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  إقرار
  
  

  
أقر أنا مقدمة الرسالة أنّها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنّها نتيجـة أبحـاثي                
الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل                  

  .معة أو معهدأيه درجة عليا ألي جا
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  الشكر والعرفان

  
  ومن غدا البساً ثوب النعيم      بال شكر عليه فعنه اهللا يخلعه

  

مين فالحمد والشكر هللا رب العال.. والعطاء الجزيل كبير أشكر صاحب الفضل الوعليه فإني 
  .حمداً كثيراً ال ينقطع، وشكر جزيٌل به ينفرد

  
وأوصل شكري بشكر أهل الفضل وأهل المعونة، إذ أشكر زوجي العزيز وأوالدي الغوالي، 

عابدين الذي لم يأل جهداً في تحقيق هدفي عبد القادر وأشكر أستاذي القدير الدكتور محمد 
اً، فله مني جزيل الشكر والعرفان، وأشكر رشدوإنجاز رسالتي، فما رأيته إال معيناً وناصحاً وم

  أبو سمرة أحمد محمود . د: عضوي لجنة المناقشة
     تيمحسن محمد.                        د
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 ت 

  الملخص
  

ى اإلسالمية في محافظـة     التأريخ لتطور التعليم في مدارس رياض األقص      الدراسة  هذه  تناولت  
 وضحت رسالة جمعية األقصى العلمية اإلسالمية في ذلك، واإلنجازات والمعوقـات          ، إذ القدس

التي صاحبت تطور المدارس وانتشارها في عدة مواقع في محافظة القدس، واالطالع علـى              
العوامل التي أدت إلى ازدهارها وإلى ركودها، والعوامل التي أدت إلى تحويلها إلى مـدارس               

 إلى  -أيضاّ –وقد أشارت الدراسة    . حالية لها  االطالع على المرجعية ال    حكومية، باإلضافة إلى  
دور مديرية التربية والتعليم في تطور هذه المدارس والمساهمة التي قامت بها فـي الحفـاظ                

ووظفت الدراسة المنهج التاريخي، وتم فيها إجراء مقابالت مع عـدد مـن مؤسـسي               . عليها
المدارس ومع مديريها الحاليين ومدير التربية والتعليم في القدس، كمـا تـم تحليـل الوثـائق        

وقد كانت أهم النتائج المستخلصة هو أن هذه المدارس قامـت           . ت واستخالص النتائج  والسجال
بتقديم التعليم ألبناء القدس، وبذلك قامت بخدمة كبيرة من خالل الحفاظ على أبناء القدس مـن                
الضياع واالنجراف نحو المدارس التابعة للسلطات اإلسرائيلية، كما وأضفت تلـك المـدارس             

وكـان مـن أهـم      . ذاتها، ومازالت تتميز بها حتى عام إجراء هذه الدراسة        صبغة دينية على    
إنجازاتها أنها ما زالت تقدم التعليم ألبناء القدس خاصة مدرسة رياض األقـصى اإلسـالمية               
             فرعي الحرم الشريف وحي السعدية، ومدرسة رياض األقصى اإلسالمية في العبيدية، كون أن

 . ات خاصةهذه المدارس ما زالت تابعة لجه
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Development of Education at Islamic AL-Aqsa kindergarten schools 
at Jerusalem Governorate between 1976 - 2010  

 
Fed'a Khaled Ahmad Amereh                                     

 
Abstract                                                      

 
        This study has discussed the historical development of education at AL-Aqsa 
Islamic schools in Jerusalem governorat. This study has explained the message of AL- 
Aqsa Islamic scientific association in this issue. Also, this study has denoted to the 
achievements and hindrances which have accompanied the development of schools 
and its spreading in many areas in Jerusalem district.                                                       

 

      This study has also indicated the role of directorate of education in developing 
these schools, and also it has indicated the directorate contribution in order to keep 
these schools.  

 

       This study has employed the historical approach which has included a number of 
interviews with a number of schools founder with its reigning headmasters and with 
the headmasters of education in Jerusalem.  

  

       This study has also discussed the analysis of documents and records. The 
extraction of results; one of its most extracted results is the fact that these schools 
have offered education for sons of Jerusalem. By this way it has offered Jerusalem 
with a big service through maintaining students of Jerusalem from waste and being 
gone astray towards the schools which are under the control of Israeli authorities. 
Another  big service that AL-Aqsa Islamic schools has added is the religious tint on 
its identity which has distinguished it until the time of writing this study.  

 
       One of its most achievements is that it has still been offering education for 
students Jerusalem especially AL-Aqsa kindergartens and schools in Jerusalem with 

its two branches    the honorable haram and AL-Sa'deyah area. And AL-Aqsa Islamic 
schools in AL-Aibedieyah area. Since theses schools have been yet under the control 
of special associations.  
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  الفصل األول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة

  :لمحة عن التعليم في القدس. 1.1
  

قدس على مر التاريخ حركة علمية جلية للعيان امتازت بالمرونة والشد والجذب، ففـي              ال تشهدلقد  
 عابـدين   أشـار ى إقامة دور العلم في أطرافها ومساجدها، وقد         العصر اإلسالمي عمد المسلمون إل    

سبعين مدرسة أنشئت   قد أحصى   " معاهد العلم في بيت المقدس    "أن كامل العسلي في كتابه      ) 1998(
 أما فـي القـرن      .ى أواخر القرن الثاني عشر الهجري      وحت لمقدس منذ بداية الفتح العمري    في بيت ا  

  : لمية عبر فترات مختلفة يمكن توضيحها كما يليالعشرين فقد تطورت الحركة الع
  

  :1967 لمحة عن التعليم في القدس قبل عام .1.1.1
  

 حركة التعليم في المسجد األقصى والمدارس المملوكية بهـا، إال أنهـا             انتشرت في العهد العثماني   
وجـه معظـم    ، لـذا ت   تركزت في المدن والطبقات العليا والمتوسطة وإهماله في القرى بسبب الفقر          

 تـم إنـشاء العديـد مـن     1869علماء فلسطين إلى مصر والشام للتزود بالعلم، وإثر ذلك في عام            
  .)2003نشوان، (المدارس الجديدة وإنشاء مدارس عسكرية داخلية ومجانية 

  
 قضى بإصالح التعليم في اإلمبراطورية، وتولّـت  1846وبموجب قانون أصدره الباب العالي عام       

 -أيـضا    - العثمانية اإلشراف على التعليم بدالّ من اقتصاره على أئمة المساجد، وبموجبه             الحكومة
رفت باسم المكاتب اإلعدادية والمكاتب الرشيدية، وفي عـام         عالتي  تم إنشاء معاهد التعليم الثانوي      

ـ    :  ُأدمجت المدارس الرشيدية االبتدائية وأصبحت مراحل ثالث       1908 دة أولى ومتوسطة وعليا، وم
 تم إصدار نظام ينص على إجبارية       1913وفي عام   ). 1998عباس،  (الدراسة فيها اثنا عشر عاما      

أثناء الحـرب   في  وتأسيس مدرسة ثانوية عليا بمدينة القدس       ومجانية التعليم في المرحلة االبتدائية،      
مـع اعتبـار اللغـة       العالمية األولى إلعداد المعلمين لتولي مهمة التدريس في المدارس االبتدائية،         

وتم اعتمـاد    .)1997العاجز،(للغة الثانية   ها ا اللغة األم وإلزامية اللغة الفرنسية واعتبار     هي  التركية  
وإلزامية التعليم في المرحلة االبتدائية بشرط دفع أهالي         ،جميع المدارس الرشيدية  اللغة الفرنسية في    
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عاملين، باإلضافة إلى إعفاء التالميذ من دفع       القرى نفقات إنشاء المدارس وتعميرها ومخصصات ال      
  ).1965العمايرة، (الرسوم في المدارس الخصوصية حتى نهاية المرحلة الدراسية الثانوية العليا 

