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   ملخص الرسالة

  

تنبع أهمية هذه الرسالة من كونها تقوم بتسليط الضوء على الواقع التعليمي لمدينة القدس، ومحاولة 
 ودور السياسات اإلسرائيلية في ،براز حجم التحديات التي تعاني منها المسيرة التعليمية في المدينة إ

جيال األومستقبل قدس ال التحصيل العلمي لطلبة مدينةذلك على وتأثير ، ظهور وتفاقم هذه التحديات 
عتمدت في الحصول على البيانات الالزمة إلجراء الدراسة على التحليل الكمي اوقد . القادمة فيها 

 مأخوذة عن مركز صائيات حيث شملت إح ،لإلحصائيات المتعلقة بموضوع التعليم في مدينة القدس
 موقع وأخرى منشورة على ،اإلحصاء اإلسرائيلي وكذلك الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وتقارير وإحصائيات نشرتها جمعيات دولية ، نترنت باللغة العبريةبلدية القدس الرسمي على اإل
 ومقارنة هذه االحصائيات مع ،وحقوقية وشخصيات فلسطينية معنية بأمر التعليم في مدينة القدس 

أن التعليم في مدينة القدس يعاني  بنتائج تبين الرسالة خرجت هذهوقد نظيراتها في الضفة الغربية ، 
، حيث وصل  فيهالمدارسلستيعابية  القدرة االبضعفمتمثلة ، هرية من مشكالت وتحديات جو

هناك وغرفة ، ) 1500(نحو ) 2011-2010( النقص في الغرف الصفية للعام الدراسي 
 يزيد رة االستيعابية  في القد هذا الضعفنإو ،دون مظلة تعليمية   في مدينة القدساًطالب) 3768(

 %50حيث بلغت   علما أن نسب التسرب مرتفعة في مدينة القدس–من نسب التسرب من المدارس 
 تباين واضح في نسب الناجحين بين  هناكنأكما بينت الدراسة  ،-بتدائيةما فوق اإلفي المرحلة 

الطلبة في تلك  ها التي حصل عليالمعدالتفي و، شراف المختلفة  جهات اإلطلبة المدارس حسب
 والتي يدرس في –حصلت المدارس الرسمية التابعة للبلدية والمعارف اإلسرائيلية  ، وقدالمدارس
أدنى المعدالت حصل طلبتها على نجاح و ة على أدنى نسب- من طلبة القدس % 67 حواليصفوفها 

 عدم وجوددراسة أن كما أظهرت ال والذي ظهر من خالل دراسة مقارنة لنتائج الثانوية العامة ، ،
ليس بالضرورة  -  شرافنتيجة التعددية في جهات اإل -  للتعليم في مدينة القدس ة موجهجهة موحدة
الرغم من التحديات بو. ، وانما يوفر فرصة لالختيار والتميز  المدينةفي  على التعليم أن يؤثر سلباً

بينت عدم وجود فروق جوهرية في ن الدراسة أال إ، التي يعاني منها التعليم في مدينة القدس 
حيث وصلت سكان الضفة الغربية المستوى التعليمي لمستوى التعليمي لسكان القدس مقارنة مع ال

إلحصائيات أيضا  ، والذي ظهر من خالل دراسة مقارنة%)0.83(درجة االرتباط بين المتغيرين 
 للسياسات اً كبيراًاك دورتبين أن هن خالل الدراسةومن   حصاء الفلسطيني ،نشرها مركز اإل



 

د 

اإلسرائيلية الممنهجة والمطبقة على مدينة القدس عامة والتعليم بخاصة في ظهور وتفاقم هذه 
 لدى السلطات اإلسرائيلية للسيطرة على  عن نية مبطنٍةاً وتقصيرإهماالً هناك وأن، المشكالت 

رهم الحياتية واالقتصادية ، كما مدينة القدس من خالل إضعاف التعليم فيها وشغل المقدسيين بأمو
تبين من خالل المعطيات أن هناك تقصير ذاتي أيضا متمثل في عدم إيالء موضوع التعليم في 

  .القدس اإلهتمام والدعم والرقابة الكافية للنهوض به من قبل الجهات الفلسطينة المسؤولة 

يصعب وضع خطة شاملة لمستقبل  أما بالنسبة لمستقبل التعليم في القدس فإنة مع الواقع الحالي 
أن يصوبوا بنية النظام التعليمي في مدينتهم بكل  ، لذلك على المقدسيين التعليم العربي في المدينة 

ما أتيح لهم من أجل تطوير أنفسهم إجتماعيا وثقافيا وسياسيا وإقتصاديا ويحافظوا على عروبتهم  
  .وعروبة مدينتهم 
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Abstract 

 The significance of this study is to shed the light on the educational reality and condition 

in the city of Jerusalem. In my study, I will describe the challenges that education in the 

city faces. My concentration will be on the role of the Israeli policies in creating and 

magnifying these challenges and how they would affect the future of the city and the future 

generations. 

In my study, I used the quantitative method of research in order to analyze the gathered 

data. The resources of the data included the Israeli Bureau of Statistics, the Palestinian 

Central Bureau of Statistics, statistics published on the website of the Jerusalem 

Municipality (in Hebrew), in addition to other reports and statistics published by 

international organizations and Palestinian personalities related to education in Jerusalem , 

These statistics ara also compared with its counterpart in the west bank.  

The outcome of this study was that the education sector in Jerusalem suffers serious 

problems and challenges due to various reasons. Of these reasons  is the lack of sufficient 

classes and schools, so the shortage of classrooms for the academic year (2010-2011) about 

(1500) room, and there is (3768) students in the city of Jerusalem without the umbrella of 

educational. This  lack  increases the dropout rates from schools – Note that the dropout is 

high in the city of Jerusalem approximately 50% in the stage above primary -, The study 

also demonstrated that there is a clear discrepancy in Rate of Successful students’acording 

schools supervisors,the study has obtained that the official schools of the municipality and 

the Israeli knowledge - which it taught in their ranks about 67% of students in Jerusalem - 

on the lower success rate and was requested at the lowest rates, , which were mainly shown 

in a comparative study of high school results (Tawjihi). Also the Lack of single body for 

education in Jerusalem will not necessarily impact negatively on education in the city but 

provides an opportunity for choice and excellence.  Although there is no Significant 

differences in Educational level between jerusalem and west bank as the study showed 

reached the degree of correlation between two variables (0.83%), which were mainly 

shown in the Palestinian Central Bureau of Statistics. due to the numerous sides 

supervising Through investigating the root of these problems, it became clear that the role 

of the Israeli policies executed in the city and in particular in the sector of education 

contributed in the creatining and the increasing of these problems. The study shows that 

there is an intended neglect in education by the Israeli authorities in order to weaken the 



 

و 

educational sector and to tighten its grip on the city. Moreover, the Israelis opened the 

space for the residents of the city to work and improve their economic life as a method to 

diminish the appetite and the attitude towards learning. More important is that the 

Palestinian government does not take its responsibility and is neglecting the educational 

sector in Jerusalem by not paying it the appropriate attention nor does it support or 

supervise it. 

 

The current position of the educational sector makes it difficult to put a thorough planning 

for the future of education in Jerusalem, So  (the residents of Jerusalem) have to correct the 

present conditions and the educational structure of the city by themselves using all possible 

means in order to develop themselves socially, culturally, politically and economically, and 

most importantly in order to preserve their and the city’s Arab characteristics and identity. 
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  مصطلحات الدراسة

 27(احة  مسوتغطيراضي في الجانب الشرقي من مدينة القدس  جميع األهي : س الشرقيةالقد
 نسمة وهي مدينة مقدسة 268520قدس الشرقية  في العدد السكان العربيبلغ  ،) ميل مربع 

القدس مدينة  يعتبر النزاع القائم حول وضع .للديانات السماوية الثالث اليهودية ،المسيحية واالسالم 
 بالكامل وضم  سرائيل لهاغم من إحتالل إسرائيلي ، فعلى الرمسالة محورية في الصراع العربي اإل

عترف بهذا الضم وينظر اليها على ال زال المجتمع الدولي باغلبيته ال يراضيها شرقي المدينة  الى أ
القدس الشرقية داخل قصود بمدينة القدس في هذه الدراسة فهو ما المأ.أنها منطقة متنازع عليها 

  .حدود الجدار الفاصل 

 بتطبيق  بدأت1967م سرائيل على كامل مدينة القدس في العامنذ استيالء إ :سرائيليةالسياسات اإل
من خالل مصادرة عشرات ،  لتهويد المدينة والغاء طابعها العربي واالسالمي سياسات عديدة تهدف

وتضييق الخناق على المؤسسات  من أراضي المدينة   وتدعيم السياسة االستيطانية فيها الدونمات
غرافي لصالح خالل بالميزان الديمجل اإل، من أ ومحاصرة النمو السكاني الفلسطيني الفلسطينية
باإلضافة الى الممارسات المختلفة والمتمثلة بفرض الضرائب  والسيطرة على اقتصاد ، تهويدها 
  الهندي عدنان . م(.العنصري ضد سكانها وتقييد حرية العبادة التمييزممارسة والمدينة 

 وما ،ةهو ما يتعلمة الفرد في المدرسة من معلومات خالل دراسة مادة معين : التحصيل العلمي
 منها من حقائق تنعكس في قدرةنبطه يستوما ، قات بين هذه المعلومات يدركة المتعلم من العال

دء المتعلم كميا بما يسمى درجات وفق قواعد معينه تمكنه من تقدير آالمتعلم على اختيار وضع 
  )http://www.onefd.edu.dz(التحصيل 

لحكومة اإلسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء قررت ا)  2002(في شهر نيسان  :  الفاصلالجدار
بناء جدار أمني يعزل الضفة الغربية عن إسرائيل ، يمتد الجدار الفاصل بطول  أرئيل شارون

جنوباً، ويبلغ  ، من قرية سالم أقصى شمال الضفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم كم)  360 (حوالي
 ، راحلـجدار الى مـمة االسرائيلية بناء الد قسمت الحكوـوق.   متر8- 7ارتفاعه تقريباً بحدود 

 )125(: اً كيلو متر)  150  ( ومسارها يمتد على طول"أ"ى بالمرحلة ـولرحلة اٌألـوقد سميت الم
. في الجنوب" إلكنا"حتى مستوطنة  ،  تبدأ من قرية سالم داخل الخط األخضر في الشمالاًكيلو متر



 

ن 

غالف "، وتشكل جزءاً مما يسمى  القدس  حدود بلدية إضافياً في شمال وجنوباً كيلو متر)20(و
  ".القدس

  .انسحاب الطالب من المدرسة أو التعليم  دون استكمالة أو مواصلته بطريقة أو بأخرى  : التسرب

  قدرة المدرسة على استيعاب أكبر عدد من الطالب : القدرة االستيعابية

، هدفها تقويم وتطوير العملية  فنية خبراتجهات لها منظمة تؤديها وهو عملية شاملة  : اإلشراف
التعليمية ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بهذه العملية لتحقيق األهداف التربوية ، وفي مدينة القدس توجد 

وهي بلدية القدس التابعة السرائيل ، األوقاف : أربع جهات مشرفة على المدارس في المدينة 
، ) اُألونروا(، وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اإلسالمية التابعة للسلطة الفلسطينية 

  .والمدارس الخاصة وهي ِإما تتبع لملكية فردية أو لجهات أهلية أوجمعيات خيرية وكنائس 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق هي   :)األنوروا ( الوكالة
مسجلين لديها في ال ينفلسطينيال ينجئالديم الدعم والحماية ِلتعمل األونروا على تقو  ـاألدنى 

ويتم تمويل .  إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة 
األونروا بالكامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول األعضاء في منظمة األمم 

  .المتحدة
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  الفصل االول

______________________________________________________  

  مقدمة
 

قتصادي بالذات قضية لم تعد تحتاج جتماعي واال االوتطورهالشعوب  ليعتبر التعليم بالنسبة
فالشعوب المتعلمة  وسلمت بها جميع الدول والشعوب في العالم ، و إثبات ، فقد أدركتألى توضيح إ

الشعب و. بتالعها ، ومن خالل التعليم تكون قادرة على صنع مستقبلها اأو بتها يستحيل إذا
 فالبرغم من اإلدراك ، اأدرك أهمية التعليم وعمل وفق هذ فقد  ،الفلسطيني من هذه الشعوب

من خالل  هنّأو،  ن التعليم من أهم سبل النضالأ آمن ه وال زالت تعترضهعترضتاالصعاب التي 
   . الفلسطينية هلمحافظة على بقائه وهويتاو الصمودالتعليم يستطيع 

لى إحكام قبضتها على إ للضفة الغربية وقطاع غزةحتاللها العملت إسرائيل منذ اليوم األول 
ن محتواها لتتماشى مع م على العملية التعليمية وإفراغها وذلك من خالل السيطرة، قطاع التعليم 
 ضم الجزء عيد بن أعلنتها إسرائيل عاصمتها األبديةأبعد و - س ما مدينة القدأ ، حتالليةبرامجها اال

 على تهويدها وطمس معالمها العربية بشكل خاصو عملت، فقد  - )1967(الشرقي منها في العام 
حد من المتبصرين والمتعمقين بواقع العملية التربوية أوخاصة في مجال التعليم ، فال ينكر 

  قاتمعتراه وضعا قد هنجازاتإ وه ومؤسساته بأدواتالتعليم في المدينةن أ القدس بمدينةوالتعليمية في 
  بشكل أكثر إيالماًخيرة في السنوات األتكشفيهذا الواقع  أبدوقد ، بالكامل   لهاإسرائيل حتاللامنذ 

 في القدس والعملية التعليمية ه وممارساتهحتالل وسياساتال بين اة العالقنإووضوحا ، فيمكن القول 
تعاني ،  يمر التعليم في القدس بمرحلة خطيرة حيث،   ال يمكن الفصل بينهماةي عالقة جدليه
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 من مالءمة هذه الغرفبنية والغرف الصفية وعدم ألستثناء من مشاكل في اا دون مدارس المدينة
 السلطات رفضوالتضييق على هذه المدارس من خالل تعنت و  ،الناحية التعليمية والصحية

 أصبحبحيث ،  ، وشح الدعم المادي المقدم لهذه المدارس منح تراخيص البناء والترميم  يةاالسرائيل
 التحديات  تلك ةخاصو،  من الصعب معالجة المشاكل والتحديات التي تعاني منها المسيرة التعليمية 

جمعية فقد نشرت ،  في القدس ستيعابية والتسرب الطالبي الذي يعد مرتفعاً االةالمشكلب المتعلقة
 السكان في القدس هالنقاب عن الواقع الصعب الذي يعيششف ك خاصا  تقريراً)1(حقوق المواطن
من طالب الثانوية في ) %50(لصورة حيث ذكر التقرير أن ا كاملة وواضحة لهذه ويطرح تفاصيَل

وألجل ، القدس يتسربون من المدارس الى أسواق العمالة السوداء بسبب الوضع االقتصادي
 ،لى مدارسإستئجار البيوت وتحويلها إتظاظ الغرف الصفية وإكغير المناسبة كوف التعليمية الظر

وعن  عزلها عن قراهاي و ،طوق مدينة القدسي الذي جدار الفصلو، الحواجز العسكرية  ناهيك عن
 ةددينتيجة التع، لى غياب المرجعية الموحدة للمدارس في القدس إضافة إل هذا با.الفلسطينيمتدادها إ

على  غيرها من التحديات التي تؤثر بصورة سلبيةو، شراف على مدارس المدينة إلفي جهات ا
  . في المدينةة التعليمي المسيرةمستقبل وتؤثر على، نفسية الطالب والمعلم وولي األمر 

ن جميع المشاكل التي تعاني منها المسيرة التعليمية في القدس أعتبار اخر ال يمكن آمن جانب 
،  مرتبطة بالسياسات التربوية والتعليمية ةسباب ذاتيأفهناك ، ياسية فقط سباب ِسأ عن ةناتجهي 
 سباباألهذه  نحيث أ ،نتهجتها وال زالت تنتهجها المؤسسات التعليمية في القدس العربيةاالتي 

 ظهر فقد ، لى تحقيقهاإهداف المنشودة للعملية التعليمية والتي يطمح الجميع وغيرها تعيق تحقيق األ
 من هذا الضعف وقد تبين،   القدسمدارس التحصيل العلمي لدى الطلبة في ضعف حاد في مستوى

راضي أللى تدني مستوى التحصيل في مدارس اإشار أ الذي )2006( تقرير البنك الدولي خالل
  .الدولية)  timss(ختبارات إ يضاأ لى ذلكإشارت أ ، وقد  والقدس خصوصاً عموماًالفلسطينية

، ةن واقعنا التعليمي في القدس العربية اليوم في حالة صراع بين تحرره واستقالليتإوبالنتيجة 
 مدروسة في الهيمنة على النظام التعليمي في ةوبين مواجهة نتاج تشبث إسرائيل بتطبيق منهجي

  موحٍدعليمٍي ت نظاٍم ثم إيجاد، ، فالمجتمع المقدسي غايته إقرار سيادته على المدينة أوالالمدينة

                                                            
 – ،جمعية حقوق المواطن في اسرائيل 2009/2010ة الدراسيةجهاز التعليم العربي الفلسطيني في القدس الشرقية عشية افتتاح السن - 1

 . عير عميم
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 و محاربة محاوالت ،للمقدسيينجتماعي والفكري إل لإلبقاء على وحدة النسيجين ا مؤثٍروشامٍل
وبالتالي إفقاد المدينة ، متداده في الضفة الغربية إإسرائيل فصل النظام التعليمي في القدس عن 

تقوية وتطوير العملية ن أوتنطلق هذه الدراسة من اإليمان ب، مكانتها كمركز إداري لهذا النظام 
ومحافظتهم ، ويزيد صالبة سكانها وتالحمهم ، التعليمية في القدس يعزز صمود مجتمع هذه المدينة 

 تتناول هذه الدراسة التشخيص والمطلوب لواقع العملية التعليمية ، حيث على حقوقهم الوطنية ، 
لى تهويد إات اإلسرائيلية الهادفة إلقاء الضوء على الممارسات والسياسكما سيتم من خالل الدراسة 

 جهاز تربوي  وجودنأ، مع التأكيد على  من خالل سيطرتها على التعليم المدينة وتجهيل سكانها
ويسهم ،  لمدينة القدسالفلسطيني ه  ويساعد على اإلبقاء على الوجن يشجعأنه أمنظم وحديث من ش

لى تحديد كل ما إيضا أ، كما تهدف هذه الدراسة في تحقيق أماني سكانها المتمثلة بالتحرر والسالم 
  .لى الجهات المسؤولة إهو ضروري لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم والتوصية به 

   

  مشكلة الدراسة

تعاني  في القدس الشرقية المسيرة التعليمية نأتبين من خالل اإلحصائيات والبيانات المنشورة 
وبالتالي مصير الوجود العربي ، مستقبل التعليم في هذه المدينة دد  ته خطيرٍةمشكالٍتو من تحدياٍت

ستراتيجي متعلق إسياسي لى نوعين األول إ  والتحدياتنفت هذه المشاكل صوقدالفلسطيني فيها ، 
بإنتاجية  ة متعلقةتحديات ذاتيوالثاني ، حتاللية في المدينة إلبالتوجهات واألهداف اإلسرائيلية ا

بين والفجوات في التحصيل العلمي وكيفية سير العمل اليومي فيها ، وية في القدس المؤسسات الترب
ن هذين النوعين من المشاكل يتداخالن أويجب التأكيد على . ةشراف المختلفإلمدارس جهات ا

 وعرضهما يهدف الى تبيان ما يحيق بالتربية والتعليم في شرقي القدس من ،ستمرارإويتفاعالن ب
  .مقدسيين مواجهتها ومحاولة التصدي لهاتحديات على ال

لقاء إالتعرف على واقع العملية التعليمية في القدس الشرقية ونحاول من خالل هذه الدراسة 
لهذه وما ، طالبها ثر على التحصيل العلمي لوتؤ المشاكل التي تعاني منها مدارسها الضوء على
،  ت اإلسرائيلية في ظهور هذه المشكالت ودور السياساتأثير على مستقبل المدينة من المشكالت 

 تبيان ما و ، تقديم اقتراحات عملية تساعد في الحد من هذه المشكالت كما سنحاول في هذه الدراسة
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قتصادي لسكان الجتماعي واالعلى الوضع اثير أي تأللمشكالت التي يعاني منها التعليم  اذا كان 
ائيلي حقيقي لتجهيل العرب المقدسيين بعد التضييق عليهم ن هناك توجه إسرأ ، علماً ةالمقدسالمدينة 

لى خارج القدس لإلخالل إفي مجال التحصيل العلمي  لدفعهم الى الهجرة القصرية غير المباشرة 
  .الميزان الديمغرافي لصالح تهويدها ب

  

   الدراسةمبررات

 فالتربية ،  الذي سيعيش به غداَنوع التربية التي يتلقاها جيل الناشئة اليوم تنبئ بنوع العالم إن
ن إيجاد مجتمع فلسطيني قوي ومتماسك في القدس العربية ال يتم إ، وعليه ف تمثل األساس لكل بنيان

فمن خالل ، ولعل مجال التعليم من أبرزها ، ال بالعمل الجاد المنظم والمخطط في عدة مجاالت إ
ويمكن تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات  ،التعليم يمكن المحافظة على الهوية والقيم والتراث 

ومن خالل التعليم أيضا ، والتقنيات التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم والصمود أمام الصعاب 
، وقادرة على الحفاظ عليها،  بالهوية الفلسطينيةةرض القدس مؤمنأيمكن إعداد عناصر بشرية على 

  خاصاًن للقدس ومؤسساتها التربوية وضعاًإ ما تقدم ف على، وبناء نهوض باقتصادهاوقادرة على ال
ن ألى إنه توجد مؤشرات كثيرة تشير أن تؤديه بعزم وتصميم  ، وحيث أ عليها  مصيرياًودوراً
ن النتائج أو،   غير مرٍضفيهاالمؤسسات التعليمية  المسيرة التعليمية في مدينة القدس و وضع

  لواقع عتبارها قراءةًإن أهمية الدراسة تكمن  في إف، طلوب التعليمية في المدينة دون المستوى الم
 التي تعاني منها مؤسسات التعليم في القدس  والتحدياتتحديد المشاكلمن خالل التعليم في القدس 

والبحث عن أسباب وجود فجوات في التحصيل العلمي في المدارس المقدسية وتأثير ذلك ، الشرقية 
ظهور  في سرائيليةإلالسياسات اودور ، القتصادية في المجتمع المقدسي واعلى الحياة االجتماعية 

  . المشاكل وفي المساعدة على تفاقمها تلك
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  أهداف الدراسة

 عامل أساسي في إيجاد مجتمع عربي فلسطيني عتبري التعليمن ألى إترجع أهمية هذه الدراسة 
 على اً التي شكلت وتشكل خطربسباألالمشكالت وافإذا تم تحديد ، قوي ومتماسك في القدس 
محاولة  و ،المشكالت تفاقم هذه الحد منه يمكن عمل خطة تساعد على نّإمستقبل التعليم في المدينة ف

داء آجل أوتمكين مؤسسات التعليم من إعادة دراسة وضعها من ، قدر االمكان السيطرة عليها 
 مر التعليم في القدس عائماًأ رك ته من الخطورِةنّوأ دورها المتوقع على أحسن وجه خصوصاَ

ن تساهم هذه الدراسة في الحفاظ على القدس عربية أمل أ وبهذا ن ،ةومتابع من غير رعاية وسائباً
  :أما األهداف األساسية لهذه الدراسة فهي ،  فلسطينية

   .القدس مدينة إعطاء نبذه تاريخية عن أصالة وعراقة التعليم في  -1
سلطات ربع أ خالل فترات حكم عليم في القدس الذي كان قائماًوضع التلقاء الضوء على إ -2

  .ةمختلف
جهات حسب  والطلبة فيها أعداد المدارسمن خالل ، الواقع التعليمي في القدس الشرقية تبيان  -3

 .االشراف المختلفه

 .منها العملية التعليمية في القدس الشرقيةالتي تعاني والتحديات  كالتالمش حجم تحديد  -4

 . والتحديات وتفاقهمهاكالت في ظهور هذه المشالسياسات اإلسرائيليةور تبيان د -5

  تجاه التعليم في القدسة المتبعمن اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية العام تحليل الهدف -6
 .الشرقية

  . المقدسةسكان المدينةقتصادي لالجتماعي واالالوضع ا التعرف على تأثير التعليم على -7

 . متحان الثانوية العامةاالقدس في تحليل نتائج طلبة   -8

 

  أسئلة الدراسة

  :تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية 
حتالل في القرن إربع سلطات أ خالل فترة حكمكيف كان وضع التعليم في مدينة القدس  -1

 الماضي؟
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لضفة  التعليمية لسكان القدس الشرقية والحالة التعليمية لسكان اةختالف بين الحالاهل هناك  -2
  الغربية ؟

 القدس الشرقية؟ لمدارسالواقع الحالي  ما هو -3

 ما هو حجم التحديات والمشكالت التي تعاني منها المسيرة التعليمية في القدس ؟ -4

وهل سياساتها ؟ س  في ظهور مشكالت في التعليم في القد دوراًيةسرائيلإلاالسياسات هل تلعب  -5
   ؟تساعد على تفاقم هذه المشكالت

