدول   
 4 4 0 شعفاط

 2 1 1 كاد الجكز
 18 7 11 مدرسة الروضة الحديثة المختمطة/ب

 18 7 11 الطكر
 5 0 5 ذكور رياض األقصى/ العيزرية

 1 0 1 الشياح
 1 0 1 الشيخ جراح

 1 0 1 الطكر
 1 0 1 الُقْدس )ِبيت الَمْقِدس(

 1 0 1 راس العامكد
 14 14 0 الشيخ سعد الثانوية لمبنات

 14 14 0 جبؿ المكبر
 93 0 93 االمة الثانوية

 6 0 6 الثكرم
 1 0 1 العيسكية

 25 0 25 الُقْدس )ِبيت الَمْقِدس(
 37 0 37 بيت حنينا
 7 0 7 شعفاط

 17 0 17 كاد الجكز
 22 0 22 حسني االشيب االساسية

 1 0 1 الطكر
 6 0 6 الُقْدس )ِبيت الَمْقِدس(

 10 0 10 بيت حنينا
 1 0 1 راس العامكد

 3 0 3 شعفاط
 1 0 1 كاد الجكز

 المدارس الخاصة
 3 2 1 رواد المستقبل

 3 2 1 بيت حنينا
 170 65 105 ةاحباب اهلل النموذجي

 10 2 8 الشياح
 55 25 30 الطكر

 30 10 20 العيسكية
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ب - 3. 3جدول   
 10 3 7 بيت حنينا
 2 2 0 بيت صفافا
 23 8 15 راس العامكد
 40 15 25 كاد الجكز

 1 0 1 شمس المعارف
 1 0 1 شعفاط

 45 35 10 دار المعرفة
 1 1 0 الثكرم

 2 2 0 الشيخ جراح
 2 2 0 العيسكية

 6 6 0 الُقْدس )ِبيت الَمْقِدس(
 16 16 0 بيت حنينا

 4 4 0 راس العامكد
 13 3 10 شعفاط

 1 1 0 كاد الجكز
 21 21 0 مدرسة العزيزية الثانوية لمبنات

 3 3 0 الُقْدس )ِبيت الَمْقِدس(
 3 3 0 بيت حنينا
 15 15 0 شعفاط

 مدارس الوكالة
 32 32 0 بنات شعفاط األساسية األولى

 3 3 0 العيسكية
 29 29 0 شعفاط

 12 12 0 بنات شعفاط األساسية الثانية
 1 1 0 الشياح
 1 1 0 سمكاف
 10 10 0 شعفاط

 48 0 48 ذكور مخيم شعفاط األساسية األولى
 2 0 2 العيسكية
 46 0 46 شعفاط

 554 245 309 اإلجمالي الكمي
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 الغربيةحكؿ الضفة جدار الضـ كالتكسع ( 3.1ممحؽ رقـ )
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 حول الضفة الغربية( جدار الضم والتوسع 3.2ممحق رقم )
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 .التعميمية في مدارس مدينة القدس( تجزئة الخدمات 3.3ممحؽ رقـ )
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 مف جدار الضـ كالتكسع. التعميمية في مدارس مدينة القدس( معاناة الخدمات 3.4ممحؽ رقـ )
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 ستبانة(.أداة الدراسة )اال (5.1ممحؽ رقـ )

 

 اســتبيان

 الطمبة األعزاء...

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

 تحية طيبة كبعد،

التعميمية يقكـ الباحث بدراسة ميدانية تتناكؿ مكضكع أثر جدار الضـ كالتكسع عمى العممية  
ة في ، كذلؾ لمتعرؼ عمى مدل تأثير الجدار الفاصؿ عمى العممية التربكي في مدارس مدينة القدس

 مدارس مدينة القدس.

كسكؼ أككف شاكران تفضمكـ باإلجابة عمى االستقصاء المرفؽ، راجيان منكـ التكـر باالستجابة 
عمى العبارات التالية بمكضكعية، مؤكدان عمى أف كؿ ما تدلكف بو مف بيانات سيتـ التعامؿ معيا بسرية 

 كسكؼ يستخدـ ألرراض البحث العممي فقط.

 حية كتقبمكا خالص الت

 الطالب: إسماعيؿ محمد عكاد

20812593 
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 القسـ األكؿ: البيانات الشخصية:

 

 

 

 

 

 

 الػجػػنػػػػس:
 ذكر  

 أنثى 

 مستكل المدرسة:
 ( 4-1أساسي دنيا)  

 ( 10-5أساسية عميا) 

 
 ( 12+11ثانكم)    

 مستكل التحصيؿ العممي لمطالب:
 ممتاز  

  جيد جدان 

 
 جيػػػػػػد  

 متكسط 

 
 قبكؿم  

 مقصر 

 الجية المشرفة عمى المدرسة:
 كالمعارؼ بمدية القدس  

 األكقاؼ اإلسالمية 

 
   ككالة الغكث  

 مدرسة خاصة 

 مكقع المدرسػة:
 داخؿ جدار الضـ كالتكسع  

 خارج جدار الضـ كالتكسع 

 كسيمة الكصكؿ إلى المدرسة:
 أركب الحافالت كالسيارات  

 ـمشيان عمى األقدا 

 
 أمشي كأركب الحافالت كالسيارات    

 البعد عف المدرسة:
  كـ1أقؿ مف  

  كـ 3-1مف 

 
  كـ 6-4مف  

  كـ 6أكثر مف 



- 170  -  

 القسم الثاني: فقرات االستبانة

 التربوية: التأثيراتأواًل: 