  
 الذي لم يسمح للفلسطينيين بـإدارة أمـورهم التعليميـة           1948 – 1920وجاء االنتداب البريطاني    

 ستقلة، في حين لم يطبق ذلـك علـى الجانـب اليهـودي            بطريقة ذاتية بناء على فلسفة فلسطينية م      
، وبالتالي ظلـت فلـسفة      وسمحت لهم بمزيد من الحرية واالستقالل في بناء فلسفة صهيونية مستقلة          

التعليم في فلسطين خاضعة للسياسة البريطانية والتي بدورها لم تقدم إال الحد األدنى من الخـدمات                
على تربية فئة    -أيضا   -، واعتمدت هذه الفلسفة     وعدم التوسع به  التعليمية مع إهمال نوعية التعليم      

وميـة لتنفيـذ سياسـتها      مختارة من أبناء الشعب الفلسطيني وإعدادهم لتسلّم المناصب اإلدارية الحك         
باإلضافة إلى سماحها بإنشاء أول جامعة عبرية بدال من قيام جامعة           ). 2003 نشوان، (االستعمارية

 جبـارة، ( من الـسكان  % 93شعب غالبيته من العرب الذين شكلوا ما نسبته         إسالمية في فلسطين ل   
، بل كان عدد أطفال اليهود الملتحقين بالمدارس غير         %11أما اليهود فقد شكلوا ما نسبته       ). 2000

محافظه (فلسطين  ، ولم يتوفر التعليم إال لسبع عدد األطفال المسلمين في           الحكومية والحكومية كبيراً  
من العرب بقوا محرومين مـن التعلـيم        % 67.5أن  ) 1991(قد أورد الدباغ    و) 2000،  والخواجه

دار : من اليهود منه، وحصر كذلك المدارس في القـدس فـي العهـد البريطـاني              % 3بينما حرم   
، وسميت فـي    1919 بينهم طالب يهودي واحد وذلك عام        اً عربي اً طالب )23(المعلمين التي احتوت    

ودار المعلمات، المدرسة الرشيدية، مدرسة صهيون، دار األيتـام         . بالكلية العربية نهاية هذا الحكم    
السورية، روضة المعارف، دار األيتام والتي أسـسها المجلـس اإلسـالمي األعلـى، المدرسـة                
اإلبراهيمية والتي بدأت بالمرحلة االبتدائية وبقيت تتقدم في صفوفها إلى أن وصلت إلـى المرحلـة                

  .  فسميت بالكلية اإلبراهيمية1945حتى عام " المتركيوليشين"يم امتحان الثانوية العامة الثانوية وتقد
          

  والذي خضع فيه تعليم الفلسطينيين في جميع المـدارس فـي             1967–1948وتاله الحكم األردني    
 وقد أشرف على    ،نية لوزارة التربية والتعليم األرد     ونظاماً  وفلسفةً  تربويةً  وأهدافاً  فنياً القدس إشرافاً 

، ووزارة التربية والتعلـيم     من الطلبة % 11وكالة الغوث الدولية بنسبة     : هذه المدارس ثالث جهات   
صـوان،  (من الطلبـة    % 26بة   من الطلبة، والمدارس الخاصة واألهلية وبنس      %63األردنية بنسبة   

الجمعيات  التابعة إلى    سأعقاب النكبة المدار  ، ومن جملة هذه المدارس الخاصة التي أنشئت         )2002
دار الطفـل العربـي، جمعيـة روضـة       جمعية  : ات تعليمية من بين أهداف أخرى     التي قدمت خدم  

   ). 2005عبده، (الزهور، وجمعية دار األوالد، وجمعية االتحاد العام للجمعيات الخيرية في القدس 
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  1994 – 1967 لمحة عن التعليم في القدس خالل الفترة  .2.1.1
  

 1967عام  من مدينة القدس     إلى ضم الجزء المحتل      1967لسلطات اإلسرائيلية بعد عدوان     عمدت ا 
 ،إلى الكيان الصهيوني، وبالتالي القيام بجملة من اإلجراءات التعسفية التهويدية على صعيد التعلـيم             

 وأكبـر اإلجـراءات التهويديـة       والقضاء النظامي واإلسالمي في القدس والتي اعتبرت من أوسع        
ومناهجها ومعلميها،  في القدس،    التعليمية   اإلجراءات التهويدية المؤسسات  شملت  و) 1991لزرو،  ا(

 ومـن   1967 بها في القدس العربية قبـل حزيـران          إذ قامت بإلغاء كافة القوانين التي كان معموالً       
ردنية وإلغاء  وبالتالي إلغاء برامج التعليم األ    ) 2003 عدوان،(ضمنها قانون التربية والتعليم األردني      

. 1948لـة عـام      بالبرامج المطبقة في المدارس العربية داخل فلـسطين المحت         واستبدلت،  مناهجها
، وكانت بداية اإلجراءات أن     ) 2008وزارة التربية والتعليم،     (1973 – 1967واستمر ذلك ما بين     

ع مدراء ومعلمي   طلبت سلطات االحتالل من مدير التربية والتعليم في القدس وموظفي مكتبه وجمي           
مدارس القدس آنذاك االلتحاق بالمدارس الحكومية التي اسـتولت عليهـا المؤسـسة اإلسـرائيلية               

المناهج تطبيق  و )1979قاسمية،  (الخاضعة لوزارة المعارف ولبلدية القسم المحتل سابقا من المدينة          
ـ        واالتي تريدها إسرائيل فرفض    ب التربيـة والتعلـيم      ذلك، ونتيجة لهذا قامت إسرائيل بإغالق مكت

  .)2000 كمال،(واعتقال عدد من المسؤولين والمعلمين فيه 
       

على اإلبقـاء   ارهم  صرتطبيق المناهج اإلسرائيلية المفروضة عليهم وإ     مواطني القدس   رفض  وأثمر  
علـى المـستوى     73/74أن أعيد تطبيق المناهج األردنية فـي العـام          إلى  ى المناهج األردنية،    عل

 80/81 على المستوى اإلعدادي، أما على المستوى االبتـدائي فـتم عـام              78/79، وعام   الثانوي
مدير التربية والتعليم المرحـوم     ( وذلك عندما امتنع مواطنو القدس       )2008وزارة التربية والتعليم،    (

     لجنـة أوليـاء    ة ومدراء أغلب المدارس األهلية و     حسني األشهب ومساعدوه ولجنة المعلمين السري
عن إرسال أبنائهم إلى المدارس الرسمية أن أجبر وزارة المعارف اإلسـرائيلية علـى              )ر الطلبة أمو

  ) 2008النمري، . (إعادة تطبيق المنهاج األردني
        
ا الحقائق التاريخية والجغرافيـة ألرض      هجاء هذا الرفض المقدسي للمناهج اإلسرائيلية  لتشويه       وقد  

 صـوان، (األفكار اإلسرائيلية، وطمس وتشويه عقيدتها اإلسـالمية        فلسطين، ومحاولة إقناع الطلبة ب    
إذ  )ت.فرحـات، د  (م والثقافة الفلـسطينية     بل وطمس وتشويه الثقافة الوطنية وتهويد التعلي      ) 2002