 بدورها لتحسين وتطوير التعليم في القدس العربية ؟ يةسرائيلالسلطات اإلتقوم هل  -6

سرائيل للحد من تعليم العرب في إما هو حجم السياسات العنصرية والممنهجة التي تتبعها  -7
 القدس؟

 سباب ذاتية فلسطينية لها تأثيرات سلبية على التعليم في القدس؟أهل هناك  -8

  

  فرضيات الدراسة 

 التعليمية ةالحالمقارنة مع  بين الحالة التعليمية لسكان القدس الشرقية ةجوهريوجد فروق ت ال -1
 .لسكان الضفة الغربية 

  .المدينة  على التعليم في شراف على المدارس في القدس الشرقية يؤثرسلباًتعدد جهات اإل -2

 .النقص الشديد في الغرف الصفية يزيد من نسب التسرب المدرسي  -3

 .سرائيلية في مدينة القدس على ظهور مشكالت تعليميةتساعد السياسات اإل -4

 .هناك تباين في مستوى التحصيل العلمي بين طلبة مدارس القدس حسب الجهة المشرفة  -5

 .هناك جوانب سلبية ونواقص كثيرة في البنيان واآلداء التربوي لمدارس القدس الشرقية -6
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  المحددات

ع التعليم التي نشرها مركز وموضحصائيات المتعلقة بعتماد في الدراسة على اإلتم اال
 رجدوتالرسمية ، كترونية لفلسطيني والمواقع اإللحصاء ااء اإلسرائيلي والجهاز المركزي لإلاإلحص

سرائيلية كانت باللغة أخوذة عن الجهة اإلالموعتمادها إ أغلب المصادر التي تم نألى إشارة اإل
 ،مل معهافي القدس للتعاعدم وجود هيئة موحدة مثلة بالمت العقبات وقد واجهتني بعض  ،فقطالعبرية 

سرائيلية إوجود مصادر ل  وذلك ،زمة والمتعلقة بموضوع الرسالةالالبيانات العلى منها لحصول وا
كما ،  عن الجهة األخرى  في بعض األحيانهابيانات في  قد تكون مختلفة والتيخرى فلسطينية أو

لتي لم تكن  من الفلسطينية ا من الجهتين سواءصعوبة في الحصول على هذة البياناتواجهتني 
ة في خرى رفض الجهات المسؤولأمن جهة و،  محدثة عن التعليم في القدس عد بياناٍتجاهزة ولم تُ

 بخصوص المراجع أما  ،  بشكل متعمدسرائيليتن تزويدي بالبيانات وحجبها البلدية والمعارف اإل
 نأو، تب والمراجع  ن هناك نقص في هذه الكأوالكتب المتعلقة بالتعليم في مدينة القدس فقد تبين 

ن أ كما لوحظ  ،غلب  المصادر كانت عبارة عن مقاالت وبيانات في مؤتمرات وصحف ومجالت أ
 وتقتصر الكتابات والمقاالت عليهم مما  ،لتعليم في القدسامور أبالمعنيين  من معروفعدد هناك 

  .غلب االحيان أجعلها مكررة في 
  

  منهج الدراسة

الكمي لإلحصائيات المنشورة راسة على منهج تحليل المضمون عتماد في هذه الدالتم ا
حديثة ال  المقاالت بخصوص التعليم في القدس ، باإلضافة الى تحليل المضمون للكتابات والبيانات و

 . لموضوع الدراسةتتتطرقوالتي 

 

  وصف مكان الدراسة 

سرائيلي لمدينة القدس  األحتالللدراسة في السنوات الممتدة من اإلتبحث هذه ا :الحدود الزمنية
  . 2011لى الفترة الحالية  العام إ1967خالل العام  

  . جامعة القدس– فلسطين –إسرائيل : الحدود المكانية
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  الثانيالفصل 

______________________________________________________  

  نبذة تاريخية

حتالل الصليبي على يد صالح إلتحريرها من ابعد هتمام بالعلم والتعليم في بيت المقدس إلاأ بد
ستمرت ا علمية في بيت المقدس وةول نهضأحدثت ، حينها للهجرة ) 583(يوبي في العام ألالدين ا

 السابع والتاسع رنيني خالل القأ يوبيين والمماليك تقريباًأل وقويت طيلة حكم اةهذه النهض
حتالل اكيد على هوية المدينة بعد فترة أ هو التة هذه النهضساسي وراءألكان الحافز ا ،الهجريين

 ما يتعلق باللغة ةخاص  ن العلم والتعليِمأيمان بال او، ستمر قرابة قرن من الزماناجنبي طائفي أ
يساعد على و،  وما حولها  في تقوية مجتمع المدينة هاماًيلعبان دوراًة ن والسنآالعربية وعلوم القر

  .ام بالمدينة المقدسة  وبالد الشهل فلسطينأرتباط ا

شراف حكومي إكثار من بناء المدارس ووضعها تحت إل المذكورة باةالعلمي ةتميزت النهض 
 فضلأ بجلب ون المسؤولهتماحيث نفاق عليها وتطويرها، إل ل كثيرٍةمواٍلأمنظم وتخصيص 

يوبيين ألوقد بلغ عدد مدارس بيت المقدس خالل فترة حكم ا. المدرسين والعلماء للتدريس فيها
ظهرت ، و التي كانت متواجدة حينهاضافة للمدارس الحكومية إلبا،  كثر من مئة مدرسٍةأوالمماليك 

مثل تحديد ،  للعملة شروطا عامضمنتصحابها تأنشئت بموجب وقفيات من قبل أمدارس وقفية 
ى حيانا قرأوقفيات وغالت تشمل دارتها وكانت تخصص لهذه المدارس إهداف المدرسة وطرق أ
 في نشر العلم والثقافة األكبر فكان الدور ةما قبل هذه الفترأ، نفاق عليها بصورة مستمرة إلكملها لأب

   . هنا وهناك في المدينةالموزعة المختلفة المكتبات  جانبلىإفي القدس متروك للمساجد والكتاتيب 
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التي كما ذكر قصى المبارك مدرسة المسجد األفي بيت المقدس  شهر المدارس القديمةأمن و
والمدرسة الصالحية التي تعتبر من ، كبر مدرسة في المدينة  أهم وأالعديد من المؤرخين  كانت 

من العام  ، ذ ظلت تقوم بوظيفتها زهاء قرون إ طولها عمراًأشهر مدارس القدس بال جدال وأ
 ، والنحوية،ةوالميموني، والمدرسة االفضلية، واخر القرن الثاني عشر الهجريأ هـ وحتى )588(

كانت رغونية التي ألوالمدرسة ا،  ، و المنجكية و التنكرية ، باصيريةألوالمدرسة ا، و الناصرية 
 بسبب تنافس حكام هناك عدد كبير من المدارس وذلككان وفي الواقع ،  تقع بالقرب من باب الحديد

د ذكراهم وتقربهم الى اهللا  في تشييد دور العلم التي تخلنذاكآ المسلمين الذين حكموا بيت المقدس
  .تعالى وتحافظ على مكانة المدينة المقدسة

فترة حكم وهي ، شهد القرنان الثامن والتاسع الهجريين العصر الذهبي لمدارس القدس 
 مدارس القدس وحتى في عصرها الذهبي كانت تعاني من ال انإسلفنا ، أ كما يوبيين والمماليك ألا

 لهذه المدارس يتالشى ويقمعظم  نجم أقرن الحادي عشر الهجري بد الفي بدايةف ،  عدةمشاكل
ن جاء القرن الثاني أوما ، خرب  لى مساكن وإتحول خر آلالبعض ا وبعضها غالقإفتم ، تدريجيا 

 عوديو،  في القدس ة قد سيطرا على الساحة التربوينحطاط الفكري ال واةميألاعشر حتى كانت 
 من المدارس لم تكن مؤسسات رسمية للدولة بل كانت تنشا  كبيراًدداً عنألى إ هذا التدهور سبابأ

 دارة هذه الوقفياتإسيئت أولما  ،سلفنا أكما بموجب وقفيات شخصية وتمول من ريع هذه الوقفيات 
 يسمح بتوريث الوظائف المدرسية كما كان وجود النظام الذي،    التي تتبعهاتدهورت حالة المدارس

وظائف تقسم  ال هذهكانتبحيث   من المظاهر التي كانت سببا في تدهور التعليم سكالمشيخة والتدري
و سبعة شيوخ أ ةللمدرسة الواحدة ست  - في بعض األحيان -  صبحأنه أحتى شخاص أبين عدة 
  .م الحكومي للمدارس التي كانت ترعاها الدولة ضافة الى تقليص الدعإلبا، ن عليها يشرفو

 خالل حتاللإ سلطاتربع أ ها تباعاًي تعاقبت علالتي سدينة القمد للوضع الخاص لونظراَ
نشاء السلطة الوطنية إحتى وسرائيلية إلوا، االردنية ، البريطانية ، العثمانية : القرن الماضي 

 المختلفة وما  بالتحوالت السياسيةراًأثكثر القطاعات تأالتعليم في القدس من  فقد كان  ،الفلسطينية
 مدارس نأول يمكن الق وعلى الرغم من ذلك قتصادية،اجتماعية وثقافية واات رافقها من مناخ

سالمية كما ساعدت على حفظ اللغة العربية والعلوم إلتها وهويتها اننجحت فعال في تثبيت مكاالقدس 
ال يمكن الحديث عن التعليم في القدس من غير ذكر نه أوبما ، الدينية والكثير من التراث العلمي

شكاليات واقع إن هم المراحل التي مر بها وذلك لما تفسرة هذه المراحل مألتاريخية موجزة خلفية 
  .وخاصة من ناحية تعدد المرجعيات والمناهج المعتمدة ،  اليوم التعليم في المدينة
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  . الحكم التركيخالل فترة التعليم في القدس : المبحث األول

وقد بدأ هذا  الحكم مع بداية إنحسار ،  )م1517(عام  في ال الحكم التركي العثماني لفلسطينأبد
نتشار لألمية وتراجع في الساحة التعليمية فيها، اي شهدتها مدينة القدس ومع بداية النهضة العلمية الت

إال أنهم حاولوا تنشيط التعليم في المدينة وبخاصة تعليم المواضيع ذات الطابع الديني وعملوا على 
مدارس المملوكية القديمة ، فبنوا العديد من المدارس االسالمية ومدوا يد إحياء وترميم بعض ال

  التعليم في المدينة لم يصل الى  بالعون للعلماء، إال أن إهتمام األتراك

ولى لحكم يت القدس خالل القرون الثالثة األفقد بق. األيوبيين والمماليكهتمام امستوى 
ة من النواحي السياسية واالدارية واالقتصادية اإلمبراطورية العثمانية مهمشة وغير هام

  .واالستراتيجية وكانت قيمتها األساسية في نظرهم تقتصر على القيمة الدينية االسالمية

، لزامي المجاني إل قانون التعليم اة العثمانيمبراطورية إلوضعت ا م) 1878( العام  في
-حينها  - بموجبه مح وقد س في المدينة العمل بهذا القانون على فتح العديد من المدارسوساعد 

سيس العديد من أمام تأتاح المجال أفتح مدارسهم الخاصة والدينية وهو ما لجميع الطوائف ب
 م ،) 1886(نشات عام ُأ مثل مدرسة شميدت للبنات التي المدارس الغربية والتبشيرية في القدس

وجميع ، الفرير وتراسنطة وغيرها س مداروم )  1899(ت في العام أنشأومدرسة المطران التي 
من أشهر المدارس التي أنشاها األتراك كذلك  ،ن آللى اإهذه المدارس ال زالت قائمة وتؤدي واجبها 

بالنسبة ساسية ألن قيمة القدس اأومع ، في مدينة القدس وال زالت قائمة الى اآلن المدرسة الرشيدية 
 في مجال ةسالميإلخرى غير األيحاولوا مجاراة الطوائف انهم لم أال إ ةسالميإتراك كانت دينية لأل
همية ألدراكهم إدل على ضعف مر الذي ألا،  تفوق عليهملحتى او أنشاء المدارس ودور العلم إ

  . ةمدينة المقدسالتربية والتعليم بالنسبة لمستقبل ال
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   . نتداب البريطانيإلا التعليم في القدس خالل: المبحث الثاني

فرض البريطانيون ،  م) 1917( عام أنتداب البريطاني على فلسطين الذي بدالد افي عه
 وغير مباشرة على ةسميافي الوقت الذي مارسوا سيطرة ف  ،العربي على نظام التعليم ةسيطرة كامل

الكلية الفنية اليهودية في (قامة جامعات إو، نظام التعليم اليهودي وسمحوا لليهود بتطوير مدارسهم 
المجال التربوي لقيام نفسهم في أعداد إلوا الظروف لليهود ؤهي و) العبرية في القدسةوالجامع، احيف
 لم يسمح للعرب وقتها ،قامتها من خالل وعد بلفور إهم التي تعهدت بريطانيا بمساعدتهم على تدول

 كاف من قبل هتمامالم يحظ التعليم العربي بوو كليات اختصاص في مدينة القدس أجامعة ية أباقامة 
 فحسب ،يجاد مقاعد كافية في المدارس الحكومية للطلبة الفلسطينيينإبسلطات االنتداب التي لم تهتم 

ال ربع عدد  إالحكومةلم تستوعب م  )1946 /1945(حصائيات المتوافرة عن العام الدراسي إلا
رموا من التعليم في العام بلغت نسبة االطفال العرب الذين ح، وقد )1( الذين هم في سن الدراسةةالطلب

من %) 3(مقابل  الدراسة فيجمالي عدد االطفال في سن إمن %) 67.5(م )  1944(الدراسي 
توجد  االنتداب البريطاني االهتمام الكافي بالتعليم العربي في مدينة القدس ، فلم يوِلم ل )2 (اليهود

نشاء العديد من إ لىإهلها أمما دفع سلفنا أكما نتداب المدارس الكافية لطلبة المدينة الحكومة ا
لحركة التعليمية تظهر على الخاصة ،  ففي مطلع القرن العشرين بدأت بوادر نهضة في االمدارس 

الشعب وهيئاتة الوطنية والدينية وتم إنشاء المدارس في ربوع فلسطين بعامة وفي مدينة أكتاف 
م  إبان ) 1922( في القدس عام يئنشالقدس بخاصة، فقد أخذ المجلس اإلسالمي األعلى الذي أ

نتداب البريطاني  على عاتقة إنشاء عدد كبير من المدارس واإلنفاق عليها من غلة حكومة اال
األوقاف، كما أحيا  المجلس اإلسالمي بعض المدارس القديمة التي كانت قد توقفت عن العمل، وفي 

مدرسة األيتام اإلسالمية هي دس و خاصة في القةم كان هناك سبع مدارس إسالمي) 1947( عام
والكلية اإلبراهيمية،  ، وكلية روضة المعارف الوطنية ،  ومدرسة البنات اإلسالمية ،الصناعية

 وتعتبر مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية .)3(والمدرسة المحمدية،  والفالح ، ومدرسة الحكمة
تهذيبهم  وتعليمهم العلوم اإلسالمية في المرحلة م إليواء األيتام و ) 1922(التي تأسست في العام 

                                                            
 1979.الطيباوي  - 1

 1986العرف  - 2

 )1947-1917(كتاب القدس ، مرحلة تحقيق التفوق الديمغرافي  - 3
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 من أشهر ،بتدائية وما بعدها والصناعات التي تكفل لهم العيش وتنقذهم من براثن الجهل اال
المؤسسات التعليمية التي أنشاها المجلس اإلسالمي األعلى وال تزال باقية حتى اآلن و تقوم بدورها 

 الحكومي الذي كانت تتلقاه المؤسسات العربية واإلسالمية ، فعلى الرغم من قلة الدعم خير قيام
 المدارس التي أنشاها نأآنذاك بخالف المدارس التبشيرية أو المدارس في المجمعات اليهودية ، إال 

  . واستفاد منها عدد كبير من أبناء المدينة المقدسة كبيراًالمجلس اإلسالمي األعلى حققت تقدماً

لى إنتقال من عهد الجمود والجهل ا الذي يعتبر مرحلة القرن العشرينول من ألخالل النصف ا
ثر به المقدسيون بالطبع ، لم تخل سالمية وتأإلم البلدان العربية واعهد االستقالل والتحرر الذي ع

ورها في نشر الثقافة والعلم مثل مكتبة دسالمية قديمة ظلت تقوم بإ من عدة مكتبات مدينة القدس
 من المكتبات  كبيٍرلى عدٍدإضافة إلبا، سعاف النشاشيبي إ ومكتبة ،والمكتبة الخالدية، الشيخ الخليلي

  .الخاصة بالعائالت المقدسية
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   . ردنيأل الحكم ا فترةالتعليم في القدس خالل: المبحث الثالث

 )181  (مم المتحدة القرار رقمصدرت األأ م) 1947( عام من التشرين الثاني ) 29(في 
لى دولتين منفصلتين مستقلتين إلى تقسيمها إنتداب البريطاني على فلسطين ودعا ى االهنأالذي 

م  ) 1948(سرائيلية عام نشبت إثر ذلك الحرب العربية اإل ،سرائيلية إخرى ألحداهما عربية واإ
  ،ربي سيطرت إسرائيل على الجزء الغ ،لى قسمينإ من نتائجها أن تم تقسيم مدينة القدس التي كان

 بالقسم -  فيما بعد - فيما بقيت البلدة القديمة وضواحي المدينة الشمالية والشرقية والجنوبية وسميت 
  .م   )1967(م  وحتى العام  )1949(الشرقي تحت الحكم االردني الذي استمر من العام 

 –ها نّأال إلقدس مدينة الميزة  الدينية والتاريخية المة بالمكانيةردناأل ةالمملكعتراف ارغم 
 ولم تميزها عن غيرها من مدن  في مجال التربية والتعليمةمزايا خاص المدينة  لم تعِط -ة المملك

نها عمدت أحتى ،  ةيعكس مكانتها الجليل، فلم تنشئ معاهد متميزة ولم تنفق عليها بسخاء ، المملكة 
نهاء إمة عمان وكانت غايتها لى العاصإخرى فيها أل اةلى نقل المكاتب الحكومية والمؤسسات الهامإ

  .حينذاك  ينستياء المقدسياثار أ الذي رمأل ا)4( لفلسطين ةية سابقدارإمركز القدس كعاصمة 

ية في كافة ـعلم ةحقيق نهضـلى تإت السلطات االردنية ـواسط الخمسينات سعأفي     
ردن للتربية والتعليم ألاه اعطأهتمام الكبير الذي الستفادت مدينة القدس من ااوحينها  ةنحاء المملكأ

 فتطور ، سالمية إ عربية ةطار فلسفإ وقراه وخاصة في مجال تطوير المناهج في هفي مختلف مدن
 البريطاني نتدابالهد اـوضاع الموروثة من عألدخلت على اأ وماًـ وكوعاًـالتعليم في المدينة ن

  .تحسينات كبيرة 

 المشرفة عليها ةصناف بحسب السلطألى ثالثة إ ردني تقسمألكانت مدارس القدس خالل العهد ا
 والمدارس )%63 (كان هناك المدارس الحكومية ونسبتها )م1965(ففي العام ، نآلكما هو الحال ا
وكانت جميع هذه ، )1()% 11 ( لوكالة الغوث ونسبتهاة والمدارس التابع)%26 (الخاصة ونسبتها

المدارس ت عطأ، ردنيةأل وزارة التربية والتعليم اشرافإلردني وتخضع درس المنهاج األالمدارس تُ
سمح فقد ، دارة برامجها ونشاطاتهاإحرية كبيرة في لمدينة القدس الخاصة أثناء حكم المملكة األردنية 

فطبق ، ردنيألفة الى المنهاج ااضإبها  ةاصتطبق مناهج خب ة لبعض المدارس الخاصردنيألالقانون ا
                                                            

 . 1993. حلبي  - 1
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 كما،  البريطانية)GCE( لى شهادةإ يؤدي منهاجاًخر اآلبعضها بعضها المنهاج المصري وطبق 
  .لمانيةأجنبية كالفرنسية واأل تدرس طلبتها لغات ة بعض المدارس الخاصخذتأ

 كبيرين من ستحساناًإ وردنية القت تجاوباًأل المناهج المدرسية انأيمكن القول بشكل عام 
بعد سنوات ،  تربوية عربية واضحة ةفلسفنها جاءت مبنية على ألجانب سكان القدس الشرقية 

 لجعل التعليم في فلسطين عربي هتماما كبيراًاتراك والبريطانين الذين لم يولوا أل من حكم اةطويل
عتبرت ُأ مورأبعدة  م) 1964( لعام )16( ردني رقمألفقد جاء قانون التربية  ا، نية بالروح وال

 وسكان شرقي ةى الفلسطينيون بعامأوقد ر، الشرقية  في مسيرة التعليم في القدس  كبيراًتطوراً
ن أبعد ، وتقوي العزائم ، مل ألالقدس بخاصة في هذه الفلسفة التربوية منطلقات تبعث على ا

  .حباط إلس واأخرجوا من نكبة رهيبة مثخنين بالجراح ومثقلين بالي
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   . يليسرائإلحتالل اإلالتعليم  في القدس بعد ا: المبحث الرابع

ندلعت بينها وبين الدول العربية اسرائيل القدس بعد حرب إحتلت ام ) 1967(العام  في
سرائيل من طرف واحد إعلنت أ حزيران من العام نفسة )28(وفي ، على المدينة فيها وسيطرت 

ان ك، حيث سرائيلية إلحكام والقوانين المدنية األوطبقت علية ا، ليها إضم الجزء الشرقي من القدس 
 بالتربية والتعليم  والتي ةردنية المتعلقأللغاء القوانيين اإ، لى القيام به إإسرائيل من بين ما سارعت 

لحقت أ وم ، ) 1964( لعام )16( وفي مقدمتها القرار رقم ،حتالل إلكانت سارية المفعول قبل ا
بلدية القدس و المعارف  لوزارة التربية والتعليم االردنية بوزارةةمعظم المدارس التي كانت تابع

  ، الفلسطينيين لوكالة غوث الالجئينةالتابعتلك هلية والخاصة وألما المدارس اأ ،سرائيليتينإلا
عت تحت رقابة وزارة المعارف  ولكنها وض ،ردنيألفظلت تعمل مستقلة كما في العهد ا

القانون الحق عطى هذا أ ، حيث م) 1969( لعام )564(سرائيلي رقم إلوفق القانون ا، سرائيليةإلا
 نأت أر  والتدخل في مناهجها وشؤونها اذّنشطة هذه المدارسأسرائيلية بمراقبة إللوزارة المعارف ا

لى إمدينة القدس للكامل احتاللها الول أل عمدت سلطات االحتالل ومنذ اليوم ا، وقدذلك ضروريا 
المناهج والمدرسة و العملية التعليمية ستهدفت التحكم في مدخالتاحكام قبضتها على قطاع التعليم وإ

   .ةراضي المحتل في األةالمستقبلي هالكي تتماشى مع برامجثير على المخرجات م والطالب للتأوالمعل

سرائيل من مكتب التربية إطلبت م )  1968 - 1967  ( موعد بدء العام الدراسيانولما ح
ن أ ةحتالل شريطالقم الذي كان يعمل قبل ا عمله بنفس الطان يباشرأوالتعليم في القدس العربية 

 ،سرائيلإالمناهج التي تريدها ردنية أل لوزارة التربية اة في المدارس الحكومية التي كانت تابعيطبق
الجهات  من ةتلقى تعليمات بةوطالبت) خضرألداخل الخط ا( سرائيلإوهي مناهج المدارس العربية في 

 العمل تحت تلك الظروف ة فرفض مدير المكتب وصحب،  تعليم على الةسرائيلية المشرفإل اةالرسمي
وذلك من منطلق ،  علمات مدارس القدس الحكوميةكما رفضت الغالبية العظمى من معلمي وم

، ردنية أل عن تمسكهم بالقوانين والمناهج اعترافهم بضم القدس وتعبيراًاحتالل وعدم رفضهم لال
وضاع التي ألجراء تغييرات وتعديالت على اإمنع المحتل من التي ت، عراف والقوانين الدولية ألوبا

 وقد القى موقف طاقم مكتب التربية والتعليم وموقف المعلمين والمعلمات  ،حتاللالكانت قائمة قبل ا
شرف للعاملين في ، وإزاء هذا الموقف المحاء فلسطين أن من سكان القدس وسائر  واسعاًييداًأت

 دس العربية قامت إسرائيل بإغالق مكتب التربية والتعليم العربي واعتقال عدٍدالتربية والتعليم في الق
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 من المعلمين المستنكفين عن العمل وأخذت على عاتقها عملية اًكما اعتقلت عدد، من المسؤولين فيه 
فتح المدارس ومباشرة العمل فيها معتمدة على النفر القليل من المعلمين والمعلمات الذين كانوا 

  قليلٍةلى تعيين أعداد غيِرإستمرار في عملهم بعده ، كما لجأت ون قبل اإلحتالل والذين قبلوا االليعم
والتربوية وكان جل همها  لى كفاءاتهم العلمية إلتفاف غبين في العمل في التدريس دون االمن الرا