 االجتماعية: التأثيراتًا: ثاني

 الفقرات الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 
 بشدة

      عمى حركة الطالب. يؤثر جدار الضـ كالتكسع  .1
      يؤثر جدار الضـ كالتكسع عمى مستقبؿ التعميـ كالطالب في مدينة القدس.  .2
      أصبحت نسبة التركيز لدم متدنية أثناء الحصص الدراسية.  .3
      يعرقؿ االحتالؿ العممية التعميمية في مدرستي.  .4
      إلى مدرستي. أسمؾ طرقان بديمة بعيدان عف بكابات العبكر لكي أصؿ  .5
      يمنعني الجدار مف االشتراؾ في األنشطة المدرسية.  .6
      ال أقـك بكاجباتي البيتية عمى أكمؿ كجو بسبب تأخرم عف البيت.  .7
      يحرمني الجدار مف استخداـ مكتبات القدس بعد انتياء الدكاـ المدرسي.  .8
      نكد االحتالؿ عند بكابات العبكر.تتعرض كتبي كحقائبي لمتمزيؽ كاإلتالؼ مف قبؿ ج  .9

      يعيؽ االحتالؿ الرحالت المدرسية التي تنظميا مدرستي لزيارة مناطؽ الضفة الغربية.  .10
      ال استطيع اصطحاب جميع الكراسات كالكتب اليكمية إلى مدرستي.  .11
      بكابات العبكر. يتغير أداء المعمميف بسبب التكتر النفسي النات  عف مضايقات الجنكد عند  .12
      ال يتمكف المعمـ مف إحضار الكسائؿ التعميمية التي أعدىا خارج بيئة المدرسة.  .13
      ال يتمكف المعمـ مف اصطحاب كراسات الطمبة إلى بيتو لتدقيقيا.  .14

 الفقرات الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 
 بشدة

      رب في ترؾ المدرسة كاالنتقاؿ إلى مدرسة خارج القدس.أر   .15
      يحدُّ الجدار مف حرية التنقؿ كالزيارات الميدانية.  .16
      يحرمني الجدار مف زيارة األماكف األثرية كالدينية كاألقارب.  .17
      يمنعني جدار الضـ كالتكسع مف التكاصؿ مع مدارس أخرل في الضفة الغربية.  .18
      مني الجدار مف المشاركة في الرحالت المدرسية.يحر   .19
      يحرمني الجدار مف الزيارات البيتية لبعض أصدقائي الطمبة.  .20
      تأثرت عالقتي مع أىمي كأقربائي بسبب معاناتي عمى الحكاجز كبكابات الجدار.  .21
      ما يبقيني في المدرسة ىـ أصدقائي فقط.  .22
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 :سيةالنف التأثيرات :ثالثاً 

 السياسية: التأثيراترابعًا: 

 

 الفقرات الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 
 بشدة

      أتعرض لمتفتيش كاالبتزاز اليكمي مف قبؿ جنكد االحتالؿ المتمركزيف عند الحكاجز.  .23
      تؤثر الحكاجز اإلسرائيمية عمى نفسية الطمبة كتحبطيـ.  .24
      أشعر بالخكؼ المستمر طكاؿ اليـك الدراسي.  .25
      مشاىدة الجنكد كىـ يسخركف مف الطمبة.يضايقني   .26
      أفكر في ترؾ المدرسة كاالنخراط في العمؿ.  .27
      أكره المدرسة بسبب كثرة المضايقات التي أتعرض ليا عبر الحكاجز.  .28
أتعامؿ مع زمالئي بسمكؾ سمبي بفعؿ ما أشاىده كأسمعو مف جنكد االحتالؿ عند البكابات   .29

 العبكر.
     

      ر بالخجؿ عندما يطمب مني الجندم رفع مالبسي عمى بكابات الجدار.أشع  .30
      أصبو عدكانيان بسبب االنتظار لمدة طكيمة عمى الحاجز العسكرم.  .31
      تنتابني نكبات خكؼ كفزع في الميؿ كعند النـك بسبب ممارسات الجنكد عند الحكاجز.  .32
      .أشعر بأنني معرض لالعتقاؿ كاإلىانة دائمان   .33
      أعاني مف التعب كاإلرىاؽ مف الطرؽ التي عبرتيا لمكصكؿ إلى المدرسة.  .34
      أشعر بأنني أسير في سجف كبير بسبب الجدار.  .35
       

 الفقرات الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

 معارض محايد مكافؽ
معارض 
 بشدة

      يكدية في القدس الغربية.تميز سمطات االحتالؿ بيف مدرستي كالمدارس الي  .36
      ىناؾ تمييز بيني كبيف الطالب الييكدم مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمية.  .37
      يقكم الجدار لدم الشعكر الكطني نحك قضية القدس.  .38
      يحتجز االحتالؿ الطالب كالمعمميف بسبب دكاعي أمنية أك مدنية.  .39
      المدرسية مف قبؿ سمطات االحتالؿ.يقيد برنام  اإلذاعة   .40
      تمنع سمطات االحتالؿ تدريس منياج التربية الكطنية في مدرستي.  .41
      أجد فرارات كثيرة في كتبي المدرسية بفعؿ الحذؼ مف قبؿ سمطات االحتالؿ.  .42
      أخشى مف التعبير عف رأيي في الصؼ أك خارجو خكفان مف االعتقاؿ.  .43
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 الحقيرس المف

رقم 
 الممحق

 الصفحة عنوان الممحق

جدكؿ يبيف الفقرات كالدركس التي قامت بحذفيا سمطات االحتالؿ مف  1.2
 المنياج الفمسطيني في مدينة القدس...............................

151 
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154 
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167 
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