اللغة العبرية ومدنية إسرائيل، وقاموا بإجراء تغييرات بإزالة اسم فلـسطين           : أضافوا مبحثين آخرين  
كانـت مـن أهـم      و) 2001النمري،(بدل القدس   ) أورشليم(ناهج واستعمال   عن الخريطة ومن الم   
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 إيهام الطالب العربـي أن فلـسطين أرض         -1:في المدارس العرب  التوجيهات اإلسرائيلية للطالب    
األماكن العربية إلى أسماء عبريـة      ل جميع أسماء    مل على طمس عروبتها، وذلك بتحوي     يهودية والع 

 تصوير التاريخ العربي أنه غزو وقرصـنة،        -3أنّهم رجال عصابات     الحطّ من شأن العرب، و     -2
التركيز على   -4وتصوير قيام إسرائيل أنه عودة إلى الوطن، وليس قضية اغتصاب وسلب حقوق             

 تهيئـة نفـسية     -5أهمية الدور اليهودي في كافة فترات التاريخ بصورة مفصلة بعيدة عن الواقـع              
 المبالغة في الدور الحضاري اليهودي خالل       -6ة لحدودها التاريخية    الطالب لنوايا إسرائيل التوسعي   

وفوق كّل هذا وذاك تصوير إسرائيل للطلبة العرب بـصورة جميلـة             -7الحكم العربي واإلسالمي    
  .)1986، جرادات(.... وأنها أتت بالخير والبركات من حرية ومساواة وأمن 

         
 محاولة  -1: ويه في المناهج التي حاولت إسرائيل تطبيقها      أهم معالم التش  ) 1997(وقد وضح فتوح    

 التقليل مـن    -2البرهنة على أن اليهود لهم ارتباط وثيق بالقدس خالل العصور التاريخية المختلفة             
ن القدس عصب إسـرائيل الرئيـسي          تصوير أ  -3شأن المدينة وخاصة مناسبة اإلسراء والمعراج       

    1979عـام   " مـدنيات إسـرائيل   " وكتاب   1975عام  " وموطنإسرائيل جغرافيا   "فرض كتاب    -4
 حذف كتاب آسيا العربية واستبدلت مناهج الجغرافيا العامة للـصف األول اإلعـدادي بكتـاب                -5

الجغرافيا اإلسرائيلية، واستبدال جغرافيا الوطن العربي للصف الثالـث بمـا يـسمى المواضـيع               
ي فيها الكثير من المغالطات وتشويه الحقائق التاريخيـة          طبعت العديد من الكتب الت     -6اإلسرائيلية  

 حذفت الدروس الوطنية في مادة التاريخ والجغرافيا، وشطبت من الصف الحادي عشر مـنهج               -7
  .     التاريخ اإلسالمي

  
فرض رسوم عالية في محاولة منها إلبعاد التالميذ العـرب عـن            : ليس هذا وحسب بل عمدت إلى     

بموجب سرائيلي  خصة من مدير المعارف والثقافة اإل     مدارس خاصة جديدة إال بر    التعليم، وعدم فتح    
، بل قيام سلطات االحتالل بطبع كتب ومذكرات فيها الكثير          69/يوليو/18 في   564قانون حمل رقم    

وكانت النتيجة امتناع قسم كبير     ) 2003عدوان،  ( من المغالطات وتشويه الحقائق التاريخية والدينية     
نيين عن إرسال أبنائهم للمدارس الحكومية اإلسرائيلية، فعلى سبيل المثال بلـغ التحـاق              من الفلسطي 

طالباً وانخفض بعد تطبيق المنهج اإلسرائيلي في العام        ) 780 (67الطالب في مدرسة الرشيدية عام      
  ). 2005عبده، ( طالباً 12 إلى 71/72
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ائيلية السابقة وبأشكالها المتعددة يتمثل فـي هـدم         وكان الهدف من جملة اإلجراءات التعسفية اإلسر      
، وسعت  كما خططته التربية الصهيونية للطالب العربي      هتشويه و ،القطاع التعليمي المقدسي العربي   

  :في) 1986(المؤسسة إلى تحقيق أهداف، أوردها جرادات 
  . يخرج الطالب من المدرسة ذو شخصية عربية ضائعة مهزوزة -1
 . وقد كفر بعروبته وقيمه الروحية والثقافيةأن يخرج من المدرسة -2

أن يسلّم ودون نقاش لما صار إليه األمر في إسرائيل، وأن ال يفكر باسترداد هـذه األرض                  -3
 .المغتصبة

أن يتولد لديه شعور بتفوق اليهود على العرب في كافة المجاالت، وعلية التصرف كتـابع                -4
وليس كند. 

فريسة للعنصرية، فإن كان مسلماً كره النـصارى،        أن يخرج الطالب العربي من المدرسة        -5
وإن كان درزياً ينفر من العرب وهو منهم، وإن كان أرثودكسياً مقت الكاثوليك، وإن كـان                

  .       شيعياً أصبح عدواً للسنيين
  

 فرض مناهجها إال أنّها دست سمها فيها وحذفت         على الرغم من أن المؤسسة اإلسرائيلية لم تستطع       و
هذا التغيير ولم يستسلم لـه مـن        وقد قاوم الشعب الفلسطيني     . ل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني    منها ك 

 أو بعده، والتـي حاولـت       67خالل جمعياته ومؤسساته ولجانه سواء التي باشرت عملها قبل عام           
جاهدة تقديم خدماتها في شتى المجاالت خاصة بما يتعلق بالجانب التعليمـي، ومـن جملـة هـذه                  

، وجمعية الدراسـات العربيـة التـي        1958تأسس عام   اتحاد الجمعيات الخيرية الذي     : اتالجمعي
، وقـد أوضـح     1976التي تأسست عـام     اإلسالمية  وجمعية األقصى العلمية     ،1980تأسست عام   

 مدارس ثم وصل عددها إلـى       7أن جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية قد أنشأت        ) 2001(النمري  
  .1980 مدرسة عام 16
  

  1994 التعليم في القدس منذ عام لمحة عن .3.1.1
  

ة وغزة عقب اتفاق    بعد أن تولت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مسؤولية التعليم في الضفة الغربي           
، أولت الوزارة اهتماما بوضع التعليم في القدس، خاصة بعد سلسلة اإلجـراءات             1993أوسلو عام   

ات التعليمية والحركة الطالبية والطاقم التعليمي، من اعتقال وطـرد          التعسفية التهويدية تجاه المؤسس   
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لة، واالعتداءات المستمرة   وإبعاد وفرض اإلقامة اإلجبارية وإغالق للمؤسسات التعليمية لفترات طوي        
  ).أ-2008وزارة التربية والتعليم،  (دون وازع قانوني أو أخالقيعليها 

  
ى المجاالت، إال أنّها طالت قطاع التعليم بـصورة كبيـرة،           وقد شملت تلك اإلجراءات التعسفية شت      

فعقب اتفاقية أوسلو وتثبيت بند لبحث مستقبل القدس، بدأت إسرائيل تجربة مستمرة إلعادة العجلـة               
إلى الوراء في محاولة منها لمصادرة هذه اإلنجازات الفلسطينية وذلك عبر تطبيق سياسة من ثالث               

عزل القـدس   : فسياسة العزل تكون من خالل    . لطرد، وحلقة اإلحالل  حلقة العزل، وحلقة ا   : حلقات
عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل أبنائها عن مؤسساتهم بعـد أن أدرك االحـتالل أن هـذه                  
المؤسسات لها الفضل األكبر في الحفاظ على عروبة القدس، وعزل القدس عن المجتمـع الـدولي                