لذين رفضوا أما المعلمون ا، لى حالتها الطبيعية إينحصر في جعل األمور تظهر وكأنها عادت 
العمل فقد قاموا بتوزيع أنفسهم على المدارس الخاصة واألهلية والمدارس الخمس التي أنشاتها 

وكلها ظلت تطبق المناهج األردنية وعملوا فيها برواتب ، جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية آنذاك 
دارة  باإلقسراًلمدارس الحكومية التي ألحقت رمزية أو بشكل تطوعي وشجعوا طالب وطالبات ا

لى هذه المدارس لحماية أنفسهم من السم الفكري للمناهج التي أخذت إنتقال اإلسرائيلية على اال
  .)1(إسرائيل تطبقها

بنائهم وقد عبروا أسرائيل على عملية تعليم إواستمر رفض مواطني القدس العربية لسيطرة 
لى إدخالهم إمدارس الحكومية و من الوالدهمأ من ةعداد كبيرأخرى بسحب أه بعد عن ذلك سن

 في ةعداد الطلبأدى الى تضخم أمما ديرة ألوقاف واة لألس التابعهلية والمدارألالمدارس الخاصة وا
  المدارس فية من طلب)%45 (كانم )  1980- 1979(  الدراسي عامالهذه المدارس فمثال في 
ومع أن جهات ، )2(حتالل مباشرةال قبل ا)%24 ( مقابلنواع من المدارسالقدس العربية في هذه األ

دة من الطلبة ستيعاب األعداد المتزاية الفلسطينية دينية وغير ذلك افتتحت مدارس خاصة جديد
مع  -  بعض المدارس الخاصة ظلت  ذلك لم يكن كافيا ، غير أنحتالل إال أنالرافضين لمناهج اال

ستمرت مع ذلك هجرة طلبة القدس ، وا ونوعاًدون مستوى التحدي الذي واجهته كماً - األسف 
 - 1989 ( ففي العام الدراسي،  إلسرائيل طيلة الثمانيناتةالعربية من المدارس الحكومية التابع

  من طلبة القدس العربية يدرسون في مدارس خاصة مقابل)%54.7( مثال كان )م1990
تعاظم مقاومة  ونتيجة ل. في مدارس وكالة الغوث)%6.7( في المدارس الحكومية و)38.6%(
جراءات اإلسرائيلية تجاه التعليم في القدس ٌأجبرت بلدية القدس اإلسرائيلية على إعادة المنهاج اال

لى المدارس اإلعدادية واإلبتدائية، إ ثم إعادة نفس المنهاج  ،لى المدارس الثانوية أوالًإاألردني 

                                                            
 . 1990. النمري - 1

 . 1990. النمري - 2



 
17

اللغة العبرية بتدريس طلبتها لرسمية  المدارس الحكومية ايجبر لية قراراًيالسلطات اإلسرائوأصدرت 
 عن الحكومة والذي يتضمن شرحاً) المدنيات(مى  حول المجتمع اإلسرائيلي أو ما يسومساقاً

لى جانب المنهاج إس هذان المساقان در إسرائيل والتاريخ اليهودي ويةالصهيونية ونشوء دول
حتالل دس العربية وضواحيها في ظل االالق ، وفيما يلي المراحل التي مر بها التعليم في األردني

  :في المدارس التابعة للبلدية والمعارف اإلسرائيليتين 

م والفترة ) 1967/1968(  مرحلة تطبيق المناهج اإلسرائيلية الرسمية خالل الفترة ما بين -1
  .م في صفوف المرحلة الثانوية) 1971/1972(

  بين العامين الدراسيينافترة مسرائيلية الموحدة خالل الإلمرحلة تطبيق المناهج ا -2
 .م ) 1972/1973 (  – )1971/1972(

في المرحلة م )  1973/1974(  الدراسي ردني في العامألمرحلة العودة لتطبيق المنهاج ا -3
 )1987/1979 ( في العام الدراسي عداديةإل المرحلة اردني فيألثانوية ثم طبق المنهاج اال

بتدائية مع الردني في المرحلة األجرى تطبيق المنهاج ام  ) 1980/1981(وفي العام الدراسي 
 .سرائيلية إلسرائيلي فيما يتعلق باللغة العبرية والمدنيات اإلالحفاظ على تطبيق المنهاج ا

سرائيل طيلة إل ةردنية وللمدارس غير التابعمور طلبة القدس للمناهج األأولياء أن حماس إ
ندفاع الجماهيري نحو ال فهذا ا،يجابياتهإضت الكثير من جهأ رافقته سلبيات عديدة ،السبعينات

هتمام بالمدارس القائمة من حيث المباني والتسهيالت الالزمة اهلية لم يواكبة أل واةالمدارس الخاص
. عداد المتزايدة من الطلبة ألستيعاب اال كافية ة جديدكما لم تواكبه عمليات بناء مدارس، للطلبة 

عباء أكتافهم أهتمام كاف بالمعلمين والمعلمات الذين حملوا على ا لم يواكبه هنّأخطر من ذلك ألوا
خر أهمال بالتالهملهم المسؤولون الفلسطينيون داخل القدس وخارجها وتمثل هذا اأالتحدي الكبير ف

 وعدم تطوير قدراتهم المهنية عن طريق دورات ، لى مستوى مقبولإفي دفع مرتباتهم وعدم رفعها 
كثير من زدادت أوضاع ا، وقد  و عن طريق عمليات توجية تربوي مستمر متخصصأ، منظمة 
تكررة التي م بسبب اإلغالقات الم)  1990 -1987( خالل الفترة من اً الخاصة سوءالمدارس

نتفاضة اجة لعمليات المقاومة التي رافقت حتالل على هذه المدارس نتيكانت تفرضها سلطات اال
لى قيامهم في إمما أدى ، قتصادية للعاملين زدياد سوء األحوال االاب الشعب الفلسطيني ، وبسب
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 قسم منهم ضطراراكررة للمطالبة بحقوقهم وبالتالي عتصامات متاضرابات واض المدارس ببع
، غير هتمام الكافي رهقهم وصرفهم عن إعطاء طلبتهم االمما أ للعمل بعد أوقات الدوام المدرسي 

ت بدأ يظهر بين أولياء أمور الطلبة في كثير من المدارس الخاصة  في مدينة أنه ومع بداية التسعينا
القدس تململ حقيقي وعدم رضى عن النشاطات التعليمية لهذه المدارس ونتائجها ، وبالتدريج بدأت 

لى المدارس الحكومية التابعة إلسرائيل إتظهر هجرة ألعداد كبيرة من الطلبة من المدارس الخاصة 
رارها  من المدارس الخاصة من حيث المباني والتجهيزات ومن حيث استق حاالًت أحسنوالتي كان
اد الطلبة الذين انتقلو حتى ومع أنه ال تتوفر إحصائيات دقيقه عن أعد. نتظام التدريس فيها االعام و
 تقلص عدد الطلبة في لى المدارس التي تسيطر عليها إسرائيل إال أنم إ) 1994- 1993( عام
ف أل) 13( من المدارس الخاصة من حوالي هاماً الوقف اإلسالمي والتي تشكل قطاعاًس مدار

 يعتبر مؤشراً  )1994-1993( اآلف طالب عام )8(الى   )1990-1989( طالب وطالبة عام
  .)1( على حجم تلك الهجرة الطالبيةكافياً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 . 1990. النمري - 1
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   .نشاء السلطة الفلسطينيةإ وأوسلوتفاقية إالتعليم في القدس بعد : المبحث الخامس

 على ما نصت  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بناءتأسستم )  1994(في العام 
 وتسلمت هذه الوزارة مسؤولية التعليم بجميع جوانبه ومختلف مستوياته في، تفاقية السالم إعلية 

 ، وقافألمدارس االمسؤولية عن ط ستلمت فقا حيث  ،ستثناء القدساب،  الضفة الغربية وقطاع غزة
الفلسطينية على الرغم ة وكالة الغوث فقد تبنت الرؤية العامالتابعة لمدارس ال وةما المدارس الخاصأ

  .الوطنية الفلسطينية نها تتبع قانونيا للسلطة أمن عدم وجود ما ينص على 

تقر للعديد من  حيث كانت تفجماالًإ  سيٍءبوضٍع األوقاف مدارسستلمت هذه الوزارة ا
 في حتالل قبضته العسكريةإحكام اإلغالقات المستمرة بسبب إل وتعاني من ا،ساسياتألواجهزة ألا
 يدرس المنهاجفهتمام بالتربية المهنية ، أما بالنسبة للمنهاج ال الى جانب غياب ا،ولىألنتفاضة اإلا

 وكالة الغوث في شرقي مدارس االوقاف والمدارس الفلسطينية الخاصة ومدارسالفلسطيني في 
فطبقت المنهاج الفلسطيني أيضا مع تعديالت مثال قامت عارف والبلدية أما في مدارس الم، القدس
العبرية وتاريخ إسرائيل  اللغة فرضت تدريس، كما شعار السلطة الفلسطينية عن أغلفة الكتب بحذف

  .في تلك المدارس

 ةمتواضع بقيت  في القدسالمعلمينو س المدار دعمجميع محاوالت السلطة الفلسطينية في
 من ،هتمام والحضورالوالذي يفتقر للمزيد من الرعاية وا، المدينةحتياجات قطاع التعليم في ال قياساً

 ، تعدد المرجعيات للمدارسهمهاأو ، ساسية التي تعانيهاألالمشاكل اقبل الوزارة خاصة في ظل 
جتماعية والسياسية المعقدة في الوضاع األاذلك لى إ مضافاَ، بنية ألوالنقص الفادح في المرافق وا

وهدفها السيطرة ، حتالل هي المسبب األكبر لهذه المشاكل  ضغوط اال ، ومما ال شك فيه أنالمدينة
هم في مدارس المعارف ئلى تسجيل أبناإقدر اإلمكان على قطاع التعليم ودفع أولياء أمور الطالب 

امى دور هذه المدارس على حساب المدارس األخرى في السنوات حيث تن، سرائيلية والبلدية اإل
  .األربعة االخيرة
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  لثالفصل الثا

____________________________________________________  

  الواقع الحالي لمدارس القدس

ا وفي هذ، جتماعي والتاريخي اليتطلب الحديث عن التعليم في القدس ربطه بسياقة السياسي وا
ومن ، رض الواقع أ علىظروف التعليم في القدس لنستكشف البحث سوف نتجاوز السياق التاريخي 

 بدرجة التحصيل العلمي  لسكان القدس الشرقية مقارنة مع درجة  أيضاًبد من التعريف الهنا 
 عشرة(لِـ حصائية السكان الفلسطينيين في القدس إ وفق ،التحصيل العلمي لسكان الضفة الغربية 

  حصاء الفلسطيني في العامإلجراه الجهاز المركزي لأ، حسب الحالة التعليمية  )كثرأسنوات ف
بين هناك عالقة بين مستوى التعليم  - بشكل عام  - نه أحصائية  التبين من خالل هذه ا،  )1(2007

  (ىلإرتباط بين المتغيرين ال وصلت درجة اوقد سكان القدس الشرقية وبين سكان الضفة الغربية
ة  في النسب بين حاملي درجات البكالوريوس والماجستير والدكتورايالحظ تقارب، حيث  )0.83%

فعلى سبيل المثال بلغت نسبة حاملي ، في القدس مع حاملي نفس الدرجات في الضفة الغربية  
في حين بلغت نسبة ،  من عدد سكان القدس ) %6.68(س في مدينة القدس وشهادة البكالوري

 من عدد سكان الضفة الغربية  ، في )%6.60(لين على نفس الشهاده في الضفة الغربية  الحاص
 أولئك الحاملين لنفس الشهادةالشهادة الثانوية في القدس و بين حاملي اً هناك فرقنأالمقابل نالحظ 

نها على مأفي القدس هي  ة العامةن نسبة  الحاصلين على الثانويأ تبين ، حيثفي الضفة الغربية 

                                                            
 . نيمركز االحصاء الفلسطي - 1
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قل منها في الضفة الغربية وكما هو مفصل في أميين في القدس أل نسبة انأو في الضفة الغربية ،
  .)1(الجدول رقم 

  
  

   مع سكان الضفة الغربية ة مقارن)1ج(الحالة التعليمية لسكان القدس) : 1.3(جدول رقم 
 الضفة الغربية )1ج(القدس 

 
 ةويالنسبة المئ العدد النسبة المئوية العدد

  %5.75  92324  %3.05  4776 ميأ

  %13.31  213482  %12.28  19245  ملم

  %24.53  393289  %20.91  32761 بتدائيإ

  %28.49  456754  %30.68  48079 عداديإ

  %16.09  258035  %19.99  31319 ثانوي

  %4.16  66661  %5.50  8625 دبلوم متوسط

  %6.60  105714  %6.68  10470 بكالوريوس

  %0.12  1996  %0.16  243 دبلوم عالي

  %0.60  9620  %0.47  738 ماجستير

  %0.17  2655  %0.13  196 دآتوراه

  %0.18  2893  %0.15  214 غير مبين

  %100  1603423  %100  156666 المجموع

  )2(ملحق رقم +  )1(مركز االحصاء الفلسطيني ملحق رقم ) : 1(مصدر الجدول رقم  

 ةشرات النوعيهم المَؤأمن يعتبر لتحاق والذي عدل االما مأكان هذا بالنسبة للحالة التعليمية 
والتعليم حق ، زامي ل التعليم اإلأفيما يتعلق بمبد خصوصاًداء النظام التربوي آ تقيس مدى حسن تيال

فقد بلغ عدد سكان  ،شارة له في هذا البحث إلوكان ال بد من ا،  لمن هم في سن التعليم، للجميع 
 ة الفئة العمريمنوالذين هم )  2009 (حصائية العامإحسب ) ل الجدار المقصود القدس داخ(القدس 

- 2009   (عدد المسجلين منهم في المدارس للعام الدراسي، )1(ةنسم ) 94464(عاما ) 18- 5(
                                                            

 . الموقع الرسمي لبلدية القدس - 1
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المدرسة  ي غير مسجلين فطالب ) 3768( هناك أن يأ )1(ةً وطالبطالباً) 90696 ()2010
سرائيل إوبحسب تقديرات نشرتها جمعية حقوق المواطن في ه أنّ ، علماَ ة تعليميةدون مظلوبالتالي 

 في العام ةو الخاصأ ة الرسميةطر التربويأل من اِيأوالد الذين ال يتعلمون في ألفقد بلغ عدد ا
  .)2(اًولد)  5500(  نحو م) 2008/2009 (الدراسي

  نحو هوطالب القدس لةلتحاق في المدرس معدل االنإ فةحصائيات السابقإلبناء على اعليه و
)  18- 5 (ةالفئة العمري منلزامي إلفئة التعليم امن سكان القدس في ) %4(ن أبمعنى ،   )% 96(

  .∗ من مدارس القدسِيأفي  ملتحقينهم غير  عاماَ

سرائيل إحتالل ارتياح فمنذ ال الواقع الحالي للتعليم في مدينة القدس يشوبه الغموض وعدم انإ
 ة افتقدت المدينة المقدسسرائيلإلى إ دارياًإم وضمها )  1967( في العام يةلمدينة القدس الشرق

سرائيل نفسها من خالل إ فرضت ة فيها ، فمن جهةدارة العملية التربويإللوجود مرجعية موحدة 
ومن جهة ، خرى ألمدارس المعارف والبلدية ومن خالل التضيقات التي تمارسها على المدارس ا

ولكن وزارة التربية ،  من الضفة الغربية دارياًإ طة الفلسطينية شرقي القدس جزءاًعتبر السلثانية تَ
 وتتعاون مدارس وكالة الغوث مع توجهات  ،وقافألال مدارس اإ والتعليم الفلسطينية ال تدير فعلياً

فهي كمرجعية ، طار النظري إل هذه الوزارة يظل في اةن معظم ما تمارسأ هذه الوزارة ، علماً
ما المدارس ، أ)  1997 (لى ضاحية الرام في العامإ مع نقل مكاتبها ة غائبة في القدس وخاصشبه
الفلسطينية ومنها ارة نتماءات والتوجهات فمنها ما يتعاون مع الوزإنها مختلفة اال فةهلية والخاصألا

و أعربية ات و يتبع لهيئأومنها ما هو مستقل ، سرائيل إسرائيلي وبالتالي يحابي إما يتمتع بدعم 
لى عدم إدت أو دينية مختلفة ، هذه التعددية التي توصف بتداخلها بمؤثرات القوى السياسية أدولية 

 واضحة ةفتقاد  سياسا ذات مرجعية موحدة وبالتالي ةلى سلطة وطنيإخضوع التعليم في القدس 
  .للتخطيط والتطوير والتمويل في حقول التعليم في مدينة القدس 

                                                            
 ). 2(الجدول رقم  - 1

 2010.عير عميم  - 2

طالب يقيمون في القدس ويدرسون في مدارس ضواحي الال بد من التنوية أن النتيجة تقريبية  وغير دقيقه على إعتبار أن هناك عدد من  ∗
 القدس ومدارس تابعة لمديريات رام اهللا أوبيت لحم وغيرها
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وقاف أل مدارس ا :ربع جهات وهيأ لىإ  القدست المشرفة على التعليم فيتتوزع الجها
 والمعارف  لبلدية القدسة التابعةالرسميمدارس الو)  الوطنية الفلسطينيةةوتتبع للسلط(سالمية إلا

 ومدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ، ، ومدارس القطاع الخاصاإلسرائيليتين
) 138 (2009/2010 في العام الدراسي  في مدينة القدسغ عدد المدارسبلحيث  ).ونرواألا(

، وكما ٍة صفيٍةشعب) 3140( موزعين على ة وطالبطالباَ) 90696(مدرسة  يدرس في صفوفها 
   .)2(هو مبين في الجدول رقم 

  
  )∗(2009/2010 ة المشرفة حسب الجه في القدسعداد المدارس والطالبأ :)2.3(جدول رقم      

  ة المشرفةلجها
عدد 

  المدارس
  ةعدد الطلب

 ةنسبة الطلب

  ةللمدرس
  عدد الشعب

 في ةمعدل الطلب

  ةالشعب

  26.3  676  %24.3  17759  49  ةخاصال

  31.7  102  %4.4  3232  8   غوث الالجئينوكاله

  30.1  2020  %67.0  60845  53   والبلديةمعارفال

  25.9  342  %12.1  8860  28  ةحكوميمدارس 

المعدل العام   3140  %100  90696  138  المجموع
:28.9  

 
 

  .مدارس حسب جهات اإلشراف المختلفةعن هذه الدناه نبذه مختصرة أوندرج 

  

  

  

  

  

  

                                                            
إحصائيات المدارس الخاصة  ومدارس وكالة غوث الالجئين والمدارس الحكومية حسب إحصائيات مركز االحصاء الفلسطيني،  ∗

 وإحصائيات المعارف والبلدية حسب إحصائيات الموقع الرسمي لبلدية القدس
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  )∗∗(المدارس الخاصة: المبحث األول

، وتمويلها  نتمائها ، وسلطات اإلشراف عليهااالمدارس بتعدد أنماط تشكيلها ، وتمتاز هذه 
 هلية أ تشرف عليها جهات وأخرى، تبع ملكية فردية ما ي منهاودعمها ، وتطبيق المناهج فيها ، 

 2010- 2009  الدراسي  في العامعدد هذه المدارسوقد بلغ  وغيرها ،جمعيات خيرية وكنائس و
  .  مدرسةً ) 49(

 فراد أل من اةو مجموعأ لفرد ةلى مدارس مملوكإ ةتنقسم المدارس الخاص :  عليهاةالسلطه المشرف
ومدارس  اليتيم العربي ةوثانوي، قصى ألكمدارس ا،  ةشراف الجمعيات الخيريإل ةومدارس خاضعأ
ديرة أل لةخيرة بين مدارس تابعألوتتوزع هذه ا ةشراف الكنيسإلمدارس تابعة و أ ،يمان وغيرها إلا
 في تغطية ةذكسية ، تعتمد هذه الفئة من المدارس على الرسوم المدرسيورثأللكنائس اللوثرية واول

 تتلقى ة من المدارس الخاص)%90 (نألى إشارة إل ولكن تجدر ا،على دعم الكنائس لها وا نفقاته
لى إدخال تدريس اللغة العبرية إ بة وهي مساعدات مشروطسرائيلإمساعدات مالية شهرية من 

 .ناهجها والتقيد بتعليمات بلدية القدس م

 ةلسطيني مع تعديالت على منهاج مادطبق هذه المدارس المنهاج الف تُ:اج التعليمي المعتمدلمنها
 من ةاللغة العبرية في المدارس التي تتلقى مساعدات مشروطتدريس ضافة الى إ،  ةنجليزيإلاللغة ا
رتفاع مستواها التعليمي مقارنة ببقية المدارس وذلك ا ، وتمتاز هذه المدارس ب كما أسلفناالقدسبلدية 

تباع نظام او،  للمحافظة على بقائها ةمنافسة المستمر الحرص على ال :سباب من بينهاأللعدد من ا
 المقبولين ذوي ةنتقاء الطلباو، ي معلم ال يثبت كفاءته أستغناء عن ال تتيح اةالتوظيف بعقود دستوري

كما تمتاز بقدرتها على تدريس  ، ذوي التحصيل الضعيف ِةستغناء عن الطلبالالتحصيل الجيد وا
 ة متنوعةوتوفير نشاطات تربوي، ن آفظ القرح وةسالميإليم التربية او تعلأ، ضافية إجنبية ألغات 

  .مثل تعليم الموسيقى والفنون 

 هيشكلون ما نسبت وطالبة طالباً ) 17759 ( بين صفوفهاةتضم المدارس الخاص: الطالب
 دراسية تشكل ةشعب ) 676( من مجموع الطالب في مدارس القدس ، يتوزعون على ) 24.3%(

                                                            
 . التعليم في القدس) 6(التقرير المعلوماتي  ∗∗
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يبين توزيع طلبة ) 3(والجدول رقم  في القدس ، ةسيمن مجموع الشعب الدرا%) 21.5( هما نسبت
 . هذه المدارس حسب الجهة المالكة لهذه المدارس

  
  

   .ة حسب الجهة المالك الخاصة توزيع طلبة المدارس) : 3.3(الجدول رقم 

 
  النسبة  عدد الطالب  عدد المدارس  ة المالكةالجه

  %26.8  4774  16  ةسالميمدارس إ

  %28.3  5003  10  ةمسيحي

  %44.9  7982  23  ةخاصملكية 

  %100  17759  49  المجموع

  .2011، سمير جبريل ، مدير التربية والتعليم في القدس: مصدرال 

  
 

تعاني مدارس القطاع الخاص من نقص في الكفاءات التعليمية بسبب الجدار والحصار : العاملون  -
جور المعلمين من حملة هويات القدس مقارنة أرتفاع امن وبالتالي  ، ةالمفروض على المدين

مر كذلك تفضيل الكثير من المعلمين ألويسهم في هذا ا، بالمعلمين من حملة هويات الضفة الغربية 
  . تلك المدارسمتيازات التي تقدمهااللتحاق بمدارس البلدية والمعارف بسبب الرواتب واالا

  

مبانيها ليجارات اإلرتفاع قيمة اسوء في بعض مبانيها و من ةاصتعاني بعض المدارس الخ: بنية ألا  -
 لسد ةقساط المدرسيأل صعوبات مالية بسبب عدم كفاية اةنها تواجأ و خصوصاً ،ةجرأالمست

  .ساسيةألحتياجاتها اإ
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 مدارس الوكالة: ثانيالمبحث ال
)∗∗(  

، )1948( عام ةثر نكبإن تها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينييأنشأوهي المدارس التي 
،  ة من الطلبةً كبيراًعدادأمن المدارس التي استقطبت ) 1967 (وكانت في السنوات ما بعد العام

ستقرار مالي بسبب ا عانت من عدم ةخيرألها في السنوات انّأال إ  متميزةً تعليميةًوقدمت خدماٍت
- 2009( الدراسيارس في العامهذه المد عددوكالة الغوث ، بلغ المخصصة لميزانيات التقليص 
  .ارس مدثماني )  2010

  

شراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلتخضع هذه المدارس :   عليهاةالسلطه المشرف -
 . مين نفقات المدرسة ومستلزماتها أوهي تتولى تعيين العاملين ودفع رواتبهم وت، ) ونرواألا( 

 حتالل عاماسرائيلي بعد إلرس الوكالة تطبيق المنهاج ارفضت مدا  : المعتمدج التعليمياالمنه -
عداد المنهاج الفلسطيني إنتهاء من ال تم اأنلى إردني ألواستمرت في تطبيق المنهاج ا) 1967(

 ) .2001- 2000 ( تطبيقه فيها في العام الدراسيأالذي بد

من مجموع عدد ) % 4.4 (ةي ما نسبتأ ة ، وطالبطالباً) 3232(تضم مدارس الوكالة : الطالب -
 دراسية تشكل ما نسبته ةشعب ) 102( وهم يتوزعون على ،  المدارس في مدينة القدسةطلب

وتوفر هذه المدارس التعليم حتى الصف العاشر ، من مجموع الشعب الدراسية في القدس % ) 3.2(
شراف اإلات جهة لمما يزيد من عبء المدارس التابع،  وال يوجد فيها تعليم ثانوي  ،ساسي فقطألا
  .  خرىاأل

، ية  مشاكل في األبنية والغرف الصف مدارس القدس من من كغيرها ة مدارس الوكالةواجت : بنيةألا -
  ثالثُو  ملك مدارس خمس فلديها، لبناء من بلدية القدسوذلك لصعوبة الحصول على رخص ا

مدارسم كما أنها  ،لتعليمية والصحيةستأجرة غير مالئمة من الناحية استأجرة، وهذه المدارس الم 
  . تفتقر إلى الترميم والصيانة والمالعب والساحات والمظالت الواقية والمختبرات العلمية والحاسوب

  .مدراء  ثماني واً معلم)140(مدارس الوكالة  في العاملينعدد بلغ ي:  العاملون  -
  

  

                                                            
 . لقدسالتعليم في ا) 6(التقرير المعلوماتي  ∗∗
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   )∗∗(الرسميةمدارس ال: ثالثالمبحث ال

 سيطرتها على تفرض )1967 (عامالمدينة القدس في كامل  على سرائيلإبعد سيطرة  
 تبعتها لبلدية القدس والمعارف االسرائيليتين،أو ردنيألالمدارس التي كانت قائمة في العهد ا

ستقرار وضعها مقارنة بالمدارس اتمتاز هذه المدارس بواصبحت ما يسمى بالمدارس الرسمية ، 
  .مدرسة) 53 () 2010- 2009 ( الدراسيلعاماحصائيات إ حسب ها عددبلغوقد ، خرىألا

  

شراف على هذه إلسرائيليتين اإلتتقاسم وزارة المعارف وبلدية القدس ا:   عليهاةالسلطة المشرف -
قرارها إمن حيث المناهج التعليمية و، شراف الفني إلحيث تتولى وزارة المعارف ا، المدارس 

فيما تنفق ، ساسية ألعلى المدارس المعارف اوتشرف على الجانب المهني لهذة المدارس ، وتنفق 
توفر مستلزماتها و ، ة المدارس الثانويوتشرف على تعيين المعلمين والمعلمات واإلداريين فيالبلدية 

  .داريين العاملين فيها إلثاث ورواتب المعلمين واأمن لوازم و
لفلسطيني وتفرض تدريس تدرس مدارس المعارف والبلدية المنهاج ا:    المعتمدج التعليمياالمنه -

  .لى جانبهإ" إسرائيل"اللغة العبرية وتاريخ 

 %)67.0 (ةيشكلون ما نسبتة  وطالبطالباً  ) 60845(تضم مدارس المعارف والبلدية  :  الطالب -
 (  ة دراسية تشكل ما نسبتةشعب) 2020( يتوزعون على ، من مجموع الطالب في مدارس القدس 

  .)  2010-2009  (صائية العامإح حسب دراسية في القدسمن مجموع الشعب ال% ) 64.3
فضل بكثير من رواتب المعلمين في مدارس أمين في هذه المدارس لتعد رواتب المع : العاملون -

 على المدارس صحاب الكفاءات من المعلمين ويؤثر سلباًألخرى مما يشكل عامل جذب ألالقدس ا
 . خرىألا

 لمدارسها خالل ةبنية جديدأ ةيأ  اإلسرائيليةل ووزارة المعارفحتالاللم تضف بلدية ا:  ةبنيألا  -
 ةئمبنية سكنية غير مالأستئجار غرف واحتالل واقتصر التوسع على إل التي تلت االثالثين عاماً

 .كتظاظ الشديدها من النقص في الغرف الصفية واال، لذلك تعاني معظم مدارسحتياجات التعليميةلال

  

  

                                                            
 . التعليم في القدس) 6(التقرير المعلوماتي  ∗∗
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  )∗∗ ()وقاف ألمدارس ا( التابعة للسلطة الفلسطينية ةكومس الحمدار: رابعالمبحث ال

حتالل على مدارس الم كرد على سيطرة سلطات ا) 1967 (وقاف بعد العامألت مدارس اأنش 
 لمضايقات  هذه المدارسسرائيلي فيها ، وقد تعرضتإل فرض تدريس المنهاج اة ومحاول،القدس

لمقدسي رفض المجتمع انتيجة ،  عليها ة كبيرة من الطلبداٍدعأقبال إسرائيل بسبب إقبل كثيرة من 
 الدراسي  في العامالمدارس ، وقد بلغ عدد هذه  مجانياًها تعليماًتقديملى إإضافة سرائيلي إلللمنهاج ا

  .مدرسة   ) 28( )  2009-2010 (

  

)  1980 (شراف جمعية المقاصد الخيرية حتى مطلعإكانت هذه المدارس تحت : ةالسلطة المشرف -
 ةسالمية العامإلوقاف األلحقت بدائرة اُأ و، لى مديرية محافظة القدسإشراف عليها إلحيل اأم حيث 

 بوزارة التربية والتعليم تعليمياًهذه المدارس رتبطت ا، حتالل لمنحها مظلة حماية تجاه سلطات اال
  ميا دائرة بقيت تتبع رس، إال أنها ) 1988(رتباط عام الردنية حتى صدور قرار فك األا

منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن تصبح ل أما من الناحية العملية فكانت تتبع :األوقاف اإلسالمية -
 نشائها عامإ الوطنية الفلسطينية منذ ة للسلطةالرعاية الرسمية لوزارة التربية والتعليم التابعتحت 

 داريينإلالمعلمين والمعلمات وا على تعيين  وزارة التعليم الفلسطينيةحالياًحيث تشرف ، )م1994(
  .ثاث ودفع رواتب العاملين فيهاأالمدارس من لوازم وهذه توفير مستلزمات لى إفيها ، باإلضافة 

سيسها وحتى قدوم أردني منذ تألالمنهاج اتدرس بقيت  هذه المدارس  : المعتمدج التعليميالمنها -
  في العام فعلياةتطبيق ألسطيني الذي بدعتماد المنهاج الفاحيث تم  الوطنية الفلسطينية ةالسلط

  .وحتى اآلن)  2000/2001(الدراسي 
% ) 12.1(ة يشكلون ما نسبتوطالبة  طالباً ) 8860  ( بين صفوفهاتضم  هذه المدارس:  الطالب -

 ه دراسية تشكل ما نسبتةشعب  ) 342(  على موزعينمن مجموع الطالب في مدارس القدس ، 
  .ب الدراسية في القدس من مجموع الشع% ) 10.9(

نخفاض رواتبهم مما يؤدي ا يعاني العاملون في هذه المدارس من : )الهيئة التدريسية (العاملون  -
 كبيرة من أعداٍدلى تسرب إو،  فيها ةدارية المعروضإلحجام عن الوظائف التعليمية واإللى اإ

لى وجود نقص حاد في إ لذي أدى، األمر ا القدس لبلدية ةالعاملين والكفاءات الى المدارس التابع
                                                            

 . التعليم في القدس) 6(التقرير المعلوماتي  ∗∗
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باإلضافة  ،والفيزياء  ةساسية مثل اللغة العربية و االنجليزيأل التخصصات التعليمية امنالمعلمين 
، نخفاض المستوى التعليمي فيها ا وبالتالي ،  تحديداً الكفاءات التعليمية في مدارس الذكورنقص الى

داريين الذين إلخصصي والتربوي الالزم وبعض اووجود بعض المعلمين الذين ينقصهم التدريب الت
   .داريإلينقصهم التدريب ا

 من الناحية التعليمية ةبنية هذه المدارس هي مبان سكنية مما يجعلها غير مالئمأغالبية :  بنيةألا -
 ةويعود السبب في هذه المشكل،  للمالعب والساحات والمختبرات والمكتبات - عادة –حيث تفتقر ب

حتالل على الحصول على رخص البناء مما يضطر هذه المدارس التعقيدات التي يفرضها اللقيود وال
وقاف هي مباني أل من مدارس ا)%55(شارة الى أن إلوتجدر ا ،ستئجار المباني السكنية او ألشراء 
لى إويؤدي هذا الوضع . جر أ من مبانيها مستخرى جزءأ مدارٍس) 5 (لىإضافة إجره بالكامل أمست

 ةكتظاظ الغرف الصفية حيث تتراوح الكثافة الصفيا وبالتالينقص كبير في الغرف الصفية وجود 
متر مربع لكل طالب في حين تتراوح النسبة العالمية ما )   0.9-0.5 (في هذه المدارس ما بين

  .متر مربع لكل طالب )  1.5- 1.25 (بين
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   )∗∗∗(ةغير رسميومدارس معترف بها : خامسالمبحث ال
سم اوتعرف ب ة  ،يستثمارية خاصة مرخصة من وزارة المعارف اإلسرائيلا وهي مدارس

مدارس أو وتشمل هذه الفئة مجموعة من المدارس الخاصة مدارس معترف بها و غير رسمية ، 
إحدى  ) 2010-2009 (أو سخنين ، وقد بلغ عدد هذه المدارس في العام الدراسي، المقاوالت 

  .)1(شعبة صفية ) 95(طالب وطالبة موزعين على ) 4757(رس فيها  مدرسة يدعشر 
  

  :نشأتها 

زداد عددها بشكل الفت اسم مدارس المقاوالت واه المدارس المستحدثة والمعروفة ب نشأت هذ
 والذي خلفه  ،في مدينة القدسالنقص الحاد في الصفوف الدراسية للنظر في السنوات األخيرة نتيجة 

حتياجات السكان العرب ، حيث لم يلتفت النظام سرائيلية من مسؤولياتها الطات اإلتنصل السل
لى إلى هذه الكارثة إال بعدما تعالت أصوات السكان العرب الفلسطينيين ووصلت إالتعليمي الرسمي 
لى المحاكم اإلسرائيلية إهتمام المنظمات اإلنسانية واإلعالم العالمي ، وتم التوجه االعالم وحظيت ب

،  ولكن وبعد  شاء مدارس وفتح غرف صفية جديدةانبلدية بأصدرت قرارات تلزم المعارف والالتي 
لى إأن أصبحت المشكلة أكبر من أن تحل في شهور أو سنوات قليلة ، لجأت المعارف اإلسرائيلية 

 حكومية وبتمويل من المعارف لسد العجز في المدارس وتخليها عن مسؤوليتها عن هفتح مدارس شب
وتحميلها للقطاع الخاص ضمن ما يعرف بنظام ، عن النقص في الغرف الصفية  ار المترتبةاآلث

  .الخصخصة 
ألنها تحصل على تمويل من البلدية بحسب عدد ،  أنواع المدارس أتعد هذه المدارس أسو 

رة ر للمستوى التعليمي أو القدوبالتالي فإن همها الدائم هو زيادة عدد الطالب دون النظ، طالبها 
وهي بذلك تشجع الطلبة على الغياب والتسرب حتى تستغل المساحة الموجودة لجلب ، ستيعابية اال

لطلبة المنقولين من مدارس أخرى لى أن هذه المدارس تقبل اإالمزيد من الطلبة ، كما تجدر اإلشارة 
، تساهم المعارف  نتقالهم إليهااستثناء الطلبة من المدارس التابعة للبلدية والمعارف التي ترفض اب

 من تكلفة الطالب دون أي متابعة أو رقابة أو محاسبة ، األمر الذي أدى ) %85(اإلسرائيلية بـ 

                                                            
 . اعتدال االشهب ∗∗∗

 مصدر خاص من مدارس المقاوالت - 1
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 من مديرية تحصل هذه المدارس على ترخيٍصو المستثمرين لفتح مثل تلك المدارس ، بقالى تسا
قابل تدعي إسرائيل في الم ، التعليم اإلسرائيلية ضمن ما يسمى مدارس معترف بها وغير رسمية 

عدم مسؤوليتها عنها ال من ناحية المباني أو المدرسين أو حتى الطالب ، أما بالنسبة للمنهاج 
 من مدارس سخنين تدرس المنهاج الفلسطيني فيما تدرس اًمي المتبع في هذه المدارس فان ستالتعلي

" البجروت" متحان انوية المرحلة الثاويقدم طالبها في نهاية ، مدرستان المنهاج اإلسرائيلي 
 تعاني هذه . فإنها جميعا تدرس المنهاج الفلسطيني  ،سرائيلي، أما مدارس الحياة وعددها ثالثاإل

فال يتوفر فيها الحد األدنى من المواصفات التي تفرضها ، المدارس من سوء البنية التحتية فيها 
فية أو الساحات أو المالعب أو المعارف على المدارس الرسمية ، سواء من مساحات الغرف الص

  .  المرافق التعليمية األخرى أو الكوادر التعليمية أو مستوى األمن والسالمة العامة
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  بيعة التواجد الطالبي في المدارس حسب الجهة المشرفةط: المبحث السادس

 درسون حالياً من الطالب المقدسيين ي)%67(ن أ تبين ةحصائيات السابقإل خالل امن
 فيما يدرس باقي الطالب في  ،سرائيليتينإل للبلدية والمعارف اةوبشكل رسمي في المدارس التابع

هذه األعداد   تطورت ،جئينال غوث الة ووكالسالميةاإل وقافألتلك التابعة ل وةالمدارس الخاص
تيجة هجرة الطالب نوذلك  ،ن آل الى ما هي عليهإن وصلت أ الى  ةخيرألخالل السنوات اوالنسب 

سياسة لجذب الطلبة  - وال زالت تتبع  -سرائيلية ألالسلطات اتبعت احيث ، خرى ألمن المدارس ا
المقدسيين إلى المدارس التابعة لها على حساب المدارس الخاصة والمدارس التابعة لألوقاف من 

 لمدارس الحكومية والتضييق على اب وذلك، أجل فرض وتدعيم سيطرتها على المؤسسات التعليمية 
 وإجراء الصيانة الدورية للمدارس، من خالل منعها من التوسع و البناء  ةسالمي اإلالتابعة لألوقاف

 ها وقلل من قدرات، في تلك المدارس زدحام في الغرف الصفيةال، مما رفع من مستوى ا
عتداءات الن مثل او الطلبة والمعلمالتي يتعرض لهالى المضايقات إضافة إلستيعابية، هذا باالا
نتقال إلى مدارس خارج  لدفع الطلبة لاللى هذه المدارسإعتقاالت ووضع الحواجز المؤدية الوا

 تقومسرائيلية إلالسلطات ان ألى إوتجدر اإلشارة  ، نتقال إلى مدارس البلدية والمعارفالالقدس أو ا
سياستها ل هذه المدارس بدفع مساعدات نقدية وعينية لبعض المدارس الخاصة بهدف تبنيأيضا 

) 4( ويبين الجدول رقم ،   سيطرتها على المؤسسات التعليمية كافة في مدينة القدس فرضبالتالي و
وحتى ) 1994(خالل الفترة من العام   حسب الجهة المشرفة  في مدارس القدسةعداد الطلبأتطور 
  .)1()2010(العام 

  )2010-1994(شراف ما بين العامإلحسب جهة ا في مدارس القدس ةعداد الطلبأ):4.3(جدول رقم 

مدارس المعارف  مدارس األوقاف العام الدراسي
 والبلدية

المدارس 
 الخاصة

مدارس 
  المجموع الوآالة

1995/1994 4921 18796 10181 2424 36322 

1996/1995 6799 21186 11337 2465 41787 

1997/1996 7037 21912 11994 2445 43388 

1998/1997 8235 23344 11522 2367 45468 

1999/1998 8386 25097 13327 2978 49788 

2000/1999 9624 26318 11366 3108 50416 

2001/2000 9892 27617 11706 2787 52002 

                                                            
 .2010.موسى البسيط - 1
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2002/2001 11193 29767 11338 2993 55291 

2003/2002 11142 35273 11926 3135 61476 

2004/2003 11237 39577 13341 3446 67601 

2005/2004 11796 37881 13489 3548 66714 

2006/2005 12540 43548 13637 3747 73472 

2007/2006 12132 49983* 15649 3647 81411 

2008/2007 12431 *52,580 17839 3572 86422 

2009/2008 12136 59752* 19748 3444 95080 

2009/2010 8860 60845*  17759 3232 90696 

   . 2010.موسى البسيط :مصدرال

  .يشمل هذا الرقم طالب مدارس سخنين *

  .)5(رقم  فيوضحها الجدول هذه االعداد تطور نسبما أ 

  
   )2010-1994(شراف منإلعداد طلبة مدارس القدس حسب جهة اأنسب تطور : )5.3 (جدول

 مدارس األوقاف السنة
مدارس المعارف 

 والبلدية
 المدارس الخاصة

مدارس 

 كالةالو
  المجموع

1995/1994%13.5 %51.7 %28.0 %6.7 100%  

1996/1995%16.3 %50.7 %27.1 %5.9 100%  

1997/1996%16.2 %50.5 %27.6 %5.6 100%  

1998/1997%18.1 %51.3 %25.3 %5.2 100%  

1999/1998%16.8 %50.4 %26.8 %6.0 100%  

2000/1999%19.1 %52.2 %22.5 %6.2 100% 

2001/2000%19.0 %53.1 %22.5 %5.4 100% 

2002/2001%20.2 %53.8 %20.5 %5.4 100% 

2003/2002%18.1 %57.4 %19.4 5.1 100% 
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2004/2003%16.6 %58.5 %19.7 %5.1 100% 

2005/2004%17.7 %56.8 %20.2 %5.3 100% 

2006/2005%17.1 %59.3 %18.6 %5.1 100% 

2007/2006%14.9 %61.4 %19.2 %4.5 100% 

2008/2007%14.4 %60.8 %20.6 %4.1 100% 

2009/2008%12.8 %62.8 %20.8 %3.6 100% 

2009/2010%9.8 %67.1 %19.6 %3.6 %100 

  2010.موسى البسيط :مصدرال

في  واضح  حدث تطورخيرةأل اربعألا في السنوات هنّأ،  )5( رقم  الجدول خاللنالحظ من
المدارس على حساب ، سرائيليتين إل للمعارف والبلدية اةالمدارس التابعبنسب الطالب الملتحقين 

  الملتحقينة نسبة الطلبتدزداا، حيث  ة والوكال اإلسالميةوقافة لألالتابعوخاصة تلك ، خرى ألا
،  ةخيرألربع سنوات األ خالل ا)%9.8( بنسبة  اإلسرائيليتين والمعارفة للبلديةالمدارس التابعب

وفي ، )% 5.1( بنسبة ة نفس الفترفيوقاف أل لة في المدارس التابعةفيما تراجع عدد الطلب
 في نسب الطالب اًتصاعد) 1(قم ويظهر الرسم البياني ر ، )%1.5 (ة بنسبة للوكالةالمدارس التابع

ويعود ذلك وقاف اإلسالمية  في نسب الطالب في مدارس األمقابل هبوٍط، في المعارف والبلدية 
  : منها  أسبابلعدة

 .ماكن سكن الطالبأ وقربها من  للبلدية والمعارفةمجانية المدارس التابع -1

ة لى مدارس المعارف والبلديسر الطالب المنتسبين اأسرائيلية بإلتعترف وزارة الداخلية ا -2
ما الطالب أ، سرهم الى سحب هوياتهم المقدسية أمما ال يعرض ،  في القدس  دائمينكمقيمين
ة  في المدينةقامإل على ا دليالَ بالضرورةهسرائيل ال تعتبرإن إخرى فأ ن الى مدارسوالمنتسب

 .المقدسية وبالتالي يكونون معرضين لسحب هوياتهم 

لهجرة الطلبة من مدارس سباب الرئيسية ألمن ااب حماس وسيطرتها على الحكم إنتخعتبر يكما  -3
،  للسلطة الفلسطينيةةالتابعمدارس الضراب إالى  الرواتبنقطاع إدى أ حيثاألوقاف اإلسالمية، 

 والمعارف التي تمتاز ة للبلديةبناءهم الى المدارس التابعأهل ينقلون ألمر الذي جعل األا
 .ي ستقرارها النسباب
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 .عتمادها على األسلوب القديم في التدريس اتقوقع مدارس األوقاف و -4
 .ستيعابية لمدارس األوقاف والوكالة وسوء مبانيها  ضعف القدرة اال -5
  

 
    

  وقاف مقارنة معدل الطالب في مدارس البلدية مع مدارس األ) : 1.3(رقم شكل 
  

 من ) %67( و ،ائيل بشكل مباشر على نصف مدارس القدس تقريباًسرإ رةن سيطإف، ومن هنا 
 بظروف المدارس التي يدرس بها والمتمثلِة الخطورِةجعل التعليم في القدس يعاني بعض  ،طلبتها 

  :لى هذه المدارس ما يلي إنضمام من سلبيات االإن حيث   ، المدينةنحو ثلثي طلبِة
سوة بماهو حاصل أ  ،في  هذه المدارسالقدس وبناتها بناء أق لزامي بحإلعدم تطبيق قانون التعليم ا -1

تتعاظم حيث  ،في القدس بين الطلبة كبر نسبة تسرب أفي مدارس غرب القدس ، وهو ما يجعل 
  .ةوالخاصة هليألخرى كاأل عن المدارس اها تعلو نسبتفيها وظاهرة التسرب الطالبي 

داء المعلمين أن في متابعة يمتخصصلى إ وه ،ي الى جهاز توجفتقار مدارس البلدية والمعارفا -2
  .ه وتطويرهدائهم وتنميتأومراقبة ، والمعلمات 

 ةهلية والكفاءألبسبب عدم توفر ا، فيها  ةنخفاض المستوى العلمي للطلباتعاني هذه المدارس من  -3
اب عقأ المجموعات التي جرى تعيينها في ةوخاص، لعدد ال يستهان به من المعلمين والمعلمات 

 .والسنوات العشر التي تلتها ) 1967 (حرب حزيران
قدام عدد إو، فيها كبر من الطالب والطالبات أل بين العدد اةنضباطيالتفشي ظاهرة التسيب وعدم ا -4

  .المخدراتوتعاطي منهم على تدخين السجائر 

بمثيالتها في مدارس  قياسا حواسيبوال،  ةعينلى التجهيزات والوسائل المإتفتقر بعض هذه المدارس  -5
  . على تحصيلهم العلميباً األمر الذي يؤثر سل ،القدس الغربية
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  رابعالفصل ال

___________________________________________________  

  التحديات التي تواجه التعليم في القدس
  

مي بين  في مستوى التحصيل العلٍة جوهري فروٍقعدم وجودتبين من خالل الفصل السابق 
  ،ةرسالمدب  ملتحق غيراًولد ) 3768(ن هناك أكما تبين ، الضفة الغربية سكان القدس وسكان 
ي ف. ؟ حصائيات على وضع تعليمي سليم في القدس إل ولكن هل تدل هذه ا،  نسبياًةعداد قليلأوهي 

تربوي في القدس ن المستوى التعليمي والإ والمدنية تقول ةهناك العديد من الجهات الرسميالمقابل 
برز التحديات ألتعرف على ا يتم هذا الفصل سوف   من خالل .التدهور يوما بعد يوم ب خذٌآالشرقية 

  عن جمعيةةحصائيات الصادرإلذكرت افقد ، والمشكالت التي تعترض العملية التعليمية في القدس 
 قد درسوا في المدارس  بأن أكثر من نصف الطالب الفلسطينيين في القدس الشرقيةحقوق المواطن

 في ةضطر باقي الطالب للدراسافيما ،  )2010- 2009(التابعة للبلدية خالل العام الدراسي 
مم ألوا، سالمي إووقف ، وكنائس ،  ة تشغلها شركات خاصٍةو غير رسمي أ ،ةمدارس خاص

لك المدارس  الباهظة لبعض تةعباء الماليألمتحملين بذلك ا، خرى أطراف فلسطينية أو، المتحدة 
لزامي مي المجاني بحسب قانون التعليم اإلنخراط في التعليم الرسالستحقاقهم لاعلى الرغم من 

 القدس ةلى توزيع طلبإدى أ هذا الوضع ،)1(سرائيلإنطالقا من كونهم مقيمين دائمين في دولة او
التي تواجه  ات والتحديالمشكالت صنفت كذلك.  ة من جهة مشرفكثرأل تتبع ةمن مدرس كثرأعلى 

ضافة إلبا  ،ةهنيكاديمية ِمأوثالثة ،  بالتسرب ةخرى متعلقأ وةستيعابيالى مشكالت إالتعليم في القدس 
، شراف إللتعددية في جهات اتجة عن ااالن، غياب المرجعية الموحدة للتعليم في القدس لى إ

   .توللتعرف عن قرب على هذا الواقع سوف نتحدث عن كل نوع من هذه المشكال
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  . للتعليم في مدينة القدسةغياب المرجعية الموحدة والموجه: المبحث األول
  

من  للتعليم  والتي يفترض أن تضع الرؤية الفلسفية  الموجهِةالموحدة غياب المرجعيةعتبر ي
، حيث تعاني مدارس القدس من  في مدينة القدس العملية التعليمية هالتي تواجخطورة أكثر المشاكل 

بتداخلها بمؤثرات هذه التعددية وتتصف ،  فيها ةشراف على الشؤون التعليميإل سلطات اةتعددي
  ،ةوالسلطات الطائفية الديني ، تالل والسلطة الوطنية الفلسطينيةحالكحكومة ا،  ةالقوى السياسي