: أما سياسة الطرد فتمثلت   . قاء فلسطينيين في القدس الشرقية    وذلك بمنع زيارات مسؤولين دوليين بل     
من خالل محاصرة المدينة    ) طرد اقتصادي (أي طرد الفلسطينيين من المدينة، و     ) الطرد الجسدي (ب

ومنع دخول أبناء الضفة الغربية إليها، والطرد باتجاه الهويـة اإلسـرائيلية مـن حيـث تـشجيع                  
إحالل اإلسرائيليين بدل الفلـسطينيين  : ثم سياسة اإلحالل. ائيليالفلسطينيين على حمل الجواز اإلسر  

من خالل جدار استيطاني على شكل قوس يقام حول مدينة القدس الشرقية، وقسم القـدس الـشرقية             
بـل يوجـد    ). 1999 الحسيني،(لتهام هذه المدينة    لة وبناء نقاط استيطانية كي يتم ا      إلى جزر منفص  

 وذلك من خالل تجهيل العرب المقدسـيين        )2020(يد القدس حتى عام     توجه إسرائيلي حقيقي لتهو   
بعد التضييق عليهم في مجال التحصيل العلمي لدفعهم إلى الهجرة القسرية غير المباشرة إلى خارج               

  ).           2009السهلي، (القدس لإلخالل في الميزان الديمغرافي 
        

تعليم في األراضي الفلسطينية المحتلة منـذ تـسلم وزارة          وبالتالي انطلق العمل على تطوير قطاع ال      
تم إقـرار    لمحاربة هذا الواقع المقدسي السيئ، ف      1994 عليم العالي مسؤولية التعليم عام    التربية والت 

سـتظل  ) 1997(فمناهجنا وكما أورد عمار     ،  1998خطة المناهج من قبل المجلس التشريعي عام        
ة اإلسالمية، وعلى أهمية التعاون والتكامل التعليمي والثقافي        تؤكد على خصوصية حضارتنا العربي    

  .بين أقطار الوطن
  

، فقامت  تركز العمل في األعوام الستة األولى على توفير الحد األدنى من الخدمات التعليمية            من هنا   
 متبنية خمسة مبادئ والتي شـكلت القاعـدة         2005 – 2001الوزارة ببناء الخطة الخمسية األولى      

أن التعليم عملية مستمرة، وهو حق إنـساني، وأسـاس          : ألساسية للسياسات التربوية للوزارة وهي    ا
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وزارة التربية والتعليم العـالي،     (المواطنة، وأداة التنمية االجتماعية واالقتصادية، وأداة الديمقراطية        
حقهم فـي التعلـيم     وكان ذلك وبالرغم من االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة للفلسطينيين ول        ) 2008
وإغالقها ها  حصارالمدارس و  قتل الطلبة والمعلمين، ومنع إعطاء التراخيص ببناء      : مثلت في والتي ت 

 العـالي،   وزارة التربيـة والتعلـيم    ( وتعطيلها وقصفها واقتحامها بل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية       
2005 .(  

  
 لمحرومين من الدراسة حالياً، وقدإلى وجود عدد كبير من الطالب ا )2008( األشهب وأشارتهذا 

 فر األبنية المدرسـية الـصحية فمعظـم       ا تو وقلة ،)تأصحاب بسطا (باعة متجولين و  "تحولوا إلى   
قد المعارف والبلدية اإلسرائيلية    وزارة  أن  ) 2009(محمد  ح  أوضفقد   .المدارس قديمة أو مستأجرة   

ب، مع فرض قيود إسرائيلية على       من المدارس وذلك الستقطاب الطلبة العر      )%60(على  سيطرت  
بـل  . األبنية المدرسية وبالتالي االضطرار إلى استئجار مبان سكنية تفتقر لشروط الدراسة الصحية           

 تجد فـي    تسير نحو الهاوية وقد يأتي زمن ليس ببعيد لن        ) 2008( األشهبت  أضافوكما  القدس  ن  إ
لعمل في المدارس الرسمية التابعة لـوزارة       وذلك لتوجههم إلى ا   ،  ر تحديداً مؤسساتنا قيادة من الذكو   

، ومؤشرات ذلك    كامالً فقد تم تدمير التعليم في مدارس القدس تدميراً       المعارف والبلدية اإلسرائيلية،    
جـده فـي مدينـة القـدس        كاد ت  عن معلم لمدرسة ذكور فال ت      نك تبحث حالياً  أ بدليل   رة للجميع ظاه

  .المحتلة الشرقية
  

 بما يتعلّـق بالجانـب      1994سرائيلية التي مارسها المحتل اإلسرائيلي بعد       إن جملة الممارسات اإل   
، 1967التعليمي ما هو إال استمرار صريح ومعلن للممارسات التي عانى منها أهل القدس منذ عام                

في جميع الجوانب باستثناء جانب المناهج إذ تم إقرار المناهج الفلسطينية وذلك بعد اسـتالم وزارة                
  .    والتعليم الفلسطينية زمام األمورالتربية

    
التي عانى منهـا أهـل القـدس وعلـى رأسـها االحـتالل        صعابالوالمشكالت  وبالرغم من كّل    

 األشـهب   فقد ذكرت،على عروبتها، واستمرت بمسيرتها العلمية   قد حافظت    القدس   فإن اإلسرائيلي،
)2008 (  تعالج قضايا التعليم فـي القـدس       ي  التن المحاوالت والورش والندوات     هناك الكثير م  أن

وال تخطيط استراتيجي لمدينة القدس، خاصة       ولكنها ال تخرج إلى حيز التنفيذ وال توجد خطة حقيقة         
سـتراتيجية  ا من القدرة على وضع أي خطة        القدس يحد  وأن تعدد الجهات المشرفة على التعليم في      

  .لموضوع التعليم



 9

    سلطاتٌ متعددة كما ورد في تقرير عـن        تشرف عليها   س العربية   القدالمدارس في   وواقع األمر أن
) ب-2008وزارة التربية والتعلـيم العـالي،       ( 2007/2008ي القدس الشريف للعام     قطاع التعليم ف  

  :كاآلتي
.  مدارس )8(ويبلغ عددها    )1948(أسست أعقاب النكبة عام     : ث الدولية مدارس وكالة الغو   -1

 بعد تطبيقها للمنهاج األردني ورفضها تطبيق       2000/2001وطبقت المنهاج الفلسطيني عام     
  .المنهاج اإلسرائيلي

إذ تشرفان علـى    ): التابعة لبلدية القدس ووزارة المعارف اإلسرائيليتين     (ة  رسميالمدارس ال  -2
 . مدرسة48

 68/69 أنـشئت فـي      إذ ): لوزارة التربية والتعليم العـالي    التابعة  ( المدارس الحكومية     -3
 )16(إلـى   ا في القدس القديمة وخارجها، وبلغ عددها في مطلع الثمانيـات            وانتشر وجوده 

وبالرجوع إلى مكتب التربية والتعليم في القدس الشريف         2009 ووصل حتى عام     ،مدرسة
 )1( كما ورد في ملحق . مدرسة38إلى 

ع  أو تتب  ،مدارس أهلية يملكها فرد أو مجموعة أفراد      : ثالثة أصناف وهي  : المدارس الخاصة  -4
 ومدارس اإليمان   لجمعيات غير حكومية كمدارس األقصى اإلسالمية وثانوية اليتيم العربي        

المـدارس  ويبلغ عـدد هـذه      . مدارس طائفية وتشرف عليها الكنائس واألديرة      و وغيرها،
مدرسة، تتفاوت بين مدارس أساسية وثانوية، موزعة بـين         ) 59 (2009مجتمعة حتى عام    

ج الفلسطيني وتوزع بـين البلـدة القديمـة         ا المدارس المنه  القدس وضواحيها، وتطبق هذه   
المعـارف اإلسـرائيلية    وزارة  مدارس استثمارية خاصة مرخصة وممولة من       و .وخارجها

مدرستان منها تدرس المنهاج اإلسـرائيلي      :  مدارس )8(بلغ عددها   كمدارس سخنين والتي    
 )2 (كما ورد في ملحق رقم .وست مدارس تدرس المناهج الفلسطينية

  
 المدارس التابعة لدائرة األوقاف      أن 12/2/2008 مؤتمر عقد في     في) 2008( وقد أوضح النمري    

لة للمدارس  اإلسالمية قد أنشئت في بداياتها من قبل جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية كمدارس بدي            
ومدرسـة النهـضة    ب ،   +مدارس األيتام الثانوية للبنين، ومدرستا الفتاة الالجئـة أ        : الرسمية وهي 

أن هذه المدارس بقيت    ) 2001(  النمري وأشار. لنظامية الثانوية للبنات  اإلعدادية للبنات، ومدرسة ا   
جمعية المقاصد الخيرية واستظاللها بدائرة األوقاف اإلسالمية لحمايتها مـن التـدخل             تحت إشراف 

مرت في تمويلها، وعـين علـى       اإلسرائيلي حتى قيام اللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة التي است        
إدارتها مدير تربية محافظة القدس السابق المرحوم حسني األشهب، وقد ارتبطت هـذه المـدارس               
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، واسـتمرت   1988تعليميا بوزارة التربية والتعليم األردنية من الناحية الفنية حتى فك االرتباط عام             
قامت منظمـة التحريـر الفلـسطينية       سلو إذ   تأمين رواتبهم حتى بعد أو    اللجنة األردنية الفلسطينية ب   

 4/12/2008في لقاء جماهيري عقد فـي       ) 2008(وأوضح النمري   . باإلشراف على هذه المدارس   
وجـود رقابـة توجيهيـة      : أن أغلب المدارس التابعة لألوقاف هي مدارس مستأجرة وتعاني مـن          

تـدني   البلدية على بعـضها، و     خوف سيطرة وإرشادية غير كاملة، وخلّوها من مجالس األمناء، وت       
  .   رواتب المعلمين العاملين فيها

 قد اعتنت   1994 – 1948سنة ما بين    ) 46(ومن خالل ما سبق نجد أن القدس وأهلها وعلى مدار           
بقطاع التعليم فيها والذي يعتبر من أوسع القطاعات وأهم قالع الصمود والتصدي لعمليات التهويـد               

إنشاء مراكز ولجان ومنظمات تعليمية، والتزامهـا       : دس والذي تجلى في   وعالمة بارزة لعروبة الق   
القوي بتطبيق المنهاج األردني ورفض المنهاج اإلسرائيلي، والتـزام أبنائهـا الطلبـة بااللتحـاق               

  .بمدارسها الوطنية وعلى اختالفها
  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها. 2.1
  

مـا  وخصوصاً  جراءات التعسفية من قبل االحتالل      إن الوضع المأساوي الذي عانت منه القدس واإل       
إلى تدهوره أدى إلى استنهاض عزائم همم عدد من أبناء المدينة           والتي أدت   يتعلق بالجانب التعليمي    

رخة المخلصين للحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية المقدسية في أبنائها وأجيالها، فهبت ملبية ص            
   هبت ناصرة لعروبة القدس وعروبة التعليم فيها، فقاموا بتأسـيس          ، و الضمير العربي والديني الحي

  .  ومؤسسات لتعنى بأوضاع أهل القدسجمعيات
  

 ومؤسسات جماهيريـة وشـعبية      لجانأنه تم تأسيس    ) 2002(فقد أوردت جمعية الدراسات العربية      
على ت بدورها   عملالتي   و ،مختلفة ، أظهرت أشكاال جديدة ومتنوعة من صيغ العمل األهلي المقاوم          

بديلة في ميادين الصحة والتعليم والزراعة، وتلقت هذه المؤسسات الـدعم مـن             خدماتية  إقامة بنية   
  .إلسكان والقروض والمواقع الدينيةاللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة لتمويل مشاريع ا

  
مت بفـتح مـدارس     فقد أوضح أن بعض الجهات التربوية الفلسطينية آنذاك قا        ) 1990(أما النمري   

 عليهـا االحـتالل     سـيطر خاصة بديلة الستيعاب الطلبة الرافضين التوجه إلى المـدارس التـي            
 والتي هبت داعية للحفـاظ علـى العروبـة    ، ومن الجمعيات التي برزت في هذا المقام     .اإلسرائيلي



 11

إلسـالمية التـي     على أبنائها وبناتها من الضياع واألمية جمعية األقصى العلمية ا          المقدسية وحفاظاً 
والتي بلغ عددها حتـى     ) رياض األقصى اإلسالمية   ( وأنشأت ما يعرف بمدارس    1976أسست عام   

 لإلسهام الـذي قامـت بـه هـذه          ونظراً. مدرسة موزعة في القدس وضواحيها    ) 11 (2010عام  
المدارس، فقد ارتأت الباحثة ضرورة الوقوف على تلك اإلسهامات والتأريخ لها، وهكـذا بـرزت               

لتأريخ لتطور التعليم في مدارس رياض األقصى اإلسالمية في       با شكلة الدراسة التي يمكن تحديدها    م

   .2010 – 1976 ما بين عام ة القدسحافظم
  

كيف كان تطور التعليم في مدارس رياض األقـصى اإلسـالمية فـي       : وعليه فإن السؤال الرئيس   

  ؟2010 – 1976محافظة القدس ما بين عام 

  :يةل اإلجابة عن األسئلة اآلتمن خالوذلك 
 سة لمدارس رياض األقصى اإلسالمية؟الجهة المؤسما  -1

، والجهة المسؤولة عنهـا   تأسيسها،  : سالمية من حيث  ما تاريخ مدارس رياض األقصى اإل      -2
ونوعيـة الدراسـة،    مراحلها التدريسية،   وومبانيها،  وتطور أسمائها، وإدارتها،    ورسالتها،  

معوقات أنشطتها، وال ، و 2010وأعداد طالبها منذ نشأتها وحتى عام       والمناهج المطبقة فيها،    
 ؟ وأهم منجزاتها،التي واجهتها

 في  تطور مدارس رياض األقصى اإلسالمية    القدس في    التربية والتعليم في     مديريةما دور    -3
 ؟ محافظة القدس 

  
  : أهمية الدراسة . 3.1

  
  :هميها من أنها تبحث فيإذ تنبثق أتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة 

  والتي استقطبت عدداً   محافظة القدس في  ) مدارس رياض األقصى اإلسالمية   (التأريخ لسلسلة    -1
 االحـتالل   الضياع الذي خطـط لـه     وحفظتهم من   ) ذكوراً وإناثاً (لمقدسيين   من الطلبة ا   كبيراً

وبالتالي انتـشار   حو العمل   ، أو بتسربهم من المدارس واالتجاه ن      رسميةبالتحاقهم بالمدارس ال  
  .األمية

  التعلـيم  ةألهميصحاب القرار وأصحاب الهمم العالية      ألتوفير معطيات علمية ورؤية واقعية       -2
 .   ومعنوياً مادياًودعمهفي القدس 

  .  إلحدى عشرة مدرسة في محافظة القدسإثراء المكتبات بدراسة تاريخية  -3
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 : أهداف الدراسة . 4.1
       

  : الدراسة إلىهدفت هذه
، التأريخ لجمعية قامت بعمل نبيل وتجربة ناجحة متميزة بإنـشائها ريـاض األقـصى اإلسـالمية               