 عدم مع غياب المرجعية الموحدة فيالتعددية هذه  همحيث تُس، جنبية ألوبعض القوى السياسية ا
، تصال والتواصل بين المدارساالفي صعوبة و ،استراتيجية تربوية يجب تبنيها في المدارس جود و

ر ووظه، مر الذي أدى الى ظهور سلبيات في العملية التعليمية والمدارس ، األأو بين المديرية 
 بعض هذه جوء ول ، من خالل تقديم مغريات لهم ،ستقطاب الكفاءاتاصراع بين المدارس على 

 حيث يسعى  ،تزام بمعايير النجاح والرسوبلالعدم ا، باإلضافة الى  ةنتقائية للطلبالالى امدارس ال
 في بعض مرأل وقد يصل ا، خرىأل الضعفاء وتصديرهم الى الجهات اةالبعض للتخلص من الطلب

 غياب الناتجة عن وفيما يلي بعض التحديات ، ة لى الخداع بشهادات ال تعكس الحقيقإ األحيان
  : للتعليم في مدينة القدس وتأثيرها على التعليم في المدينة ةهالمرجعية الموج

 
و أ ة التخطيط سواء كان لفترة قصيرةلى صعوبإشراف في القدس إلدت التعددية في جهات اأ -1

 وحجبها بشكل  ، للتخطيط لتعدد مصدرهاةوذلك لعدم توفر المعلومات الالزم، جل ألاة طويل
صبح يشد أالذي ، بالتخطيط المنفرد  وبالتالي قيام كل طرف ،خرآلامقصود من قبل الطرف 

 .خرى ألتجاهات االحيان مع األ في بعض اة ومتعارضةتجاهات قد تكون معاكساب

بناء ألمن التعليم ب والمتسربين لى صعوبة رصد التسرإشراف إلدت التعددية في جهات اأكما  -2
 .القدس الذين هم في سن التعليم 

 القبول ختالف سنادى الى مما أ ة بها لقبول الطلبٍة خاصشراف بوضع معاييرإ تقوم كل جهة -3
- 2010وقاف للعام الدراسي بر سن القبول للطلبة في مدارس األ حيث يعت ،بين المدارس

 فتقبل  ،ما المدارس الخاصةأ 6/2/2006 ولغاية 7/2/2005 هو األوالد من مواليد 2011
والد من ومدارس الوكالة تقبل األ،  13/4/2006ولغاية  14/4/2005والد من مواليد األ

والمعارف دية لما المدارس الرسمية التابعة للبأ،  30/1/2006 ولغاية 31/1/2005مواليد 
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 وذلك للعام 24/12/2005 ولغاية 25/12/2004والد من مواليد اإلسرائيليتين فتقبل األ
 بين هذه المدارس  في سن القبولالف، ويالحظ االخت)1( كما أسلفنا)2011- 2010 (الدراسي

في اإلسالمية بحيث يصل الفرق وقاف ألاو ةخاصوخاصة بين المدارس الرسمية والمدارس ال
 .شهر الى خمسة شهور  سن القبول بين هذه المدارس ما بين

بحذف مباحث قيامها سواء ،  ة من قبل المعارف والبلديةلتزام بالمنهاج  الفلسطيني خاصالعدم ا -4
خالل إلمر الذي يؤدي الى األا،  ةو حذف فصول دراسيأ،  ة والمدنيةالتربية الوطنيمثل 

  .ة الفلسطينيةعتزاز بالهويالنتماء واإلهمها اأ وة للتربية الفلسطينيةهداف العامألبا

األمر الذي ، ة وساعتها يام الدراسأ و،عياد  واألة  بالعطل الرسميةختالف التعليمات المتعلقا -5
 .ةشرافية مختلفإ في مدارس تتبع لجهات همؤبناأن يدرس  الذية خاص ،هلاك لألربيسبب اإل

و أ ةسواء في المراقب،  ة العامةمتحان الثانويا وتحملها مسؤولية طلبتها في ةلتزام كل جها عدم 
 .خر صدور النتائج أمتحان وتال على سير اوالذي يؤثر سلباً، التصحيح 

مما يضر ، وحفظ سجالت العالمات المدرسية ،  ةادقتزام بعض المدارس في المصلاعدم  -6
متحان الو التقدم أ ، من مدرسة الى أخرى نتقالال عند اةبمصالح طلبة هذه المدارس خاص

 .ة العامةالثانوي

بناء أل موحدة ةشطة فلسطينيأن في ة الفعلية غياب المرجعية الموحدة يؤدي الى عدم المشارك -7
 مما  ،ةتطوعيحتى و أ هفلكلوري وأفنية  وأو ثقافية أ ة رياضيطة هذه األنشسواء كانت ، المدينة

 .جيال المقدسيينأنتماء الوطني لدى اليضعف ا
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  .ستيعابيةالالمشكلة ا: المبحث الثاني

  
ة للمشاكل التي يعاني منها جهاز حد المحاور الرئيسأيشكل النقص الحاد في الغرف التدريسية 

وصل النقص في الغرف التدريسية في ، حسب تقرير مراقب الدولة فب، تعليم في القدس الشرقية ال
 فيما تشير  ،ةغرفة صفي) 1000 ( الى)2008- 2007( الدراسية ةالقدس الشرقية في السن

 ،)1(قل تقديرأعلى ) 2011 (غرفة صفية في العام) 1500(لى إالنقص سيصل ن أالتقديرات الى 
هذا النقص ال ينخراط في هذا الوالد الراغبين في األستيعاب جميع اامن  رسميالكن جهاز التعليم م

نخراط ال كبيرة من طالب القدس الشرقية الذين يطلبون اعداداًأ ففي كل عام ترفض البلدية ،طارإلا
ليتمكن من يحالفهم الحظ من التسجيل في وماكن أل بذريعة عدم توفر اةفي المدارس الرسمي
ويتبين من معالجة بيانات فيه ،  ةطار لتلقي الدراسإي أ يجدون  الينخرآ وثمة ةالمؤسسات الخاص

لتعليم اإللزامي لم  في سن ااًطالب) 12000 (الكتاب السنوي للتربية والتعليم التابعة للبلدية أن 
2009(العام  بيانات وذلك كما أظهرت في مدينة القدس ،األطر التعليمية من  يسجلوا في أي 

  . )2( م )2010/
د اعدأ تقد تطور ونتيجة لذلك  ف،)5(%) 7(د عدد الطلبة في مدينة القدس سنوياً بمعدل يزدا

) 90696(صبح لي ةوطالبطالباً ) 36322 (من) 1994/1995(   منذ عام في مدينة القدسالطلبة
 وخاصة  طلبة القدس عدادأتطور  ) 6(ويبين الجدول رقم  2009/2010في العام طالباً وطالبة 

عدادهم بطريقة دراميتكية وهذه الزيادة وكما يبينها أزدياد اوالذي يبين خيرة ألسنوات ا العشرخالل 
الطبيعية في أعداد السكان فقط ،   ليست ناتجة عن الزيادة) 2(البياني رقم  والرسم )6( رقم الجدول

ة في مدين نفجار سكاني في المدينة وضاعفت أعداد السكانادت الى حدوث فهناك أسباب أخرى أ
نفجار كانت متواجدة فيها  ، فقد حدث االستيعابية للمدارس التي القدس األمر الذي أضعف القدرة اال

السكاني األول عندما باشرت إسرائيل بحملة لسحب هويات المقدسيين القاطنين خارج مدينة القدس 
 في المدينة ، مما حدا بعدد كبير منهم الى العودة الى داخل حدود القدس إلثبات حقه في اإلقامة

نفجار السكاني الثاني الذي  أوالدهم الى مدارس القدس أما االوهذا بالطبع أدى الى قيامهم  بنقل

                                                            
 .2010عبير عميم،  - 1

 ية والتعليم ،تالي نيرالكتاب السنوي للترب - 2
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على بناء الجدار )  2003(حصل في مدينة القدس  فقد كان ناتجا عن إقدام إسرائيل في العام 
داخل لسكن  لونيين ينتقل من المقدساً كبيراًالفاصل بين القدس والضفة الغربية األمرالذي جعل عدد

 .)1( هناك المتواجدةمدارسال الى ئهمونقل أبناحدود الجدار الفاصل 

  
  

   )2010-1994(ة عداد الطلبة في مدارس القدس خالل الفترأ: )1.4(جدول رقم 

 عدد الطالب السنة عدد الطالب السنة

1994/1995 36322 2002/2003 61476 

1995/1996 41787 2003/2004 67601 

1996/1997 43388 2004/2005 66714 

1997/1998 45468 2005/2006 73472 

1998/1999 49788 2006/2007 81411 

1999/2000 50416 2007/2008 86422 

2000/2001 52002 2008/2009 95080 

2001/2002 55291 2009/2010 90696 

  2010.موسى البسيط: مصدرال
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 تقرير مراقب الدولة - 1
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  .تطور اعداد الطلبة في القدس) : 1.4( رقم شكل

  
  وجود نقص حاد في الغرف التدريسيةهذا الواقع الذي فرض نفسة في مدينة القدس أدى الى

ت التي قامت بها جراءافعلى الرغم من االوضعف في القدرة االستيعابية للمدارس في المدينة 
 ،واقع إال أن محاوالتها لم تجد ولم تكن في حجم التحديسرائيلية للتغلب على هذا الالسلطات اإل

التعليم  جهاز: تحت عنوان الصورة الراهنةالذي نشرته جمعية حقوق المواطن ( حسب تقريرب
وبناء على دراسة أعدها ) 2010- 2009العربي الفلسطيني في القدس الشرقية السنة الدراسية 

) 1835: ( هو2010للعام وقع في الغرف الصفية  النقص المتأظهرت أن معهد القدس للدراسات، 
ة ، ونتيجة لهذا النقص الكبير في الغرف الصفية ورضوخا للدعوات الكثيرة والمتكررغرفة تدريسية

دناه أندرج   وصفت بالمتواضعة ةسريع والمعارف لعدة حلول ةت البلديأ فقد لجةلحل هذه المشكل
نما زادت إواالستيعابية  ة  لم تحل المشكلقتراحاتواال ن هذه الحلولأوالجدير بالذكر  منها اًبعض

  : من تفاقمها

لى إ لها وتحويلها ةستغالل كل متر مربع من المدارس القائمة والتابعامرت البلدية والمعارف بأ -
 - ت الى تحويل المخازن والمختبرات والمكتبات وحتى المالجىء أ لج، بحيث ةغرف صفي
   .ة  وحولتها جميعا الى غرف صفي-يها  فشعة شمسأ وال ةهوي قانونيا حيث ال تةوهي ممنوع

وهي غرف غالبا ما تكون من مادة " كرفان"و ما يعرف بالأستعانت البلدية بالغرف الجاهزة ا -
  شتاءة صيفا وبارد جداًة فهي حارة وال تتوفر فيها معايير صحية سليمةو الخرسانأالجبس 

 .لحقتها بالمدارس القائمةأو
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ها مالعب فيحياء سكنية ال تتوفر أجرة وهي بيوت موجودة في أالبيوت السكنية المستت الى ألج -
 وقامت بتحويل كل الغرف الموجودة بهذه البيوت بما فيها ةو ساحات وال شروط السالمأ

 .لى غرف صفية إالبرندات والمطابخ 

 . فترة صباحية ومسائية  : فترتينإلىت الى تقسيم الطالب ألج -

 وقد تحدثنا عن ةالمدارس المعترف بها غير الرسميما تسمى و أرس المقاوالت مداستحدثت ا  -
 .)1(هذه المدارس في الفصل السابق

،  سرائيليتين لم تضف أية أبنية جديدةإلن البلدية والمعارف اأمن خالل الحلول السابقه تبين 
 بحسب تقرير  ،تعليميةحتياجات الستئجار غرف وأبنية سكنية غير مالئمة لإلاواقتصر التوسع على 
  أكثر من نصف الغرف الصفية التي تديرها نأتبين )  2009/2010 (جمعية حقوق المواطن

غرفة، بل إن بلدية ) 1360( غرفة من أصل) 704( بلدية القدس ال تالئم المواصفات المعيارية
ألطفال غرفة تدريسية في رياض ا) 33(غرفة تدريسية في المدارس و) 221(القدس تعترف أن 

ستيعابية ال اةللقضاء على المشكل ليها البلدية إت أهذه االجراءات التي لج ،تعمل في مبان غير الئقة 
ن أكتظاظ الشديد في الصفوف فعلى الرغم من ال فلوحظ اة بطريقة سلبيةثرت على العملية التعليميأ

الطالب في القدس ن إسم ف) 150(سم الى ) 120(القانونية للطالب في الصف هي من  ةالمساح
وبحسب بيانات معهد ،  حسن الظروف أسم في )  60(كثر من أغلب المدارس ال يتاح لهم أوفي 

ة في المدارس اإلبتدائية في الشطر ي فقد وصل معدل الطالب في الغرف التدريس)2()يورشاليم(
روف كل هذه الظ في الشطر الغربي، طالباً) 24(طالبا مقابل ) 32(الشرقي من المدينة 

نتيجة  ةثرت بشكل مباشر على الوضع التعليمي ومستوى التحصيل العلمي للطلبأجراءات الوا
األمر الذي  ولوازم ومكتبات حاسوبومختبرات ي التجهيزات من مختبرات تعليمية  الشديد فنقصال

 يبقي الطالب في مستوى خرىأومن ناحية ، ن مواكبة التطور العلمي من ناحيةيمنع الطالب م
 همرتفاع مستوى العنف بيناوفي مدينة القدس،  تدهور الوضع التربوي للطالب وبالتالي ي متدٍنعلم

كتظاظ الشديد في الصفوف الالناتج عن عدم وجود ساحات للعب والترفيه في المدارس عالوة على ا
   .فال يجد الطالب متسعا لتفريغ طاقاتهم سوى العنف في مدارسهم

 على  المدارس التابعة للبلدية فقط وإنما تعاني ة ليس مقتصراًوهذا النقص في الغرف الصفي
 من المدارس في القدس من نقص في غرفها الصفية  لكن األثر األشد خطرا من هذا ) %41(حوالي 

لتحاق بالمدارس بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة لقدس من االالنقص هو حرمان عدد كبير من طلبة ا
                                                            

 . عير عميم - 1

 . معهد يوروشاليم - 2
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 والرسم ) 7(والجدول رقم مدارس من اكتظاظ شديد الب الصفية في كما تعاني الغرف والشعلهم ، 
 حسب المرحلة التعليمية وجهة ةي الصف الشعب فيالبمعدل الطأعداد ويبين ) 3(البياني رقم 

على غيرها من اإلسرائيليتين  المعارف والبلدية  التي تشرف عليها مدارسالاإلشراف ويالحظ تفوق 
) 22( ، بحيث يزيد عدد الطلبة في تلك المدارس بمعدل ي صفوفهاكتظاظ فالمدارس في حجم اال

  .دارس التابعة للوكالة م عن الاًطالب) 12( عن المدارس الخاصة واألوقاف وبمعدل اًطالب

  

خالل العام توزيع الطلبة حسب الصفوف والجهة المشرفة في مدارس القدس : )2.4 (جدول رقم

  2008/2009 الدراسي 

  الصف  ةالوآال  ةالخاص  لبلدية والمعارفا  االوقاف

  المعدل  الشعب ةالطلب  المعدل  الشعب ةالطلب  المعدل  الشعب ةالطلب  المعدل  الشعب ةالطلب

 –األول األساسي 
 السادس األساسي

5,785 219 26  29,977 599 50  13,698 505 27  2,038 62 33  

 -السابع األساسي
 التاسع األساسي

3,297 125 26  13,407 299 45  3,419 132 26  1,188 33 36  

 -العاشر األساسي
 الثاني الثانوي

3,054 129 24  9,196 196 47  2,631 125 21  218 6 36  

  35 101 3,444  25 762 19,748  47 1,094 52,580  25 473 12,136 المجموع

  .2010موسى البسيط : مصدرال
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 2009-2008لطلبة في الشعبة حسب جهة اإلشراف للعام  معدل عدد ا) : 2.4(رقم شكل 
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  .  الطالبيالتسرب: الثالثالمبحث 
 

فهو يزيد ، قتصادية جتماعية واالالا على مناحي الحياة اهدار تربوي يؤثر سلبإيعتبرالتسرب 
ويزيد من حجم ، نتاجية للمجتمع والفرد القتصادية واة ويضعف البنية اال والبطالةميمن حجم األ

  .ستمرار التسرب الى الجهل والتخلفايؤدي كما ، جتماعية كاالنحراف والجنوح اللمشكالت اا
 ، وتكرار الرسوب، مثل ضعف التحصيل العلمي،  ة محكوما بمعايير منطقين يكونأما إوالتسرب 

كما  ةخرى غير طبيعيأ بظروف  التسرب محكوماًن يكونأما إو،  ةسباب متعلقة بالفقر والحاجأو
اهر والمدارس في القدس من الظحيث تعتبر ظاهرة التسرب من ، في مدينة القدس لحال اهو 
 ةال وهي المعارف والبلديأ القدس يف ةكبر من الطلبأل على القطاع اة المشرفةن الجه ألةالمقلق

  ةبالرغم من مسؤوليتها وفق قرارات الشرعية الدوليلهذه الظاهرة هتمام اي أال تعير سرائيليتين إلا
جنة التربية والتعليم في لسرائيلية عن سؤال لإلعترافات مديرية التعليم في المعارف ااحسب ف

طفال الذين يتوجهون للتسجيل في مدارس ألليس هناك توثيق دقيق لعدد ا -نه أ فادتأ فقد الكنيست
وفي  ، فهي منتشرة في كافة المراحل التعليمية - ماكن لهم أ لسبب عدم وجود المعارف ويرفضون

ساسية الدنيا أل اةكافة المدارس وتتفاوت حدتها حسب مستوى الصف حيث تنخفض في المرحل
وتختلف  على أوترتفع تدريجيا في المراحل التعليمية العليا وتصل ذروتها من الصف العاشر و

تعتبر نسبة المتسربين من لكن و،  خرى بحسب سياسة هذه المدرسةأ الى ةنسبتها من مدرس
: ن هناك بعض المدارس مثل ألى إشارة إلتجدر اعلى نسبيا ، وأل هي اة للبلديةتابعالمدارس ال

نهم ال يتلقون أال إعتبارهم مسجلين ا فيها ويتم ةو الطالبأمدارس المقاوالت يتم تسجيل الطالب 
 وتشير تقديرات .وبالتالي يصعب تحديد عددهم في هذه المدارسفي تلك المدارس تعليمهم فعليا 

من %) 50(القدس إلى أن نسبة التسرب في التعليم فوق اإلبتدائي في القدس الشرقية تبلغ نحو بلدية 
 حيث بين الطلبة المقدسيين نسبة مقلقة جداً  ولعل هذه النسبة المرتفعة ،)1(المجموع العام للتالميذ

التسرب في يبين نسب  )8(رقم جدول ال و ، وخاصة عند الذكور  في المرحلة الثانويةتهاتبلغ ذرو
 التي لم نستطع الحصول على نسب ةستثناء مدارس البلدياب مدارس القدس حسب جهة االشراف

 . التصريح عنها ة بسبب رفض البلديالتسرب فيها 
  

  

  

  

                                                            
 . تقرير مقدم الى رقابة التعليم في الكنيست - 1
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   2009شراف في عام إلنسب التسرب في مدارس القدس حسب جهة ا: )3.4 (جدول رقم

    اناث    ذكور  المدارس

  ثانوي  اساسي  ثانوي  ساسيأ  

  %4.2  %0.41  %5.1  %0.8  مدارس االوقاف

  %0.00  %0.06  %6  %0.11  المدارس الخاصه

  %0.0  %0.25  0  %0.91  مدارس الوكاله

 وزارة التربية والتعليم / مديرية التعليم العام : مصدر ال 

  

 ّنإهمها أولعل سباب أ وتفاوتها بين المدارس لعدة في نسب التسربرتفاع ا من خالل الجدول يالحظ

ها ال تهتم بمتابعة هذه أن لمواطنيها من اليهود حتى هلزامي للعرب آما تكفلإلسرائيل ال تكفل التعليم اإ

نتشار ا المدرجة والتي تساهم أيضا فيسباب ، باالضافة لألو حتى محاسبة المسؤولين عنها ة أالظاهر

  :ظاهرة التسرب الطالبي في مدينة القدس

ستيعاب جميع ا على ة وبالتالي عدم القدرة الصفيالغرفالنقص في البنية المدرسية و -1
 . المستجدين منهمةالطالب وخاص

دارات المدارس ، وغض الطرف عن الة من قبل وعدام النظام الحازم والمتابعة المسؤان -2
 .التغيب المدرسي أو الهروب من المدرسة

ال كاهل األسرة وإثق، المتردي للعائلة المقدسية وارتفاع مستوى المعيشة ي قصادالوضع اال -3
ق المستمر عليها في كافة مجاالت المعيشة والسكن ي، والتضي المقدسية بكثرة الضرائب على تنوعها

والبناء، األمر الذي  يضطرهم إلى الزج بأبنائهم إلى سوق العمل اإلسرائيلي وهم في بداية سن 
 . في المراحل التعليمية الثانويةمالشباب بدالً من متابعة دراسته

األمر الذي يحبط ، بعض مدارس القدس دارات والهيئات التعليمية في  األداء من االضعف -4
أولياء األمور ويدعوهم إلى تسريب أبنائهم من هذه المدارس إلى مدارس أخرى طمعاً في تعليم 

 .قتصادي المتردي العمل لسد العوز وتحسين الوضع االأفضل ، أو تسريبهم إلى سوق 

وحت لهم أ على التعليم حسب ما ةهمية التعليم وتقديم المهنأ بةبمور الطلأولياء أجهل  -5
 .كاديميين  تتقدم على فرص العمل لألةن فرص الحرف المهنيأ لرؤيتهم ،وضاع السائدةألا

  . تناسب قدرات الطالب العقلية ةو مهنيأ ةعدم توفير مدارس صناعي -6
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وبشكل خاص طالب ت  للمخدراةتعاطي عدد ال يستهان به من طالب المرحلة الثانوي -7
 .بشكل يدعو الى الذهول ثانويات المدارس الرسمية وخاصة الذكورمنهم 

هتمام بعض امر الذي ينتج عنه  عدم ألا ، هم في التعليم ئبناأ بحق ةمور الطلبأولياء أجهل  -8
 .سرة ألمين دخل لأنشغالهم في العمل لتا بسبب ةهم الطلبئبناأطفالهم وأمور بألولياء اأ

 . للطالبية اليومة والمعاناةلفاصل والحواجز العسكريالجدار ا -9

 .ةهم المدرسيئبناأمين نفقات تأباء وعدم قدرتهم على آل في صفوف اةالبطال -10

 وراء ذلك هو الدافع ن أ من مواصلة التعليم حيث نالزواج المبكر للفتيات مما يحرمه -11
سرائيلي إلس المنفتح على المجتمع ا للبنت في مجتمع القدة خير سترة وحماي أنمورألولياء اأعتقاد ا

 .عتقادهم اهو زواجهن المبكرحسب 

كثر أ بشكل ة وبشكل خاص ثانويات المدارس الرسميةشعور طالب المدارس الثانوي -12
شبه ما تكون بسجون أن المدارس أ، بةهلية والخاصألوضوحا وشيوعا من طالب المدارس ا

 . على ترك مقاعد الدراسةةمل الكثير من الطلبذالل حيث عمل هذا العامل على حإهانه وإومراكز 

الفساد التربوي واألخالقي والصحبة السيئة األمر الذي له بالغ األثر في تسرب الطالب  -13
 .لتزام بالدوام ومن ثم التسربية وضعف االوكثيراً ما يدفع إلى التساهل وعدم الجد

و سجن أصلة تعليمه  من مواهن سجن الطالب يحرمأمني وهذا يعني ألالسجن والوضع ا -14
  .ه ليعمل ويعيل عائلتة الطالب على ترك مدرسته يكراألمر الذيمره أولي 

سرائيلية والتي من إل اةضافة الى بعض السياسات التي تنتهجها الحكومإلسباب باألكل هذه ا
زمتها ألسرائيلية إل العدل العليا اةمحكمن أدعت البلدية إن أومنها ،  ةن تفاقم هذه المشكلأنها أش

بتدائي إلما طالب الصف الثاني اأبتدائي إلول األ وطالب الصف اةلزاميإل اةبتسجيل طالب الروض
عطت الحق في التعليم أ التي ةوهذا القانون يعارض كل القوانيين الدولي، فما فوق فالمكان لمن سبق

ي طالب في أقررت البلدية عدم قبول كما  . سنةً وحتى ستة عشر سنوات خمسلزامي من عمر إلا
سباب كونه تجاوز السن القانوني للتعليم ألي من األ ينخر في دراسته سنتأالمرحلة الثانوية كان قد ت

ول ألوالصف اة لزاميال اةزامي وهذا يناقض البند السابق المتعلق بتسجيل طالب الروضاالل
خر في أ وترفضهم بسبب التن البلدية تعطل التحاق الطالب بالتعليم في المراحل الدنياأي أ، بتدائيإلا

 . خطير لما يحمله من تمييزعتراف جمعية حقوق المواطن واقعاإن هذا الواقع وب، المراحل العليا
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  .كاديميةأل اةالمشكل: المبحث الرابع

 القصور التي  منتواجه العديد من المنظمات التعليمية في معظم بلدان العالم من جوانب
تاحة الفرص المهنية الالزمة إكاديمي المرغوب فيه للطالب وألى اتجعلها عاجزة عن تحقيق المستو

  :منها  كثر من جانبألهم  وفي مدينة القدس تتجلى جوانب القصور في 
  

  :النقص في الكادر التعليمي -1

 لبلدية القدس من نقص في الكادر ةستثناء المدارس التابعاتعاني مدارس مدينة القدس ب
ول هو تدني ألا :ويعود ذلك لسببين رئيسيين ،  في مختلف المجاالت التعليمي المؤهل والمتخصص

والسبب الثاني هو رفض ، برواتب مدارس البلدية ة الرواتب التي تدفعها هذه المدارس مقارن
 الضفة الغربية ة لدخول القدس للمعلمين الذين يحملون هويةحتالل منح تصاريح خاصالسلطات ا

 كان المعلمون من حملة هويات  فقدقص حاد في الكفاءات التعليميةحيث تعاني  تلك المدارس من ن
 واليوم فهم)  2000 (وقاف قبل عامأل من معلمي مدارس ا)%60 (الضفة الغربية يمثلون ما نسبتة

  ، وهؤالء المعلمون يتعرضون لإلذالل عند ضبطهم داخل المدينة دون )1()%28(يشكلون 
دارس تلجأ في الماضي  حيث  كانت هذه الم، لتحقيقعتقال أو اتصريح، ويتعرض بعضهم لال

  ين من الضفة الغربية وضواحي القدس ألنهم يتقاضون أجورا أدنى تتناسب مع لتوظيف مدرس
نتهاء الجزء األكبر من الجدار الفاصل وإغالق ا وبعد  لكنةمعدالت الدخل في مدن الضفة الغربي

لى القدس إ على هؤالء المعلمين الدخول مستحيالً إن لم يكن  جداًبواباته مع القدس أصبح صعباً
 الالزمة لتنقلهم ، هذه المشكلة صاريحهم التئن اإلحتالل يتشدد ويماطل في إعطا أيومياَ ، خصوصاً

ال تقتصر فقط على المعلمين بل تشمل جميع العاملين في المدارس بشكل عام ، حيث تبرز مثال 
 أذنة المدارس الذين يأتون القدس العربية بسبب النقص فيمشكلة قلة النظافة بشكل حاد في مدارس 

  . من ضواحي القدس أو من الضفة الغربيةغالباً
هم أسباب النقص في عدد المعلمين في مدارس األوقاف والناتج عن هجرة المعلمين أما أحد أ

  ،مدارس  فهو الراتب العالي الذي يتقاضاه المعلمون في تلك الة للبلديةلى المدارس التابعإ
والرسوم ،  الضرائب رتفاعا بسبب معاناتهم منفالمعلمون في القدس بحاجة الى الراتب العالي 

                                                            
 .  طاهر النمري- 1
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جراءات بسب اال، وعدم القدرة على توفير مسكن ، جبارية و التأمينات التي تفرض عليهم اال
يعاني التي  ة الصعبةقتصاديالوضاع األوالتكاليف الباهظة التي تفرض على البناء وغيرها من ا

   .المدينةمنها معظم سكان 
 

 دارة المدرسيةإلكاديمي لألنخفاض المستوى المهني واا - 2

قدرة لى عدم إ دارة المدرسية إل لكاديميألنخفاض المستوى المهني وضعف المستوى ااتسبب 
وكذلك ،  في بيئة المدرسة ةم التغيرات الحادثئدارية تالإساليب وممارسات أعلى تبني  ةالمدرس

يعاني الكثير من  حيث، التي تواجه التعليم في القدس تغيرات الخارجية المتعلقة بالتحديات ال
نخفاض مستواهم العلمي وضعف في اكاديمية للطالب من ألالمعلمين الذين يضعون الرؤية ا

كاديمي الى الخلفية العلمية أل المستوى اانخفاض هذاحيث يرجع ب  في الغالب ةمؤهالتهم العلمي
كاديمية المقدمة والتدريبات مما يجعل المعلمين يمارسون عملهم بطريقه أل البرامج التدريبية اامنعداو

  .كاديمي على دافعية الطالب وعلى مستواهم األتقليدية ويؤثر ذلك سلبياً
من المشاكل الجوهرية والتي تؤثر في المستوى التعليمي في مدارس القدس تطبيق القوانين  -1

نعدام التوجيه اة من وزارة المعارف والبلدية على المنهاج الفلسطيني ، و الصادرسرائيلية إلا
هم عبارة عن ة و في البلديأن المفتشين في وزارة المعارف أحيث ، " التفتيش " التربوي 

يتابع  يا من المفتشين الأدارية في المدارس ولكن المور األاة مسؤولين للتوظيف ومتابع
 . التعليمية  وقة بالعملية التربويةالمساقات التعليمية المتعل

 معايير واضحة يلتزم وجودتعاني معظم المدارس من ضعف الدافعية لدى الطالب بسبب عدم  -2
ضافة الى غياب نظم المحاسبة في حالة عدم الدارة وتدفعهم الى العمل الجاد باإلبها المعلم وا

 .مقابلة هذه المعايير 

 والتي تؤثر ة في مدارس القدس الرسميةهيئات التعليميالجراءات التي تفرضها الهناك بعض ا -3
  :سلبا على العملية التعليمية ومنها  

 من خريجي وخريجات الجامعات العربية ة ومعلمات حملة الشهادات الجامعينتعيين معلمي -
وقد الزم ذلك حتى جامعات ،  فقط ةساس كونهم حملة شهادات توجيهيأ على ةوالفلسطيني

سرائيل إعترفتا بان هاتين الدولتين أردن على الرغم من ألربية وجامعات اجمهورية مصر الع
 .ووقعتا معها معاهدات سالم 
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 لدى دوائر المعارف  من المقدسيين المسؤولين عن التعليم في مدارس شرق القدسانخفاض عدد -
  .1948خواننا عرب إغلب هؤالء المسؤولين هم من أن أذ إ ةوالبلدي

ن في وزارة المعارف ي فالمسؤول،رشاد التعليمي والتربوي إل واةلتوجيل ةسميفتقار المدارس الرإ -
سباب ألمور التعيين والتوظيف ومالحقة المعلمين والطالب لأل القدس هم ةودائرة المعارف ببلدي

  .غالبا  ةاالمني
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  .تحديات متعلقة بمدارس األوقاف: بحث الخامسمال

ال بد من ، التي تؤثر على العملية التعليمية في القدس بشكل عام و بعد ذكر هذه المعوقات
  ةدناه بعض المشاكل الخاصأفندرج وجود بعض المشاكل التي تعاني منها بعض المدارس 

حيث تعاني ، وقاف ألوهي مدارس ا،  في القدس ةبالمدارس التي تشرف عليها السلطة الفلسطيني
مر ألا،  ة ومدارس البلديةين فيها مقارنة مع المدارس الخاصمهذه المدارس من  تدني رواتب المعل

حيث يقوم المعلم بالتركيز خالل فترة ،  للعبور الى تلك المدارس ةوقاف وسيلألالذي يجعل مدارس ا
 ةلبلديتلك التابعة  وةالمدارس الخاصلحصول على وظيفة في هيل نفسه أعمله على كيفية تطوير وت

مر الذي يجعل عدد أل ا،فوقاألستوى التعليم الذي يقدمه في مدارس اهتمام بمالدون االقدس، 
، ولعل من ابرز خرى في تزايدألوقاف الى المدارس األالمعلمين المتسربين سنويا من مدارس ا

،  وحوافز، وظروف عمل ،وعالوات،  من رواتب تقدمها تلك المدارسالميزات التي األسباب هي 
 هجرة الكفاءات من صبحتوقاف لأل في مدارس اةغير موجود، ةرفيهيوبرامج تدريبية وت، فات آومك

لتبدو ، ور حتمياَأم ة به من طالب القدس الشرقييستهانوقاف التي يدرس بها عدد ال ألمدارس ا
، ةكما تعاني تلك المدارس من قلة الرقاب، هيل المعلمين الجدد أوقاف كمركز لتدريب وتألمدارس ا
عارة غير الشرعية للمعلم ففي الوقت الذي  يتجه الى ما يسمى اإلمينالمعل جعل عدد من األمر الذي

 ليعمل كمشرف ةوقاف  بدوام كامل يتسرب من عمله في تلك المدرسأليعمل به معلم في مدارس ا
 من ة فهو ضامن لراتب  لطالبه ،آبه بالضرر الذي سيسببه غير غير متفرغ في المدارس الخاصة ،

مر الذي يؤثر سلبا ألصليين ، األ اهلبتضافي حتى لو تغيب عن طإ دخل ةتيأ ينأس بأوقاف وال بألا
نهك من التعب في المدارس أعلى مستوى الطالب في تلك المدارس وعلى المعلم الذي يكون قد 

وهي تسييس ،  حديثة ةضافة الى بروز مشكلالهذا با، صليين أل اةقل لطالبأ ليكتفي بعطاء ةالخاص
ه السياسي وليس ئتماإن المعلم والطالب بناء على ةنه يتم معاملأ يالحظ  حيثلمدارسالتعليم في هذه ا

مر الذي يضر بالعملية التعليمية في هذه المدارس وينعكس سلبا على ألا،  ة العلميه على كفاءتبناء
  .هداف النهائية للعملية التعليميةألا
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  خامسالفصل ال

_____________________________________________________  

  ثير الواقع الحالي على التحصيل العلمي لطلبة القدسأت

  

سرائيل يدها على أ، وضعت ) 1967 (سرائيل الكامل لمدينة القدس في العامإحتالل امنذ 
، مديرية التربية والتعليم وجميع المدارس الحكومية التي كانت تتبع مديرية التربية والتعليم العربية  

للمحافظة على السيادة العربية على قطاع التعليم ذلك قام المقدسيون ببعض الخطوات عقاب أي وف
صبح كثير منهم مهددا أ الذين ةستيعاب الطلبال ةالعديد من المدارس الخاصوا ؤنشاأ ف،في المدينة 
موا  كما قا،  ةكثر من عدد المدارس الحكوميأ ةحتى غدا عدد المدارس الخاص، ري صبالتسرب الق

 ةسالميإلوقاف والشؤون والمقدسات األيعمل تحت مظلة دائرة اسيس مكتب للتربية والتعليم أبت
شراف على المدارس  لجنة لإلسيسأضافة الى تإلبا،  عن التعليم العربي في المدينة ليكون مسؤوالَ

خالقيا أ ةالمدينزم المدارس العربية في ل تُة طوعية بوصفها لجنة توجيهي، العربية والتنسيق بينها 
  " .ةلجنة المدارس الخاص"سم إطلق عليها أووطنيا بها ، و

  
سرائيل ومنظمة إ بين تفاقية اوسلواتوقيع خذ منحى جديد بعد أ يأولكن وضع مدينة القدس بد

نه يسير أ التعليم في القدس وكىبد حينها، نعكس ذلك على التعليم في المدينة االتحرير الفلسطينية و
وقد يثار الجدل (  ةط عقد لجنة المدارس الخاصنفرافقد ، نهيار الكلي ال نحو اةسارعبخطوات مت

 فلسطينية مركزة تتمثل في مديرية ةنشاء سلطة تربويإ بقاء على اللجنة في ظلإلجدوى احول 
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زداد عدد ا، و )ة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةالقدس الشريف التابع/ التربية التعليم 
المدارس التابعة لبلدية القدس وبالتالي زيادة عدد الطلبة المقدسيين الملتحقين بهذه المدارس وأصبح 

القدس معرضين بشكل مباشر لخلخلة  من المديرين والمعلمين في مدينة )%50(ما يزيد عن 
ن ومعرضي نتمائهم الفلسطيني ولتعميق المفاهيم والمصطلحات الصهيونية في خطابهم الحياتي ،ا

 أعداد المدارس الخاصة وازدادت، )1(كذلك للخضوع للنظام التعليمي اإلسرائيلي جمال وتفصيال
حتاللية إلسرائيلية بشكل يعزز السيادة اال نحو اإلغراءات المالية اينية التي باتت تتوجه طوعاًالفلسط

 هذه المدارس ليس  وتجدر اإلشارة الى أن السلطات اإلسرائيلية تدعم، على قطاع التعليم في القدس
متواضعة تكون قد فإسرائيل عندما تقوم بدعم هذه المدارس ماليا بمبالغ ، لتبني سياساتها فحسب 

  ستيعاب الطلبة المقدسيين،وفرت مبالغ مالية طائلة مخصصة لإلنفاق على توفير المدارس الالزمة ال
 كان آخرها وقد،  عن الذي قبله كما أن حدة الخطاب التهويدي للتعليم في القدس تتزايد في كل عام

ئيلية في كافة ستقالل اإلسرابعرض وثيقة االكتاب وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية القاضي 
لفرصة لكافة الطالب في مكان تتاح فيه ا)  2011 (بتداء من العام الدراسياالمدارس في القدس 

 على كافة المدارس التابعة هلذي تم تعميمطالع على الوثيقة كما جاء في نص الكتاب اوالمعلمين اال
عتبار بأن المواطنين العرب في إسرائيل هم جزء ا على وذلك " ،لبلدية القدس والمدارس الخاصة 

 ويأتي هذا القرار بعد شهر من قرار إدارة .)2(كما جاء في القرار" ال يتجزأ من مجتمع الدولة 
قرارا بإلزام جميع المدارس   7/3/2011اريخ دس التي أصدرت بتالمعارف التابعة لبلدية الق

وغير الرسمية التي تتلقى مخصصات مالية منها بالتقيد بشراء الكتب ، الرسمية المعترف بها 
 لبسط السيطرة ةلى وجود إرادإفي إشارة واضحة وصريحة ، المطبوعة من قبل إدارة البلدية فقط 

لغاء  وما يعنيه ذلك من إ ،اج الدراسي الجديدولغزو المنه، وفقا لقانون اإلشراف على المدارس 
  . )3(ستبداله بمنهاج إسرائيلي يطمس الهوية الفلسطينية والعربيةاللمنهاج الفلسطيني المتبع و

 
تبعه العديد من المظاهر سرائيلية على التعليم في مدينة القدس إلهذا الوضع وهذه السيطرة ا

فازدادت ، بشكل عام في مدينة القدسجتمع الفلسطيني على المعلى التعليم ورت أثوالتي السلبية 
                                                            

 . طاهر النمري - 1

 7ملحق  رقم  - 2

 8ملحق رقم  - 3
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، سرائيليةإللسوق العمل امبكر الخروج الو،   من المدارسقسريالتسرب والمظاهر الفساد التربوي 
وفي  ،المخدرات  والجنوح وةوقوع في الرذيلاليمانية والوطنية وطلبة من المضامين اإللاوتفريغ 

يل في تحجيم وتقزيم العملية التعليمية والتراجع الذي هذا الفصل سوف نتحدث عن دور إسرائ
 وتأثير التحديات التي سبق ذكرها في الفصل السابق على التحصيل  ،أصابها في مدينة القدس

لى تشخيص دور األسرة التعليمية والشخصيات الوطنية إ باإلضافة  ،العلمي لطلبة القدس الشرقية
  .ية في القدس في حماية المؤسسة التعليمية الوطنية من السقوطالفاعلة والمؤسسات اإلجتماعية والدين

 وقد نصت على ذلك العديد من  ،نسانألساسية لإل يعتبر الحق في التعليم من الحقوق ا
لتزامات اشتراطات واهناك ف ومنظمات حقوق االنسان ةمم المتحدألقرتها اأتفاقيات الدولية التي إلا

عالن العالمي إلمن ا) 26(حق الطفل في التعليم ومنها المادة لى المحافظة على إدولية داعية 
لكل فرد الحق في التعليم الذي يجب أن يكون مجانياَ على األقل  "  :نسان التي نصت علىلحقوق اإل

وفر تعليم مهني ن يتأكما يجب ،  زامياَإلن يكون أساسي يجب ساسية والتعليم األألالمرحلة افي 
يضا أ)  26(كما نصت المادة " . ةساس من الجودأميع بشكل عام وعلى  للجوحرفي وتعليم عاٍل

نسان إلحترام حقوق اانسانية ولتقوية إليجب توجيه التعليم نحو التطور الكامل للشخصية ا "  :على
مم أل سوف يقوي التفاهم والتوافق ما بين جميع الشعوب واهساسية ، والتعليم بدورألوالحريات ا

 " هة في تحقيق السالم والمحافظة عليمم المتحدأل والدينية ويعزز نشاطات هيئة اوالجماعات العرقية
 " .بنائهم ألختيار التعليم المناسب اللوالدين الحق في  " :ن أيضا على أفيما نصت 

 

) 191 (تفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليهاإمن ) ب 28/1أ ، 28،4،2/1 (وهناك المواد
  : على ما يلي )ب28/1 (سرائيل  حيث نصت المادةإ ومن ضمنها ةدول) 193 (دولة من مجموع

ساس توفير الفرص أطفال في التعليم وبهدف تحقيق هذه الغاية وعلى ألجميع الدول تدرك حق ا -1
 : سوف تقوم الدول بما يلي ةالمتساوي

 . للجميع اُي ومجانلزامياًإساسي ألجعل التعليم ا -

تخاذ اطفال وألوتوفيره لجميع ا،  من عام ومهني ةل مختلفشكاأتشجيع تطوير التعليم الثانوي وب -
  .ة المالية عند الحاجة وتوفير المساعد ،دخال التعليم المجانيإ: جراءات مناسبة لذلك مثل إ

 .طفال أل لجميع اةساس المقدرأجعل التعليم الثانوي ممكنا للجميع على  -

  .ليل نسب التسربجراءات لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس وتقإتخاذ ا -
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 المدارس بطريقة منتظمة تحافظ ينضباط فالدارة اإجراءات مناسبة لضمان إسوف تتخذ الدول  -2
 .تفاقية الحالية العلى كرامة الطفل وتتوافق مع ا

سوف تطور وتشجع الدول التعاون الدولي فيما بينها في دور التعليم للمساهمة في القضاء على  -3
ساليب أوتسهيل الحصول على المعرفة العلمية والفنية و، اء العالم حأنمية في جميع ألالجهل وا

 . لحاجات الدول النامية ةهمية خاصأطار سوف تعطي إلوفي هذا ا، التعليم الحديثة

) 26/1( ةرائيل قد انتهكت المادإسن أمن خالل الواقع الحالي للتعليم في مدينة القدس تبين  
تفاقية حقوق الطفل ، ا من )ب/28( و)أ/28 (نسان والمادةإللمي لحقوق ااعالن العإلمن الئحة ا

تفاقية حماية اعالن العالمي لحقوق االنسان و اإلنأبما و . ةفهي لم تتحمل مسؤولياتها كدولة محتل
ستيعاب او خلل في أي فشل أن إلزامي فإساسي مجاني وأطفال في تعليم ألالطفل تشترطان حق ا

 ةفالحكوم  ، لهذه الحقوقنتهاكا مباشراًارس في القدس يمثل مدااللتحاق في إلطفال يودون اأ
، لزامي المجاني لطالب القدس إلتوفير التعليم ال  ةتبذل الجهود الكافية والسريعلم سرائيلية اإل

 المتزايد في كل عام تعتبر من ةعداد الطلبأستيعاب استيعابية وعدم قدرة المدارس على ال اةفالمشكل
 بما يتوجب عليها القيام به ةتقم البلديحيث لم   ، تواجه التعليم في مدينة القدسخطر العقبات التيأ
مر الذي يحرم أل اةالمقدسيين في المدارس الرسمية ستيعاب الطلبال كافية ةتوفير غرف صفيهو و

 م فيئهبناألى تسجيل إهل أل يضطر امما ، لتحاق بالتعليم المجانيإل من طلبة القدس من ااً كبيراًعدد
من مشاكل يضا أتعاني ن تلك المدارس أعلما  ،ضافية إ ةعباء ماليأ متحملين بذلك ةالمدارس الخاص

جراءات إن إو ، ةضافة صفوف جديدإو أصدار رخص لبناء مدارس إسرائيل ترفض إف ة يستيعابا
ها  رسومناهيك عن ،  سلبية غالباة حيانا وتكون النتيجأكثر من عشر سنوات أ تأخذخيص االترمنح 
 وال تعاني . في هذه المدارس ةضافة صفوف جديدإو أ ةجراء صيانإ ، كما ال تسمح بةباهظال

بل تفتقر للكثير من ،  في شرقي القدس من نقص العدد فقط ة في المدارس الرسميةالغرف الصفي
طريقة  على الحاسوب بو تعليماَأ ةو فنيأ ة يتلقون تربية رياضيةساسية فقليل من الطلبألالتسهيالت ا

ومعظمهم ال يتلقى التعليم ، يضا لوجود مكتبات ومختبرات علوم مالئمة أكما يفتقرون ،  مناسبة
 في مجتمع تكنولوجي ةنخراط والمشاركالكاديمي والمهني المناسب الذي يؤهلهم لألوالتدريب ا

يم  فرض قانون التعلةتفاقيات والمعاهدات الدوليال وحسب اةن من واجب الدولأكما ،  حديث
ي أ -  فهي،  ةن مدينة القدس تعاني من نسب تسرب عاليأ إل ا ، لزامي للتقليل من نسب التسربإلا
لزامي على مدارس شرقي القدس إلهمال المتعمد في تطبيق قانون التعليم اإل تتبع سياسة ا -سرائيلإ
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ففي ،  الظاهرة هم في المدارس وال تتابع هذهئبناأ تسجيل ةمور الطلبأولياء أ ال تفرض على ، حيث
ويتم معاملتهم كسكان القدس ، نواع الضرائب أصحاب العقارات بدفع كافة ألزم فيه الوقت الذي تُ

هتمام الال يتم ا -   الفارق كبير بينهما في مستويات المعيشة والدخل أنمع العلم - الغربية 
 على المدارس التي ةشراف تربوي حقيقي من قبل المعارف والبلديإنه ال يوجد أكما ، بمطالبهم

ربعة مشرفين أتوظف لهذه الغاية و.  بها اًو معترفأ ةرسميأكانت تخضع لنظامها التعليمي سواء 
ا من حيث الدعم المالي لمدارس القدس تعاني المدارس العربية في القدس من نقص في أمفقط ، 

 يقدر نصيب الطالب حيث،  مع مدارس في القدس الغربية ةالميزانيات ومن تمييز واضح بالمقارن
 التعليم ة لرعاية بنصف ما يحصل عليه الطالب اليهودي من نفس الميزانيةالعربي من الميزاني

و أ ةقامة مدارس جديدإلي مبالغ في موازنتها أن بلدية القدس لم ترصد أكما ، )1(ساسي والثانويألا
 لتطور الخدمات الضرورية زاءإ ةدارة محتلإ منها وهي تتنصل دائما من واجبها كةتطوير القائم

ساسيا في أبنية المدرسية دورا هاما وألفكما هو معروف تلعب ا، ستمرارها االعملية التربوية و
المناسبة قد تحرم بنية غير ألوا، نها تشكل البيئة التي يتم فيها التعليم والتعلم ألالعملية التربوية 

 التفاعل مع بعضهم ومع مربيهم بالشكل وتحد من قدرتهم علىالطلبة من نشاطات تعليمية هامة 
ما بالنسبة أ مخططو التربية وقادة المجتمع ، همر الذي يمنع نموهم بالشكل الذي يريدألا ، السليم

حتالل قد أوجدت ال عن اةشراف والناتجإل في جهات اةن هذه التعدديإلتعدد المرجعيات في القدس ف
فمن ، وال يوجد من يوحد خطاه ، حكمه بوصلة واحدة لدينا جيال مختلف التوجهات في القدس ، ال ت

 ة والتخطيط والمتابعة عن رسم السياسة واحدة مسؤولةن تكون في البالد مرجعيأالطبيعي 
ي وزارة التربية أ( ة الفلسطينية الرسميةن السلطة التربويأ بئن واقع الحال ينبأما كو. لة ءوالمسا

 للقيام بذلك لعدة ةنها غير مؤهلأو،  التعليم في مدينة القدس ة ال تستطيع رعاي)ةوالتعليم الفلسطيني
 . عليها ةحتاللياوهناك قيود ، موال لديها أوال ،  لها على مدينة القدس ة فال سلطة فعلي،عتبارات ا
،  ة التعليمية على العمليةثارها السلبيآعكست نارض والتي أل على اةجراءات السياسيما بالنسبة لإلأ

صل في اجدار الفالدى بناء أفقد  .صل اجدار الفالبرزها الحواجز العسكرية وأ من نإبرمتها ف
خير أ من خالل تةيعرقلة العملية التعليمإلى  ةسرائيلية المتنقلة والثابتإلالضفة الغربية والحواجز ا
 ةحيانا وبخاصأحتجازهم لعدة ساعات ابل وتوقيفهم و، لى مدارسهم إوصول المعلمين والطالب 

                                                            
 . تصريح للمستشار القضائي حافيليو - 1
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سرائيلية إلالعسكرية قمة االنتهاكات االحواجزكما تعتبر  ،  منعهم من الدخول  حتىوأمنهم كور الذ
 المعلمين ةتوقيف المعلمين والطالب على الحواجز لساعات وخاصب المتمثلةو، للتعليم في القدس 
اف وق من عدد المعلمين في مدارس األ)%28 ( الضفة الغربية الذين يشكلونةالذين يحملون هوي