 منذ نشأتها وحتى عامنـا هـذا        التأريخ للجهود التي قامت بها مدارس رياض األقصى اإلسالمية        و
 ، وذلك إلظهار الدور الذي لعبته في الحفاظ على عروبة التعليم، ومواجهة إجراءات التجهيل             2010

 مسيرة مـدارس ريـاض األقـصى        والتعريب، كما أنّها هدفت التعرف إلى العوامل التي أثرت في         
حث من  وبالتالي فإن الب  . اإلسالمية والتي أدت إلى نقلها إلى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية          

  :  ىخالل هذا التأريخ سيتعرف إل
  

ووضعها الحالي وذلك مـن خـالل        عند إنشائها     مدارس رياض األقصى اإلسالمية    وضع -1
  . وأهدافها ومقارنة أعداد طالبهارسالتها

  .العوامل التي أدت إلى ازدهارها والتي أدت إلى ركودها -2
، والعوامل التي أدت إلى تحويلهـا       المرجعية االعتبارية والمرجعية التنفيذية لهذه المدارس      -3

 .س حكوميةرإلى مدا
 
  :حات الدراسة مصطل.5.1

  
ذلك الجزء من األرض الفلسطينية التي كانت تشكل ـ إداريا ـ محافظـة    : ة القدسمحافظ. 1.5.1

، وتمتـد مـن     1967القدس في المملكة األردنية الهاشمية، والتي احتلتها القوات اإلسرائيلية عـام            
ر جنوبـاً إلـى جبـع ومخمـاس         العيزرية شرقاً إلى قطنة وبيت اكسا غربـاً، ومـن صـورباه           

   ).316 ص،1998عابدين، (.شماالً
  

ياض األقصى اإلسالمية خالل مسيرتها فـي      الذي شهدته مدارس ر   النمو  هو  : تطور التعليم . 2.5.1
أعداد المعلمين، وأعـداد الطلبـة، واسـم        :  في المجاالت التالية   2010-1976 الزمنية من    الحقبة

 التـي   م المعوقات المدرسة، والمدراء الذين تعاقبوا عليها، والبناء المدرسي، والجهة المسؤولة، وأه         
، والمراحـل الدراسـية،      التي قامت بـه    وأهم األنشطة المدرسية  وأهم منجزاتها،   ،  شهدتها المدرسة 

  .ونوعية الدراسة، والمنهاج
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عليهـا بلديـة القـدس ووزارة المعـارف        هي المدارس التي تـشرف      : المدارس الرسمية  .3.5.1
  . في القدس وضواحيهااإلسرائيليتين

  
  العالي  تشرف عليها وزارة التربية والتعليم    تديرها و هي المدارس التي    : لحكوميةالمدارس ا  .4.5.1

  .مكتب التربية والتعليم في القدس الشريفالفلسطينية، من خالل 
  

  :محددات الدراسة. 6.1
  

 1976اقتصرت الدراسة على التأريخ لتطور التعليم في مدارس رياض األقصى اإلسالمية منذ عام              
العيزرية، وضاحية  :  في القدس وضواحيها   تالف مسمياتها حالياً، والمنتشرة   مع اخ  2010وحتى عام   

باهر، وداخـل   روصو ،)الجدار الفاصل إنشاء  باعتبارها من ضواحي القدس قبل       (البريد، والعبيدية 
  .  ي السعدية داخل البلدة القديمةالحرم الشريف، وح

  .   األطفالوقد اقتصرت الدراسة على التأريخ للمدارس دون رياض 
  

المقابلة وتحليل السجالت، وتتحدد نتائج الدراسـة       : على استخدام أداتين، هما    - أيضا -واقتصرت  
 اسـتجابات األفـراد     تها وكيفية تحليلها، وكذلك بمدى تطابق ودقة      بشمولية السجالت وتكامل محتويا   
  . الذين تمت مقابلتهم ووضوحها

  
الرسالة قد حددت من خالل التقارير والنشرات الـصادرة         باإلضافة إلى أن المعلومات الواردة في       

عـن  وعن مدارس رياض األقصى اإلسالمية، والصادرة عن جمعية األقصى العلمية اإلسـالمية،             
إذ أن . وما ورد عن مؤسسي هذه المدارس ومديريها من خـالل المقـابالت     . لجنة زكاة صورباهر  

 معها، ومن خالل نقص فـي  عاون بعض المدرينقيل من حيث عدم تالباحثة قد واجهت بعض العرا    
باحثـة فـي     ال ، وعليه فقد اعتمدت   ري المعلومات الواردة في الرسالة    بعض البيانات التي تدعم وتث    

بالنـسبة ألعـداد     وكذلك الحـال     .معظم مراجعها على المصادر الثانوية بدال من المصادر األولية        
اسة إذ أن هذه األعداد هي األعداد المتوافرة من         الطالب الواردة في الجداول المعروضة خالل الدر      
  .خالل السجالت الخاصة بأعداد الطلبة في المدارس
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وقد الحظت الباحثة تعدد المسميات لمؤسسي مدارس رياض األقصى اإلسـالمية، وقـد التزمـت               
 عهـدها   التي عرفت في بدايـة    جمعية األقصى العلمية اإلسالمية،     مسمى  : الباحثة بالمسميات التالية  
لجنـة زكـاة    ومـسمى   .  لتتحول إلى جمعية األقصى العلميـة اإلسـالمية        باسم لجنة أموال القدس   

 بداية عهدها بلجنة أموال الزكاة في صورباهر لتتحول إلى لجنة زكـاة              والتي عرفت في   صورباهر
بدالً من مدارس ورياض األقصى اإلسالمية      ومسمى مدارس رياض األقصى اإلسالمية      . صورباهر

  . وذلك النتشار االسم األول بصيغته التي عليها وتعارف الناس عليه بهذا االسم
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  لفصل الثانيا

  الدراسات السابقة
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  :الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الدراسات السابقةاإلطار النظري و. 2

  لعلم وأهميته مكانة ا.2.1
  

اقرأ باسمِ ربك الذي خلق، خلقَ اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علّـم               : " قال عز وجلّ  
آياتٌ كريماتٌ مباركاتٌ، وأوُل رحمة رحـم اُهللا        ) 5-1آية  : العلق" ( بالقلمِ، علّم اإلنسان ما لم يعلم       

، وفيها التنبيه على ابتداء خلق اإلنسانِ من علقة، وأن مـن  بها العباد، وأوُل نعمة أنعم اُهللا بها عليهم     
                   الذي امتاز به أبو البريـة مه بالعلمِ، وهو القدرفه وكرما لم يعلم فشر اإلنسان علّم ه تعالى أنكرم

  آدم على المالئكة .             تارة يكون في األذهان، وتارة يكون في اللسانِ، وتارة يكون في الكتابـة والعلم 
من عمَل بما علم ورثه     : "، وفيه أيضاً  "قيدوا العلم بالكتابة  : "بالبنان ذهني ولفظي ورسمي، وفي األثر     

فمن كرِمِ اِهللا عز وجّل على اإلنسانِ أن علّمه وأن          ). 699تفسير ابن كثير،    (اُهللا علم ما لم يكن يعلم       
يه أن يرتقي ويسمو ليحققَ الخير ألمته قبل أن يحققه          جعَل أوَل آياته في العلمِ وأن قرن العلم به، فعل         

                 قلوبِهـا كمـا تحيـا األرض بحياة والدؤوبِ للعلم، فبالعلمِ تحيا الشعوب ه وذلك بسعيه الحثيثلنفس
السماء ببركة الجرداء .أسرارِ الحقيقة كشف وأساس ،كلِّ فضيلة فهو أساس .  

  
شهد : " قوله عز من قائل   :  العلمِ وأكد عليه في مواضع كثيرة، فمنها       لقد دعا ديننا الحنيفُ إلى طلبِ     

                الحكيم ال إله إال هو العزيز آل عمران " ( اُهللا أنّه ال إله إال هو والمالئكةُ وأولوا العلمِِ قائماً بالقسط :
آية : آل عمران " (  تكتمونه وإذ أخذَ اُهللا ميثاقَ الذين أوتوا الكتاب لتبيننّه للناسِ وال         : " وقوله) 18آية  

وغيرها الكثير من اآليات، وذكر     ) 282آية  : البقرة" ( واتقوا اَهللا ويعلِّمكُم اهللاُ   : " وقوله أيضا ) 187
أن القرآن قد اعتبر العلم حياةً ونورا، والجهَل موتاً وظلماً في آيات كثيرة، وأن          ) 1996(القرضاوي  

يرفعِ اُهللا الذين آمنـوا مـنكم       : " يسير معه جنباً إلى جنبٍ لقوله تعالى       العلم ليس مناقضاً لإليمان، بل    
   درجات قد اعتبـره دلـيالً علـى اإليمـان،            ) 11آية: المجادلة" (والذين أوتوا العلم القرآن حتى أن

تَ لـه   وليعلم الذين أوتوا العلم أنّه الحقُ من ربك فيؤمنوا به فتُخبِ          : "فاإلنسان يعلم فيؤمن لقوله تعالى    
  ).54آية : الحج" (قلوبهم
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  : إلى بعض مالمح العلم والعلماء في القرآن الكريم وهي) 1989(ويشير رسالن 
يرفعِ اُهللا الذين آمنـوا مـنكم       : "أن للعلماء درجات كما أن للمؤمنين درجات في قوله تعالى          -1

درجات 11آية: المجادلة" (والذين أوتوا العلم.(  
وتلك األمثاُل نضربها للناسِ وما     : "آن ال يدرك حقيقتها إال العلماء لقوله تعالى       أن معاني القر   -2

 ).43آية: العنكبوت" (يعقلُها إال العاِلمون

أن العلماء هم األشد خشيةً هللا واألعظم إجالالً له بفضِل علمهم ببـديعِ صـنعه وعظمتـه                  -3
 ).28آية : فاطر" (عباده العلماء إنما يخشى اَهللا من : "وإتقانه، والذي يظهر في قوله

يقرن شهادةَ أهِل العلمِ إلى شهادته لنفسه وشهادة المالئكـة لـه فيمـا يخـص وجـود اِهللا                    -4
شهد اُهللا أنّه ال إله إال هو والمالئكةُ وأولوا العلـمِ قائمـاً             : "ووحدانيته وهذا تقدير عظيم لهم    

 ).18آية : عمرانآل " (بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم

يدعو القرآن إلى العلمِ المصحوبِ بالتفكيرِ والتدبرِ والنظرِ والتعقِل والتفقه قبل التوجه إلـى               -5
 ).36آية : اإلسراء" (وال تَقْفُُ ما ليس لك به علم: "القوِل والعمِل، لقوله

6-               من االستزادة منه، بل هو السبب ن وال بدمعي ال يتوقفُ عند حد العلم في تفوق سـيدنا     إن 
وإذ قـال   : " آدم وتقدمه في الفضِل على المالئكة، فجعله اُهللا خليفةً في األرضِ، قال تعالى            

                فيها ويسفك الـدماء إني جاعٌل في األرضِِ خليفةً قالوا أتجعل فيها من يفسد ك للمالئكةرب
 آدم األسماء كلّها ثم     وعلّم) 30(ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون            

قالوا سبحانك ال   ) 31(عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين           
          الحكيم لنا إال ما علّمتنا إنّك أنت العليم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمـا أنبـأهم         ) 32(علم

رضِ وأعلم ما تبـدون ومـا كنـتم         بأسماِئهم قال ألم أقْل لكم إنّي أعلم غيب السماوات واأل         
 ).33 -30األيات : البقرة) " (33(تكتمون 

           
كذلك الحال في السيرة العطرة فقد حثّت على طلبِ العلمِ شأنها في ذلك شأن القرآنِ الكريم إذ قـال                   

لنـووي،  ا" (فضُل العالمِ على العابد كفضلي علـى أدنـاكم        : " الرسوُل الكريم صلى اهللا عليه وسلّم     
مـن  : " ليس هذا وحسب بل اعتبر العاِلم كالمجاهد في سبيل اهللا لقوله عليه السالم            ) 339هـ،  676

  ).338هـ، 676النووي، " (خرج في طلبِ العلمِ فهو في سبيِل اِهللا حتى يرجع
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بصيرِ القلوبِ،  تنويرِ العقوِل، وت  : فالعلم فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ ما دام يؤدي وظيفته في         " وعلى ذلك   
               على رب ألصقُ بالدينِ وأقرب بالتعريف عليه، وكلما كان العلم والتوصيِل إلى اهللا تعالى والتعريف

  ).31، ص1998عابدين، " (العالمين، كانت منزلته أرفع ومكانته أعلى واالهتمام به أولى
  

   نبذة تاريخية عن القدس.2.2
  

ـ  يعود بناء مدينة القدس إلى اليبوسيين        والتي اعتبرت من أقدم مدن األرض      " يبوس"وكانت تعرف ب
وتعاقب على المدينة عصور    ). ت.فرحات، د (في العصر التاريخي وبقيت كذلك زهاء ثالثة قرون         

مختلفة، كان آخرها الحكم البريطاني والذي جاء بعد سقوط الخالفة العثمانية، وقـد أخـذ الحكـم                 
، والذي قام بدوره بتسليم المدينة إلى العصابات اليهودية، إذ          )االنتداب البريطاني (البريطاني مسمى   

 أخذت القدس تدريجياً تتحول وبفضل تواطـؤ سـلطات          1917أنه وبعد عام    ) 1993(أورد ربايعة   
االنتداب البريطاني إلى مراكز للنشاطات الصهيونية، فتم تأسيس العديد من المراكـز الـصهيونية              

ني العالمي، والجامعة العبرية، ومركز الوكالة اليهوديـة كنيـست          الحيوية مثل الهستدروت الصهيو   
إسرائيل وغيرها، ومنذ ذلك الوعد المشؤوم مازال أهل المدينة وسكانها يعانون من ويالت المحتـل               
وبطشه والتي تمثلت في ممارساتهم التعسفية وحتى اللحظة في شتى قطاعات الحيـاة، وبـالتركيز               

ه من دورٍ كبير في حفظ الناشئة وتوعيتهم، وفي الحفاظ علـى عروبـة              على القطاع التعليمي لما ل    
  . القدس التي يسعون إلى تهويدها

  
يبوس عنـد اليبوسـيين، أورو      : أسماء القدس على مر العصور كالتالي     ) 1951(وقد أورد العارف    

، "سـالم أورو  "فهـي عبرانيـة مـشتقة عـن         " اورشليم"سالم أي مدينة السالم عند الكنعانيين، أما        
في أوائل الفتح الروماني ومنها أخذت األمم األوروبية اسـم          " هيروسليما"عند اليونانيين،   " يروساليم"
واسـتمر اسـمها    " أدريانوس" على يد    - أيضا   –عند الرومان   " إيلياء"و" سوليموس"، و "جيروسالم"