لى إضافة إللى مدارسهم ، هذا باإخير وصولهم ألى تإ والتي تؤدي ة للسلطة الفلسطينيةالتابع
حتالل على الحواجز وبشكل يومي ، ال  التي يتعرضون لها من قبل قوات اةهانات المستمرإلا

 الدوام نتظاماداء اليومي للمعلمين والطالب وبالتالي عدم ألوالتفتيش المذل الذي يؤثر بالطبع على ا
 على ةساويأالمه ثارآللجدار ن أكما .  ةتشويش في العملية التعليمية اليوميالمحصلة ب و .و التسربأ
 بين ةب الطالب ورفع نسبة البطاللى تسرإ ةكثر العوامل المؤديأبناء القدس حيث يعتبر من أ

  .المعلمين
 ةقتصاديالمقدسي تحديات  اي المجتمع الفلسطينهواجيتصادي قالجتماعي واالما على الصعيد اأ
جتماعية اومشكالت ،  ة االقتصاديةستهالك والتبعيالرتفاع مستوى اانتاجية الفرد وإنخفاض امنها 

عتداء على الملكية االو، نحرافات االو، ختالط االو، عقوق الو، سري األتخلخل ال: منها خطيرة 
العلمي ضعف التحصيل ة وكل تربويمشالى إباإلضافة عنف ، ال وةبلطجالو،  ةالحرمات العامعلى و

 في ةستخدام العاميالى إضافة باإل ،  العربية ةفي الرياضيات واللغات وتدني مستوى اللغخاصة 
  . ةالعبرية في الحياة اليومية ستخدام اللغانتشار او، والجهل الديني ، التعليم 
كانت  أسواءو،  ة وعمليدارةإ التعليم في القدس نظاما وه تواجة عديدتحدياتهناك ن أال شك و

حدهما أ: ساسيين أ عن عاملين ةدارية فهي ناتجإ حتى وأوفنية أو مادية أهذه التحديات سياسية 
 تجاه ةسرائيلية الممنهجإل المتعلق بالسياسات اوقد تم ذكر العامل السياسيخر سياسي آلوا، ذاتي

،  على مدينة القدسه وقانونهسيادتحتالل وفرض الستحكام اانه وفي ظل إما الذاتي فأ، مدينة القدس
 والفصائلية ةهواء الفردية والذاتيألستحكمت ا،  ةالمدين في وفي ظل غياب سلطة تعليمية وطنية

 بعض المؤسسات ، وخضوع شرقي القدسجانب ال يستهان به من المقدرات التعليمية في بالسياسية 
مر الذي ألا، دارة الرجل غير المناسب إلة و رسميأ ةو خاصأ، هلية أكانت أالتعليمية القائمة سواء 

دارة التربوية والتعليمية ، وقد نجم عن هذا لطة الفرد المسؤول غير المؤهل لإللى تحكم سإدى أ
 أما . فقدان التنسيق بين المؤسسات التعليميةو، رباك في الوظيفة التعليمية إالتحكم غير الواعي 

ج عنها عدم تكافؤ في الفرص التعليمية ألبناء المدينة ، وقد بالنسبة  للتعددية في جهات اإلشراف فنت
مما يضطر أولياء ، ستيعاب جميع الطلبة احكومية على برزت من خالل عدم قدرة المدارس ال
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لى البحث عن بدائل باهظة الكلفة ودفع رسوم عالية للمدارس الخاصة ، أو أن يتسرب أبناء إاألمور 
ون بمقاعد في المدارس الحكومية أو مدارس وكالة الغوث ، ومن األسر غير الموسرة ممن ال يحظ

ناحية ثانية فإن رفض المدارس الخاصة تسجيل الطلبة غير الموسرين أو ذوي المعدالت غير 
ضرب آخر من عدم تكافؤ الفرص ورتفعة فيها والذي يعد تربويا بمثابة ممارسة غير أخالقية مال

نفصام والتخبط والعشوائية ، حيث تبرز بية للتعددية تعزيز حالة االالنتائج السلالتعليمية، كما أن من 
رتباطات طائفية اوأن لبعضها ، هتماماتها وأجندتها الخاصة بها اة هذه الحالة من خالل أن لكل جه

فإن ، أو طبقية، أو أنها مراكز لتسويق الخدمات وجني األرباح وما شابه ذلك، وعالوة على ذلك
وفي غياب الدعم والمساهمة . ظمة مالية وإدارية متباينة وزبائن من نوع معينللمدارس الخاصة أن

نفصاما بين والئها ألمتها افإن المدارس الخاصة تظهر تخبطا و، المالية الحكومية الفلسطينية 
حتاللي األمر الذي يعزز التهويد واألسرلة نقيادها لبريق الدعم المالي االا ووطنها وعروبتها وبين

  .نة القدس على هذا النحوفي مدي
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  . التحصيل العلمي لطلبة القدس: المبحث األول

، ساسية للفلسطينيين في القدس للمحافظة على وجودهمأل اةسلحألحد اأن التعليم ألونظرا  
والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم في المدينة  ، وعلى الرغم من الواقع الحالي لمدارس القدس 

ن مسيرة التعليم في مدينة القدس بقيت مستمرة بنسق أال إ،  تم  ذكرها في الفصل السابق والتي
  للعام الدراسية العامةمتحان الثانويالمقبول ، فقد وصل عدد الطالب المقدسيين الذين تقدموا 

 وطالبة في محافظة طالباً) 2372(نجح منهم ،  وطالبة طالباً) 3402()  2010- 2009(
 من أعداد الناجحين في الضفة الغربية ، وقد بلغت نسبة النجاح )%7.7( هشكلون ما نسبتي )1(القدس

متحان عدد الطالب الذين سيتقدمون ال)9(، ويبين الجداول رقم %) 69.7(في القدس في ذلك العام 
فيبين أعداد الطالب الناجحين في ) 10(أما الجدول رقم ) 6(2011 (التوجيهي في العام الحالي

 حيث تبين من .)2(وذلك حسب جهة اإلشراف)  2010-2009 (نوية العامة في العام الدراسيالثا
مع الناجحين ) 2011 (متحان الثانوية في العامخالل مقارنة النتائج أعاله  وعند مقارنة المتقدمين ال

 حسب متحان الثانويةوذلك لعدم تمكننا من الحصول على إحصائية المتقدمين ال)  2010  (في العام
لذلك فان النتيجة تقريبية ، من خالل هذه النتائج تبين أن نسبة )  2010 (جهة اإلشراف في العام

 في المدارس التابعة لألوقاف )2010- 2009 (الناجحين في الثانوية العامة في العام الدراسي
 أما وهي األعلى ،) % 79 ( في حين بلغت النسبة للمدارس الخاصة)%70(اإلسالمية هي حوالي 

حيث بلغت نسبة النجاح فيها ، نسبة النجاح األدنى فكانت من نصيب المدارس التابعة لبلدية القدس 
 )%48 (هي األدنى فقد بلغت  ، كما كانت نسبة النجاح بين الذكور في المدارس األخيرة)58%(

تابعة  في المدارس الخاصة والمدارس ال)%57.6( و)%64 (فيما كانت نسبة النجاح بين الذكور
  .لألوقاف اإلسالمية على التوالي 

  

  
  
  

                                                            
 .10نية ملحق رقم وزارة التربية الفلسطي - 1

 . 11اعتدال االشهب ملحق رقم  - 2
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  2011 للعام ة العامةمتحان الثانويالالمتقدمين أعداد  ):1.5 (جدول رقم
  التخصص

  جهة االشراف
  صناعي  تجاري  علمي  ةنسانيإعلوم 

  المجموع  ناثإ  ذآور

  951  710  241  0  13  265  673  وقافاأل

  1009  448  561  160  0  288  561  ةالخاص

  1536  850  686  60  48  251  1177  ةيالبلد

  3496  2008  1488  220  61  804  2411  المجموع

  

 )11(اعتدال االشهب ملحق رقم : مصدرال
  

  
  
  
  

  2010 للعام ة العامةالناجحين في الثانوي أعداد: )2.5 (جدول رقم

  
جهة   التخصص

  االشراف
  صناعي  تجاري  علمي  ةنسانيإعلوم 

  المجموع  ناثإ  ذكور

  682  543  139    19  228  435  وقافاأل

  796  436  360  78    268  450  ةالخاص

  894  562  332  6  36  189  663  البلدية

  2372  1541  831  84  55  685  1548  المجموع

  

   الموقع الرسمي لجريدة القدس  علىنتائج التوجيهي المنشورة: مصدرال
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 االوقاف
34% 

 الخاصه
38% 

 البلديه
28% 

 ةنسب النجاح في التوجيهي حسب الجه
  ةالمشرف

  
  جحين في الثانوية حسب جهة اإلشرافنسب النا) : 1.5(قم شكل ر

  

 وبالظروف  ، هدارة وبالمعلم والطالب نفسإلسباب تتعلق باألى إنخفاض هذه النسب يعود ان إ
فالطواقم البشرية وخصوصا  ، ة المشرفة من قبل السلطةضعف الرقابة والمساءلو،  ةغير المريح
، ي الكوادر ذوي التخصص والكفاءة داريين في مدارس القدس يعانون من  النقص فإلالمعلمين وا

لى حاجة العديد منهم إضافة إلبا  للعمل لديهم  ،ةلتزام المهني والدافعيإلنخفاض في مستوى ااو
و التضارب أ ةبالتنظيم كغياب التنسيق بين المرجعيات المتعددة مرتبطسباب أوهناك . للتدريب 

  ، بالطالب نفسهةهم فهي المتعلقألسباب األ اماأ ، ة المجتمعيةو المساندأ/ وةبينها وغياب المشارك
ضافة إلهذا با، جتماعي وبالتالي الهروب والتسرب الخالقي والقيمي واأللتزام اإلفهناك ضعف في ا

  النقص في الوسائل وال ننسى، بداع ب لإل وغياة محدودةنشطأ وةباع طرق تدريس تقليديتاالى 
 التي تؤثر على ةلحاسوب والمكتبات والتربية الرياضيكالنقص في مختبرات العلوم وا،  ةالتعليمي

 ي الفلسطينية لمراقبةعدتها المجموعأحصائية إفمن خالل ، ضعف التحصيل العلمي لطلبة المدارس 
 ةمدرس ) 35  ( من مجموع)18( ن هناكأتبين ) 2000- 1999 (حقوق الطفل في العام الدراسي

 ة خارجية من المدارس توجد بها ساحات رياضيةمدرس) 20( تستخدم مختبرات علوم وةللبلدية عتاب
،  تتوفر فيها مختبرات حاسوب )%31( و  ،ة من هذه المدارس توجد بها مكتبات للطلب)%43(و

مدارس اي تسع ال في إوبالنسبة لبقية التسهيالت مثل الفنون والموسيقى وغيرها فال توجد 
 همدارس تخدم ما مجموعسبع ن أ ، كما  من مجموع المدارس العربية في شرقي القدس)25.7%(
 ، والتسهيالت التي تتوفر في ةو مكتبأو حاسوب أي مختبر علوم أ ال يوجد بها طالباً)  4821(

 في  تظهر نتائجهذي العلمي والةعلى تحصيل الطلبؤثر سلبا يمر الذي األ،  التوزيع ةالمدارس سيئ
   .ةالعامة متحان الثانويا
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ن الجدول إف،  على مستوى التحصيل العلمي اً واضحاً تعتبر مؤشرن نسب النجاح الإوحيث 
 حسب التقدير الذي ةسالميوقاف اإلأل لةعداد الطلبة الناجحين في المدارس التابعأ يبين )11(رقم 

 البيانات )13 (و )12(فيما يبين الجدوالن رقم ،  ةمتحان الشهادة الثانوية العاماحصلوا عليه في 
  . لبلدية القدس على التوالي ة والمدارس التابعةالخاص بالمدارس ةالخاص

  
  . اإلسالميةوقافأل مدارس اللطلبة في مدارس ةمعدالت الثانوي :)3.5 (جدول رقم

  ممتاز  جيد جدا  جيد  مقبول
  التخصص

  اناث  ذآور  اناث  ذآور  اناث  ذآور  اناث  ذآور
  المجوع

العلوم 
  االنسانيه

70  147  15  103  5  62  0  33  435  

  228  42  7  78  12  45  20  14  10  لميالع

  19  3  0  5  0  8  0  3  0  التجاري

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  الصناعي

  682  78  7  145  17  156  35  164  80  المجموع

  . نتائج التوجيهي المنشورة على الموقع الرسمي لجريدة القدس:مصدرال
  
  

   معدالت الثانوية للطلبة في المدارس الخاصة: )4.5(جدول رقم 

  ممتاز  جيد جدا  جيد  مقبول
 التخصص

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور
 المجموع

العلوم 
  ةنسانياإل

86  82  39  68  35  77  6  57  450  

  268  60  35  52  45  28  27  13  8  العلمي

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  التجاري

  0  0  0  0  0  0  0  0  0 الصناعي

  718 117  41 129  80  96  66  95  94  المجموع
  

  نتائج التوجيهي المنشورة على الموقع الرسمي لجريدة القدس: رمصدال
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  معدالت الثانوية للطلبة في المدارس الخاصة :) 5.5(جدول رقم 

  
    ممتاز  جيد جدا  جيد  مقبول  التخصص

    ناثإ  ذكور  ناثإ  ذكور  ناثإ  ذكور  ناثإ  ذكور  

العلوم 
  ةنسانياإل

133  185  50  110  35  99  5  46  663 

 189  34  26  32  25  15  34  5  18  العلمي

  36  2    8    14    12    التجاري

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  الصناعي

 888  82  31  139  60  139  84  202  151  المجموع

  نتائج التوجيهي المنشورة على الموقع الرسمي لجريدة القدس: مصدرال
  
  

 االوقاف

 الخاصه

 البلديه
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  مستوى التقدير حسب جهة اإلشراف): 2.5 (شكل
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  .نسب تقدير الطلبة الناجحين حسب جهة اإلشراف : )6.5(دول رقم ج

  
 ةاسم الجه  جيد جدا وممتاز  مقبول وجيد

  ةالمشرف
  مجموع  ناثإ  ذكور  مجموع  ناثإ  ذكور

  %36.2  %32.7  %3.5  %63.8  %46.9  %16.1  وقافاأل

  %51.1  %34.3  %16.8  %48.9  %26.6  %22.3  ةالخاص

  %35.1  %24.9  %10.2  %64.9  %38.4  %26.5  ةالبلدي

  
  نتائج التوجيهي المنشورة على الموقع الرسمي لجريدة القدس) : 14(مصدر الجدول رقم 

  
  
  
  

  
  نسب التقدير حسب جهة اإلشراف) : 3.5(رقم شكل 
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  :نالحظ ما يلي) 6(والرسم البياني رقم ) 14(من خالل الجدول رقم 
على أ هي ةوقاف والبلدية لألن على تقدير مقبول وجيد في المدارس التابعنسب الطالب الحاصلي -

  .ة على التوالي منها في المدارس الخاص)%16( و)%14.9(بنسبة 

 حيث تعتبر النسبة ةعلى نسبة طالب حاصلين على تقدير جيد جدا وممتاز هو في المدارس الخاصأ -
 . عنها في مدارس البلدية )%16.1(وقاف واأل عنها في مدارس )%14.9(ِـ على بأ

 ىدن والنسبة األةعلى في المدارس الخاصألنسبة الذكور الحاصلين على تقدير جيد جدا وممتاز هي ا -
 .وقاف هي في مدارس األ

دنى هي ة واأل للبلديةعلى في المدارس التابعنسبة الذكور الحاصلين على تقدير مقبول وجيد هي األ -
  . ةسالمية لألوقاف اإلفي المدارس التابع

  

دنى أ القدس قد  حصلت على ة لبلديةن المدارس التابعأنالحظ من خالل النسب في المعدالت 
المدارس التي تشرف عليها جهات اإلشراف  مع ةدنى المعدالت مقارنأوبين طلبتها ، نسبة نجاح 

 ةالطلبكبر عدد من أ يدرس بها -سلفناأ وكما -  ةديل للبةبعدارس التان المأعلما ، خرى األ
 والتي تعاني منها مدارس القدس ة التحديات والمشكالت السابقأنرالنتائج تفسالمقدسيين وهذه 

خذ أن نأويجب ،  ة العامةمتحان الثانويا قد ظهرت نتائجها في ة لبلديالتابعة ل المدارس ةوخاص
 ليس ة البلديمدارسهم في ئناأبهالي مدينة القدس عن تسجيل أ عزوف العديد من أن عتبارإلبعين ا
داري والتعليمي إلداء األة اآلما لتدني مستوى التعليم فيها وضإنو،  ةستيعابيالنخفاض قدرتها االفقط 
 ةفكار القبيحألنها تساعد على نشر اأتحاق بهذه المدارس المن ويالت ان أناهيك على ،  فيها

هو تاريخ فتن وكوارث وليس سالم ن تاريخ اإلأ،  ومنها ةسالمي عن الحضارة العربية اإلةوالمنكر
 ةحيال تسرب الطلب - نتشار الالمبااله اويالحظ فيها ،  وجهاد وتنظيم ةتاريخ علم ونهض

وتدريس مصطلحات ومفاهيم تعكس فكرة ،  ةجتماعي وتحصيالتهم العلمينضباطهم األخالقي واالاو
ما أ  ،ةعلمين والطلب العبرية على حساب العربية لدى المديرين والمة البالد ونشر اللغةيهودي

سرية جتماعي وتقوض الروابط األعلى نشر قيم تشجع الفلتان االهذه المدارس اعد فتس، جتماعيا ا
ويزداد بذلك خطر نشوء جيل كامل ،  أة سرة وحرية المرلناشئة تحت ستار حماية الطفل واأللدى ا

 ة والسيادةعلى بسط الهيمننها تساعد  فإ-  أسلفناوكما  - ما سياسيا أ، وهام الحرية أيغرق في 
 على المدينة بحيث يكون القرار التربوي في القدس خاضعا للسياسات والرؤى ةحتاللياال
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ي جهود تنسيقية للمحافظة على عروبة التعليم التي ناضل قطاع كبير أعرقلة بالتالي و، ةالصهيوني
،  للعمل فيهاةناء المدينة المحتلبأمام أو وضع العراقيل جله ، أبناء المخلصين من ألمن التربويين وا

عني أن الوضع يتقدير الذي حصل عليه طلبتها  ال أما بالنسبة للمدارس األخرى فإن مستوى ال
اهظة للحصول على  فالمقدسيون من جهة يتحملون  تكاليف مالية ب،التعليمي في مدينة القدس سليم 

 ، في ةنوا القبول لهم في الجامعات الفلسطينيمتحان الثانوية العامة حتى يضمافي هم ئتقدير جيد ألبنا
، الحاصلين على معدل أقل من جيد   ال تقبل الطلبةةفإن معظم الجامعات الفلسطيني، المقابل 
أما ، لتحقوا بأي من جامعات الوطن يال يستهان به من طلبة القدس الناجحين لن اً  عددنإوبالتالي ف

ين  الخرجسرائيل ال تعترف بشهاداتلجامعات الفلسطينية فإن إابالطلبة الذين حالفهم الحظ والتحقوا 
 ال يستهان به من طلبة القدس يفضلون االلتحاق بها لقربها النسبي ًأن عددأعلما ، من جامعة القدس 

 مضطرين  هذه الجامعة تحديداً فان خريجيعليه و، األكاديمي مدينة القدس وارتفاع مستواها من
وهذا يفسر ،   ومجال دراستهملية في وظائف تختلف عن تخصصاتهميللعمل في السوق اإلسرائ

 اإلسرائيلي وتعطي "البجروت"على المراكز التي تدرس  - الذي أصبح في تزايد  - اإلقبال الكبير 
  .وبرواتب مغرية لعمل في إسرائيل ل عليها ينشهادات تؤهل الحاصل
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  سادسالفصل ال

____________________________________________________  

  النتائج 

هذه التحديات ، لقد شخصت المشكالت والتحديات التي يعاني منها  التعليم في القدس الشرقية 
لى إلتيسير الوصول ، جراء حيالها إتخاذ ا وبهالتفكير ل تستحث المرء وادثو حأهي بمثابة قضايا 

ن التحدي إ ف ،جراء المناسب لمواجهة التحديتخاذ اإلا ال عدموفي ح،  ةمال المتوقعآلهداف واألا
ن يؤدي أمكن في مدينة القدس يبقاء الوضع التعليمي على ما هو عليه فإ. ة  مؤرقةلى مشكلإينقلب 

 فصل مدينة ةئيل نهجت مؤخرا سياساسرإمن الواقع الحالي ، فكثر خطورة ألى ظهور عقبات تعد إ
وقبل حل مشكلة القدس مع الجانب  -ن تقوم أحتمال اوهناك ،  ةحتلراضي المألالقدس عن باقي ا

سرائيل ووافقت إ ة حكومهصدرتأالذي ) 564 ( بتطبيق الجانب الذي لم تنفذه من قانون-  الفلسطيني
وهو قانون يعطي في جوهره لسلطة المعارف  )1(7/7/1969سرائيلية بتاريخ إلعليه الكنيست ا

 وتعيين العاملين فيها  ،دارة المؤسسات التعليمية غير الحكوميةإتدخل وشراف والإلسرائيلية حق اإلا
 ةارس غير الرسميدصدار تعميم على المإت فعليا بذلك من خالل أو كليا ، وقد بدأغالقها مؤقتا إو

 من العام الدراسي بتداءإال من خالل وزارة المعارف إوالمعترف بها بعدم شراء الكتب المدرسية 
نها لن تغير من مضمون أوضحت فيه أحقا صدرت كتابا العادت وأنها أغير ، ) 2012 (القادم

على تطبيق  -ة  مواتيةحيث تجد الفرص -  إسرائيل تعمل وليس من البعيد أن ، )2(المنهاج حاليا
ة ذ يعطيها القانون السابق حق التطبيق من الوجهإ  ،سرائيلي على مدارس القدس برمتهاالمنهاج اإل

                                                            
 .8ملحق رقم  - 1

 9ملحق رقم  - 2
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ستكمال ا حسب منطقها يحقق لها  القانون السابقن تطبيقأ كما  ، سرائيليسب المنطق اإلالقانونية ح
لى جانب ما سبق فهناك مشكلة تحديد البنيان التعليمي كجسم متكامل إ. فرض سيادتها على المدينة 

فية ذ ال زالت تتعرض القدس لفتح مؤسسات تعليمية ومراكز ثقا، إن البنائية والوظيفية يمن الناحيت
تفاقية انشاء هذه المراكز التي نشطت بعد توقيع إيخشى من و، ومعاهد تدريبية ومدارس تعليمية 

 الفكري النسيجمعينة قد تعمل على زيادة التناقضات في ن تكون مجندة لخدمة توجهات أوسلو أ
  .جتماعي في مدينة القدس واال

 القدس نا نؤكد على أننإ، ف ستقراء ومتابعة الوضع حتى هذه اللحظاتاتاما ومن خالل وخ
في معظم جوانب حياة سكانها وفي مقدمتها  الوضع زمة وضع ال تحسد عليه أيش اليوم تع

 ه ومن ثم تجويدهصالحإ وهلى خطة طوارئ لترميمإوهو بحاجة ،  التردي هصابأالذي ، التعليمي
  :ما يلي كان من نتائج البحثقد و ، ه وتطويرهوتنميت
 

عدم وجود فوارق جوهرية بين مستوى التحصيل العلمي لسكان "ولى وهي  الفرضية األتأكيد -
مضطرين  المقدسيينن أ علما"القدس الشرقية وبين المستوى التعليمي لسكان الضفة الغربية 

 .لى المستوى التعليمي الحالي إلوصول لهم  تكاليف مالية باهظة لتعليم أبنائلتحمل

القدس الشرقية شراف على المدارس في  تعدد جهات اإلأن"ما بالنسبة للفرضية الثانية وهي أ -
ن التعددية تعني غياب المرجعية أنه على الرغم من إ ف"ؤثر سلبا على التعليم في المدينةي

نه ليس إفوالمنظم لمستقبل التعليم في المدينة غياب التخطيط الموحد بالتالي الموجهة للتعليم و
 تساهم  ، مدينة القدسسلبا على التعليم في شراف في جهات االن تؤثر التعددية أبالضرورة 

هم وشكله بنائختيار التعليم المرغوب أللمقدسيين المور األولياء األتاحة الفرصة إالتعددية في 
 .ومستواه 

 وقد بينت "ن النقص في الغرف الصفية يزيد من نسب التسربأ"وهي الثة كيد الفرضية الثأت -
صفية ورداءة البنية التحتية التي تعاني منها معظم المدارس الدراسة حجم النقص في الغرف ال

كما بينت الدراسة ،  النقص على القدرة االستيعابية للمدارس ثير هذاأوت، في القدس الشرقية 
لى إلى تسربهم إحجم التزايد في عدد الطلبة وعدم قدرة المدارس على استيعابهم مما يؤدي 

ظهرت الدراسة وجود نسب تسرب عالية من المدارس في أوقد . ع ى الشوارإلو أسوق العمل 
 .القدس مدينة 
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وقد " أن السياسات اإلسرائيلية في القدس تساعد على ظهور مشكالت تعليمية "تأكيد فرضية  -
سرائيلية تجاه  من قبل الحكومة اإلاً متعمداًك تقصيرن هناأبينت الدراسة وجود عدة مظاهر تبين 

قتصادية ة واالهدف تجهيل الفلسطينيين وشغلهم بأمورهم الحياتيالتعليم في مدينة القدس ب
 .سرائيلية من تهويد للمدينة عن متابعة ما تقوم به السلطات اإلوصرفهم 

فقد بينت ، هناك تباين في مستوى التحصيل العلمي بين طلبة القدس حسب الجهة المشرفة  -
 تباين واضح في نسب النجاح ن هناكأالدراسة من خالل مقارنة نتائج الثانوية العامة 

شراف المختلفة حيث أظهرت المدارس الخاصة تفوقا والمعدالت بين المدارس التابعة لجهات اإل
واضحا في حصولها على أعلى نسب النجاح وأعلى المعدالت في الثانوية بين طلبتها فيما 

أدنى المعدالت علما سرائيلية على أدنى نسب النجاح وحصلت المدارس التابعة لبلدية القدس اإل
وبالتالي تم تأكيد الفرضية الكبرى من طلبة مدارس القدس  النسبة نها تضم بين صفوفهاأ

 .الخامسة

ين ووجود عدم مكاديمي للمعللذاتي متمثلة في تدني المستوى األهناك جوانب من القصور ا -
إيالء القدس  عدم لىإاإلضافة ب، مور أولياء األهتمام ذاتي من قبل بعض الطلبة واوأكتراث ا
 .من قبل الجهات الفلسطينية المعنية الكافية  هتمام والرعاية الخاصةاال

  
 ةرض القدس يتوقف على توفر النوايا الصادقأالوجود القوي للفلسطينيين على  فإن هوعلي

  ورسمة ،زمإلعداد الخطط الالالمؤهلين و عليا من ذوي الخبرات ةيجاد قيادة تربويإمن ثم  و،والًأ
ير الدائم بأن جذر ال بد من التذكفي القدس ومن هنا ستمرارية المسيرة التعليمية الالسياسات 

حتالل  لحين زوال االةن أية حلول ومقترحات هي معالجة مؤقتإوبالتالي ف، حتالل المشكلة هو اال
 التي نقساماتاع التعليم في القدس بعيدا عن االضرورة إيجاد مرجعية موحدة لقطكما نؤكد على 

تشرذم الساحة الوطنية الفلسطينية حاليا ، وال يشترط لهذه المرجعية أن تكون رسمية بقدر ما أن 
ويمكن في هذا الصدد إعادة إحياء لجنة المدارس ، تكون موحدة وتنال ثقة المدارس الخاصة 

 قتراحوقاف والمدارس الخاصة ، وهذا االالخاصة أو أي إطار تنسيقي جامع يضم مدارس األ
 .ستراتيجية موحدة وواضحة وقوية لقطاع التعليم في القدس اولبناء ضروري لملء الفراغ الحالي 

فعلى مستوى الطالب ،  تأمين الدعم المادي للطالب والمدارس على حد سواء لى إضافة باإل
 أما على مستوى  ،قتصاديةلى ضيق الظروف االإسيحد هذا الدعم من نسب التسرب العائدة 
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فسيمكن مثل هذا الدعم المدارس الخاصة ومدارس األوقاف من دفع رواتب مغرية تجذب المدارس 
أصحاب الكفاءات التعليمية وتدفعهم للبقاء فيها وبالتالي منافسة مدارس البلدية والمعارف في هذا 
المجال كما أن مثل هذا الدعم قد يساعد المدارس في تحسين المرافق التعليمية وإن كان السبب 

 حتالل في منح رخص البناءقة المادية بل تعسف االيسي للنقص في المرافق ليس الضائالرئ
هتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خالل تنظيم البرامج التدريبية االنه من الضروري أالالزمة، كما 

نية تنشيط الجمعيات األهلية والمدلى إضافة ، باإلحتياجاتهم اى لالمختلفة بشكل دوري والتركيز ع
نخراط في مثل هذه األنشطة التي تزيد من وعيهم وخبرتهم  االفي القدس وتشجيع الشباب على

 من ضغوطهم وأعبائهم كما تفتح لهم آفاقا جديدة وتخفف، وتدعمهم أكثر في دراستهم وصمودهم 
وتشكل لهم حصانة ضد التسرب كما توظف طاقاتهم وجهودهم في مشاريع ، جتماعية النفسية واال

 التوعية المستمرة في وسائل اإلعالم المحلية نأكيد على أنه يجب التأكما  وية وتطويريةتنم
والعربية والدولية بما يقوم به اإلحتالل من إجراءات في القدس بما في ذلك جدار الفصل العنصري 

حتالل وآلية  الحقا وسيلة ضغط على سلطات االن تشكلأيمكن والحواجز وسحب الهويات المقدسية 
  .دعم لمقاومة أهالي القدس وصمودهم 
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  ةالخاتم

حتالل إبرزها أوضاع السياسية السائدة فيها ون للقدس خصوصيتها في ظل األأال شك 
المأساة في ، و هليةتقزيم دور مؤسساتها األوفي تحجيم و، شواطا في تهويدها أسرائيل لها وقطعها إ

  :ففي القدس كل شيء في خطر، سرائيل فقط إبل ستهداف التعليم من قامدينة القدس ليست في 
 أن نستمر في اً، تعليم ووجود، ولم يعد مجدي ، مقدسات تاريخ ،  بشر، حجر، شجر، هوية، ثقافة

بدية للدولة الفلسطينية دون أن يترجم ذلك إلى يث عن الدعم والصمود والعاصمة األجترار الحدا
عيشية تزداد وأوضاعهم المفظروفهم   ،لك الشعاراتأفعال على أرض الواقع، فأهل القدس ملوا ت

والصمود، ، وهم متشبثون بالوجود والبقاء  حتالل يشن عليهم حرباً حقيقية وسوءاً، واالتدهوراً
لى من يعزز ويقوي صمودهم إفوق قدراتهم وطاقاتهم، وهم بحاجة ولكن حجم الهجمة عليهم ت

  .وثباتهم
، طار الكالم اإلنشائي والشعاراتإم في القدس، ال يخرج عن الدعم الذي يقدم لقطاع التعلي فهذا

حتالل كبرها المظلة المرتبطة ببلدية االالقطاع التعليمي الذي يخضع ألكثر من مظلة تعليمية، أفهذا 
مستغلة غياب دور   تلك المظلة التي تتمدد وتتوسع تجاه المدارس الخاصة واألهلية هودائرة معارف

ستراتيجيات وآليات لحماية وتطوير هذا القطاع في القدس، أو توفير اط والسلطة وعدم وجود خط
و حتى بناء جسم موحد يتولى متابعة كل المظالت التعليمية أالدعم المالي له عبر صناديق خاصة، 

في القدس، وهذا له ارتباط بتعدد العناوين والمرجعيات وتصارعها ، وغياب الجهد والفعل الموحد، 
 فقط اًن ما شجع االحتالل على االنقضاض على التعليم في القدس، ليس مرتبطعتقادي أاوفي 

، بل عدم وجود  بتراخي وتراجع دور الحركة الوطنية وشدة الهجمة عليها من قبل االحتالل فقط
 وقرارات وتوجيهات موحدة من قبل مديرية التربية والتعليم الفلسطينية  ستراتيجيةاضوابط و

هلية، حول الدعم المالي الذي تتقاضاه من بلدية القدس ودائرة معارفها، هذا للمدارس الخاصة واأل
 رتب عليهتالدعم الذي لجأت إليه العديد من تلك المدارس، بسبب غياب الدعم المالي لها من السلطة 

تشجع على إصدار ،  حتالل بأن تلك المدارس قد تورطت، وعندما شعر اال لتزامات وشروط معينةا
و الحصول عليها من أي مصدر آخر أ على تلك المدارس بعدم شراء الكتب التعليمية هعميم وتهقرار

 إذا لم تقم السلطة بتوفيره بشكل عاجل وملح الدعمغير بلدية القدس ودائرة معارفها،  وبالتالي هذا 
 فإنه سيضعف من معركة التصدي لتهويد وأسرلة المنهاج والتعليم في  ،وبشكل دوري وثابت
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 بل ضعف وغياب دور السلطة ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية  ، س، والمسألة ليست هنا فقطالقد
" البجروت"شجع العديد من تجار العلم على فتح مدارس تدرس المنهاج اإلسرائيلي وأخرى تدرس 

 تحت حجج وذرائع أن ذلك  وتناٍماإلسرائيلي بدل التوجيهي الفلسطيني وهذه الظاهرة في توسع
ساعد الطالب والخريج المقدسي على االلتحاق بالجامعات اإلسرائيلية والتوظف في المؤسسات ي

  .اإلسرائيلية
 وا يكونأن يضاأفعلى المقدسيين هتمام الذي تستحق، ها االؤعركة جداً خطيرة ويجب إعطاالم

 نخسر أالن فعلينا كمقدسييالمبادرين للمواجهة والتصدي ، وهنا يجب أن يتكاتف ويتوحد الجميع، 
معركة فرض المنهاج التعليمي اإلسرائيلي على طلبتنا ومدارسنا في القدس، فهذه المعركة هي 

ثبات وجود، ودفاعاً عن الهوية والثقافة والوعي والتاريخ والحضارة والتراث إمعركة كسر عظم و
إنقاذها من ة وصالح النظام التعليمي ومؤسساته التعليميإمل معقود على واأل. العربي واإلسالمي

 ة بشكل قاطع بحاجون إيقاف هذا النزيف اآلن أو ، اقها ومرافقها آفي في براثن الهجين المستشر
  .ةعربيال وةفلسطينياللى مزيد من الجهود إ
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  المراجعالمصادر و

  الكتب

ي القدس التعليم الفلسطيني ف) : م2000شباط . (اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي  -

 .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  : الشريف

 ةالحمل:  القدس التعليم في) 6(التقرير المعلوماتي  ) :م2010 . (عالم والمعلوماتدارة اإلإ -
 .القدس . العربية ةحتفالية القدس عاصمة الثقافهلية إلاأل

مسؤولية الجميع  دراسة ضمن مشروع التعليم ).م2010( وضاع التعليم في مدارس القدسأ -
 .القدس.مور طالب مدارس القدس العربية أولياء أتحاد لجان إ وبتمويل من مؤسسة التعاون 

: سلسلة كتب فلسطينية  / سرائيلإالتعليم في ): م1969. (بشور، منير ، وخالد الشيخ يوسف  -
 . بيروت.منظمة التحرير الفلسطينية /بحاث مركز األ

سرائيلي في كتب التاريخ المدرسية لصراع العربي اإلا) : م2006ب آ(  .يلي، إ’بودي -

   مدار : 1948/2000 سرائيليةاإل
وزارة التربية / اإلدارة العامة للتخطيط التربوي ) .م2007حزيران  .(تشخيص الواقع التربوي -

 .والتعليم العالي 

عمل ورقة  : تعدد مرجعيات التعليم في القدس واقع وتحديات) : م2008. (جبريل ، سمير  -
 .القدس/  ضاحية البريد.مقدمة الى مؤتمر االئتالف األهلي في القدس

 ملخص –النتائج النهائية للتعداد ) : م2009شباط .  (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  -

 . السكان ، المباني ، المساكن في محافظة القدس 

الموسوعة الفلسطينية  : بالتعليم في فلسطين في عهد اإلنتدا) : م1990. (الدباغ  ، مصطفى  -
 .بيروت  . الطبعه االولى  .3المجلد : 

محاولة التهويد والتصدي لها من واقع النصوص  /تهويد القدس  ):م2010 . (نور أزناتي ، -

 . مركز دراسات الوحدة العربية : حصاءاتوالوثائق واإل

لتصدي لها من واقع  محاوالت التهويد وا/تهويد القدس) :" م2010 .  (نور محمود، أزناتي  -

 . مركز دراسات الوحدة العربية" .حصاءاتالنصوص والوثائق واإل
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/ بحاث  مركز األ: سرائيلإتعليم العرب في ) : م1973حزيران . (صالح عبد اهللا .د، سريه  -
  بيروت. ةمنظمة التحرير الفلسطيني

 /ةعالم الفلسطينيإلوزارة ا:  الوضع التعليمي في مدينة القدس) : م1996 . (سفيان ، كمال  -
 .م المحلي مديرية الصحافه واالعإل

. نشر بدعم الجامعة االردنية :  معاهد العلم في بيت المقدس ) :م1981. (العسلي ، كامل  -
 .عمان

التعليم في فلسطين من الفتح اإلسالمي حتى بداية العصر ) : م1990. (العسلي ، كامل  -

 .بيروت  . الطبعة االولى  . 3المجلد :الموسوعة الفلسطينية  : الحديث

 .حصاء الفلسطينيمركز اإل) . م2010حزيران . ( )12(رقم اإلحصائي السنوي كتاب القدس  -

 منشورات وزارة االعالم . "الوضع التعليمي في مدينة القدس ) "م1996 . ( سفيان ،كمال -
 .رام اهللا .  مديرية الصحافة واالعالم المحلي –الفلسطينية 

إتحاد لجان أولياء  : أوضاع التعليم في مدارس مدينة القدس) : م2007. (لكريم الفي ، عبد ا -
 . أمور الطالب ضمن مشروع التعليم مسؤولية الجميع بتمويل من مؤسسة التعاون

الجهاز ) . م8/2008.(لنتائج النهائية للتعداد في الضفة الغربية ملخص السكان والمساكن ا -
 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

" دليل عملي " ستراتيجي الناجح لمؤسسات التعليمالتخطيط اإل) : م2010.( صر، عزة جاللن -

  .القاهرة . دار النشر للجامعات : 

 ومؤسساتها في القدس ومحيطها ةواقع العملية التربوي): م1996. (طاهر ، النمري  -

 .رام اهللا. مشروع اإلعالم والتنسيق التربوي  :التشخيص والمطلوب 

 الملتقى : حتياجات التعليم الفلسطيني في مدينة القدسإواقع و) : م 2001. (طاهر ،  النمري -
 .رام اهللا .الفكري العربي 

. الملتقى الفكري العربي  : التعليم في القدس واقع وإحتياجات) :  م2001. (النمري ، طاهر -
 .القدس

. 

- -Nashef ,S.(1973) .education in the west bank : its problems and 

achivements 1966/1967 school year. 
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  ومقاالت مجالت
 " البيئة المدرسية في شرق القدس ،واقعها ، معيقاتها ، تحدياتها التوصيات. "اإلئتالف األهلي  -

المنتدى التربوي ) : "  م2010. (اإلئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس  -

  . 11العدد  . وت القدسمجلة ص. " العالمي والتحديات

بحث مقدم :   في دعم التعليم في القدسةدور المدارس الخاص) :  م2010. (علي ، بو راس أ -
 .ول للتعليم في القدسالى المؤتمر األ

 .مجلة كنهان " .نقذوا التعليم في القدسأ  : "بو لبدة ، محمدأ -

 ، ورقة عمل ي في مدينة القدسمقاومة التهويد الثقافي والتربو) : م2009. (األشهب ، إعتدال -
 .مقدمة للندوة العالمية لشؤون القدس

تقرير حول دور وزارة المعارف اإلسرائيلية والبلدية في التعليم في ) : م2010. (البسيط، موسى  -

 . مدارس القدس 
مدير التربية  / وقافالتعليم في القدس ودور مدارس األواقع ) : م2010. (سمير ، جبريل  -

 .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية . والتعليم 
، ورقة عمل " واقع وتحديات / تعدد مرجعيات التعليم في القدس ) : " م2008. (سمير ،جبريل  -

 . 12/2/2008" التعليم في القدس واقع وتحديات " هلي في القدس ئتالف األمقدمه الى مؤتمر اإل
 ، 107مجلد :  مجلة الهالل  ."بال مدارس مدارس بال تعليم وتعليم ":  )م1999. (حامد ، عمار -

 . 41-33 : صفحات .5العدد
 رسالة ماجستير

مجلة   ."التعليم الفلسطيني في القدس الماضي والحاضر " ) :  م2007. ( صالح  ،الصوباني -
 . 66- 55:الصفحات .  18 ، العدد 5 مجلد  : تسامح

 .مجلة تسامح " .  وتحديات المستقبلأزمة التعليم الفلسطيني) : "م2007. (الصوباني ، صالح  -
  .16العدد 

ورقة عمل حول دور مرجعيات التعليم في النهوض ) : م2010.(عابدين ، محمد عبد القادر  -

 .البيرة.مؤسسة ساعد  .بالتعليم في القدس 
ورقة بحث  :  وكالة الغوث/ واقع التعليم في مدينة القدس):  م2010. (ضرغام ، عبد العزيز  -

 . ى مؤتمر ساعد مقدمة ال
سرائيلي على واقع التعليم في المجتمع حتالل اإلثر اإلأقراءه في " ) :م2007. (العسالي ، علياء -

 .78- 59:الصفحات .  17 ، عدد 5 مجلد : مجلة تسامح ".الفلسطيني

 19.  العدد . سوارمجلة األ " . المدارس المملوكه في القدس ) : "م1998. (حمدأالعلمي ،  -
  .192-183:الصفحات 
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جهاز التعليم العربي الفلسطيني في )  :  م2010.(سرائيل أجمعية حقوق المواطن في /عير عميم  -

 . 2010-2009فتتاح السنة الدراسية إالقدس الشرقية عشية 

الصورة الراهنة جهاز التعليم العربي الفلسطيني : عير عميم جمعية حقوق المواطن في اسرائيل   -

 .2010/2009ة إفتتاح السنة الدراسية في القدس الشرقية عشي

  . التعليم في شرقي القدس حقائق مذهلة وواقع مؤلم: ترجمة وليد هادي  . فايس ، إيفان -

تقرير من مركز الدراسات والمعلومات  . التعليم في القدس الشرقية) : م2006.  (فوغن ، يوفل -
 .في الكنيست مقدم الى لجنة التربية والتعليم البرلمانية 

  ."حتالل التطور التاريخي والواقع في ظل اإل/التعليم في القدس"  ) :م1991 .(منسي كامل ، -
 .193-174  : الصفحات. 85العدد ،  13 مجلد : قتصاديمجلة صامد اإل

  .66-47: الصفحات .14العدد  . مجلة الرسالة : 2007. كلية بيت بيرل -

جمعية :   في مجال التربية والتعليم2000حتياجات القدس عام إ ) : م1996 . (كمال ، سفيان -
 . القدس.الدراسات العربية 

 ، جمعية لجنة العلوم التعليم في مدينة القدس واقع وتحديات: ) م2007( .ولالمؤتمر التربوي األ -
  .ةوالثقافه االسالمي

ذهلة التعليم في شرقي القدس حقائق م) : "م2000. (المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق االنسان -

 19.العدد  . مجلة الرقيب" . وواقع مؤلم

 مجلة صامد". لتعليم في القدس التطور التاريخي والواقع في ظل االحتاللا"   . كامل، منسي  -

جلد م  : ةمجلة شؤون تنموي ."طفال القدس وحقهم في تعليم سوي أ") : م2004.(النمري ، طاهر  -
  . 65- 57 :الصفحات .  29العدد 13، 

 بين الخصائص الفردية والهوية ة وسيطةالمدرسي كهوي نتماءاإل ) :"م2009. (ةاطم ف ، يعقوب -

  .فلسطين.  جامعة بيرزيت. " الجماعية لدى طلبة القدس
) م2008. (ولأل العدد ا.وراق فلسطينيةأمجلة  " .وضع التعليم في مدارس القدس العربية"  -

  .160- 156 :الصفحات.

 لكترونيةإمواقع 
 ةو غزالأب ، ميس 9/10/2009 ة ومناهج متصارعةمدارس محدود: دس التعليم في الق -

11338=id?php.article/com.tunipresse.www://http 
 جتثاث الفكر والوجود ، ميرفت صادق إ تحديات ةالتعليم في القدس يواج : نترنتمقال على اإل -

http:www.insanonline.net/news& details .php?id=5651 
 حتالل يسعى الى هدم التعليم في القدس اإل: لجنة القدس مقال  -

5883=id&news=s?php.index/org.online-alquds://http 
  القدس الرسمي لبلدية اإللكتروني الموقع  -
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1=ing?asp.defaultnew/main_jer/il.muni.jerusalem.www://http  
 تصريح المستشار القضائي ميوسي حافيليو : لكتروني لراديو اسرائيل الوقع اإل -

=entity&innerklali=classto?aspx.arabic/arabil/il.org.iba.www://http
188=topic&1=type&636303 

فتتاح السنة الدراسية إعالم العربي ، التعليم في القدس الى نفق مظلم في شبكة اإلنترنت لإل -
  19/9/2010 ، ةالجديد

2702=id&report=t?php.print/org.amin.www://http  
سرائيل ، توزيع الطلبة والصفوف الدراسية في نظام التعليم العربي إبحاث مركز لقدس أل -

  2007/2008في القدس 
pdf.0806m20%shnaton/8_2007/yearbook/upload/.org.jiis://http 

  سرائيلي كز اإلحصاء اإل لمر اإللكتروني  الموقع الرسمي- 
141=ID?Folder_view_sru_cw/reader/il.gov.cbs.1www://http  

  il.org.jiis.www://httpسرائيل إمركز القدس لدراسات الموقع الرسمي اإللكتروني  ل -
  
  

   :المقابالت

 .وقاف االسالمية األ/ اء مديرية التربية والتعليم حصقسم التخطيط واإل -
 شهب إعتدال األ/ السيدة  -
 النمري طاهر / السيد -
  عبد الكريم الفي / السيد -
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   )12(ملحق 

  

  ة في القدس قائمة باسماء المدارس الخاص

 المالكه اسم المدرسه
عدد 

  الطالب

  692 مدارس اسالمية االيمان الثانويه للبنين
مدارس رياض االقصى / الحرم الشريف

  335 مدارس اسالمية االسالميه

  282 س اسالميةمدار االيمان الثانويه للبنات

  251 مدارس اسالمية الهدى

  317 مدارس اسالمية االيمان االساسية لالناث

  268 مدارس اسالمية احباب اهللا النموذجيه

  484 مدارس اسالمية الفرقان االسالميه ب

  84 مدارس اسالمية مدرسة القدس االسالميه

  586 مدارس اسالمية مدرسة الفرقان الثانويه أ 

  119 مدارس اسالمية ور االقصى االساسيةذآ

  280 مدارس اسالمية رواد الغد االسالميه

  291 مدارس اسالمية اهل السنه االسالميه للذآور

  221 مدارس اسالمية مدرسة الفقيه النموذجيه

  124 مدارس اسالمية مدرسة الهدى المقدسية

  161 مدارس اسالمية المدرسة االسالميه للبنات

  279 مدارس اسالمية حباب الرحمنا

  164774 العدد

  249 ملكية  خاصه دار االوالد

  1148 ملكية  خاصه الكلية االبراهيمية

  161 ملكية  خاصه روضة الزهور

  392 ملكية  خاصه دار الطفل العربي الثانويه

  524 ملكية  خاصه دار الطفل العربي االبتدائية

  148 ملكية  خاصه مدرسة المجد االساسية

  251 ملكية  خاصه مدرسة الزهراء النموذجيه

  131 ملكية  خاصه رواد المستقبل

  471 ملكية  خاصه شعفاط/ القدس االمريكيه 

  198 ملكية  خاصه شمس المعارف

  154 ملكية  خاصه مدرسة بردج انترناشونال المختلطه

  281 ملكية  خاصه بردخ انترناشونال

  354 ملكية  خاصه بل االهلية للبناتالمستق

  508 ملكية  خاصه مدرسة العهد

  206 ملكية  خاصه مدرسة شذى الورد

  1749 ملكية  خاصه دار المعرفه

  65 ملكية  خاصه الشروق االساسية

  75 ملكية  خاصه مدرسة نادي االنصار

  11 ملكية  خاصه مدرسة الدالل

  40 ملكية  خاصه الحكمه
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  186 ملكية  خاصه مدرسة المستقبل

  91 ملكية  خاصه سوا ربينا

  423 ملكية  خاصه المستقبل االهلية للبنات

  237816 العدد

  25مسيحية تتبع آنائس واديرة الكلية االنطوانيه القبطيه

  763مسيحية تتبع آنائس واديرة المطران الثانويه

  479س واديرةمسيحية تتبع آنائ آلية شميدت للبنات

  204مسيحية تتبع آنائس واديرة مدرسة مامتري الثانويه

  182مسيحية تتبع آنائس واديرة  القدس-سيدة البالر

  351مسيحية تتبع آنائس واديرة ثانويه تراسنطا لبنين
 راهبات ماريوسف -قانويه تراسنطا للبنات

  291مسيحية تتبع آنائس واديرة القدس

  1332مسيحية تتبع آنائس واديرة  القدس-نويهالفرير الثا

  38مسيحية تتبع آنائس واديرة آلية الشهيدة دميانه القبطيه للبنات

  1338مسيحية تتبع آنائس واديرة مدرسة راهبات الورديه

  105003 العدد
   17593 

  