عنـد  " القدس الشريف "وفي العهدة العمرية،    " إيلياء"كذلك حتى أوائل الفتح اإلسالمي واستخدم اسم        
" و" األرض المباركـة  "و  " صـهيون "و  " مدينـة داود  : "األتراك، باإلضافة إلى أسماء أخرى مثـل      

من باب تسمية   " المسجد األقصى "و  " البيت المقدس "و  " األرض المقدسة "و" بيت المقدس "و  " الساهرة
  . ذ أوائل الحكم اإلسالمي، وقد استخدم اسم القدس من"القدس" و " الزيتون"الكل باسم الجزء، و
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 هجمات وحشية على القـدس،      1948أن المنظمات اإلسرائيلية شنّت بعد عام       ) ت.د(وقد أورد حلة    
وقد تمكّن الجيش األردني من إخراجهم من أحيائها القديمة، وبعد ذلك أصبحت المدينة مقسمة إلـى                

  :قسمين
 من المقدسـات الدينيـة واألحيـاء        داخل األسوار وهو ما يعرف بالقدس القديمة، بما فيها         -1

  . العربية القريبة والواقعة شمال البلدة القديمة وجنوبها وشرقها، وبقيت تحت السيادة العربية
. خارج األسوار وهو ما كان يعرف وقتئذ بالقدس الجديدة وسـيطر عليهـا اإلسـرائيليون               -2

ية التي أنشأت بعد قيام     على المستوطنات واألحياء اليهود   ) القدس(وأطلق اإلسرائيليون اسم    
، وكانت تقع إلى الغرب من خارج أسوار مدينة القـدس الـشريف،             1948كيانهم في عام    

 1967وذلك حتى يظل االسم متداوالً بين اإلسرائيليين ومن واالهم من الغرب، وبعد عـام               
وقع الجزء الشرقي من مدينة القدس والذي كان تحت الحكم العربي األردني فـي قبـضة                

تسمية لها، وقد شاع مـصطلح      " شرقي القدس "تالل اإلسرائيلي الذي استخدم مصطلح      االح
ووقع في شراكه الباحثون واإلعالميون، وعلينا أن نتداركه ألن سـجالت           " القدس الشرقية "

  .             التاريخ ال تعرف سوى قدس واحدة وهي القدس الشريف، عربية النشأة إسالمية الهوية
  

  : في أنّها) 2004(فضائل جمة جمعها سويدان ولبيت المقدس 
قبلة المسلمين األولى قبل تحويلها إلى بيت اهللا الحرام، فقد أخرج البخـاري ومـسلم عـن                  -1

صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم نحو بيـت           : البراء بن عازب رضي اهللا عنه قال      
 .الكعبةالمقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، ثم صرفنا نحو 

سـبحان  : " مسرى النبي عليه الصالة والسالم وموضع عروجه إلى السماء، لقوله تعـالى            -2
الذي أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من               

 )1آية : اإلسراء" (آياتنا إنه هو السميع البصير

 .الى عند موته أن يدنيه منها إذ سأل اهللا تع- عليه السالم -هي دعوة موسى  -3

اللهم بارك لنا في    : "دعوة رسولنا الكريم بالبركة لهذه األرض، إذ قال عليه الصالة والسالم           -4
 ".شامنا وفي يمننا

  .- صلى اهللا عليه وسلّم –أرض المحشر والمنشر كما أخبرنا الرسول الكريم  -5
 

  :هااألهمية اإلستراتيجية للقدس في أن) 1997(ولقد أظهر فتوح 
تحيط بها المرتفعات والتي تشكل جزءاً مهما في تشكيلها، فمن يسيطر عليها يـستطيع أن                -1

  .يسيطر على معظم األراضي الفلسطينية
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تتحكم في العديد من المناطق المجاورة لتحكمها بالطرق التجارية الرئيـسة المؤديـة إلـى                -2
الد الـشام ومنهـا إلـى       المناطق المجاورة، فهي ملتقى الطرق التجارية من فلسطين إلى ب         

 .مصر

 .تظهر مكانتها اإلستراتيجية من مكانتها الدينية للمسلمين والمسيحيين على السواء -3

موقعها الجغرافي الذي ساهم في توفير الحماية الطبيعية التي تزيد من الدفاع عنها، فهـي                -4
 قارة آسيا عن إفريقيا: عاصمة فلسطين التي تفصل بين قارتين

 تعليمي على مر العصور من خالل المدارس والزوايا التي كانت قائمة            تعتبر مركز إشعاع   -5
 .فيها

أصبح للقدس مكانة خاصة من خالل طابعها العربي الخـاص الـذي اعتنـى بالحـضارة                 -6
 .اإلنسانية وساهم في تقدم البشرية

  
هـا  وبناء على ما سبق يالحظ أن هناك مكانة عظيمة دينية وتاريخية وجغرافية وعلمية حظيـت ب               

القدس منذ فجر التاريخ، وما زالت تعبق بها مقدساتها وترابها وسورها وكّل ما عليها من بـشر أو                  
وأهم مـن عاصـمة     ... أن مدينة القدس أعظم من مدينة     ) 43، ص 1999(حجر، وقد أورد عمارة     

وأخطر من كونها قلب الصراع العربي الصهيوني، وليست مجرد قضية وطنية وال مجرد             ... للدولة
أنها عاصمة الوطن الفلسطيني، ومحور الصراع العربي       ... مشكلة قومية، إنّها أعظم وأكبر من ذلك      

وفوق كّل ذلك هي عقيدة إسالمية وجزء من عقيدة أمة، وهي حرم مقـدس، والربـاط                 الصهيوني،
فنـا فـي    بينها وبين الحرم المكي هو التجسيد لعقيدة وحدة دين اهللا، فإسالمية القدس وإسالمية موق             

الصراع حولها يضيف لإلمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات العربيـة القوميـة، بـل إن هـذه                
  . اإلسالمية لقضية القدس في مصلحة سائر أصحاب المقدسات من سائر المتدينين بالديانات

      
  :الدراسات السابقة. 2.3

  

عام، كالتأريخ للتعليم في مـصر أو فـي         معظم الدراسات التاريخية في التعليم تناولت التعليم بشكل         
مقاالت منـشورة   ، وهذه الدراسات تتوزع ما بين كتب منشورة أو رسائل ماجستير أو             ....دن  األر

  ت ة صادرة في معظمها عن الدوائر الرسمية، وقد ناقشت بعض هذه الدراسـا            عبر الشبكة العنكبوتي
قامت في معظمها على المـنهج الوصـفي         وليس تطور التعليم، وعليه فهي دراسات        تطوير التعليم 

  .وبحثت في مجاالت التطور المختلفة وفي مجتمعات مختلفة
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  :  ية وقفت الطالبة على الدراسات اآلتوقد
        
   :)2008( التميمي دراسة. 2.3.1

فـي مـدن   ( فلسطين فيها بالتأريخ للتعليم الشرعي للفتيات في المحافظات الشمالية في        الباحثة  قامت  
وقد اتبعت في دراستها المـنهج      . وتبيان دور التعليم الشرعي للفتيات في المجتمع      ،  )ة الغريبة الضف

تناولـت فـي    و .، ووظفت أداة االستبانة والمقابلة لجمع البيانـات       الوصفي واالستقرائي والتأريخي  
الشرعية للفتيـات فـي المحافظـات الـشمالية،         ) المدارس والكليات (دراستها مجموعة المؤسسات    

المدرسة الشرعية في القدس، والمدرسة الـشرعية فـي         : شملت المدارس الشرعية للفتيات وهي    و
كما درست الطالبة الكليات    . الخليل، والمدرسة الشرعية في قلقيلية، والمدرسة الشرعية في طولكرم        

الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس، والجامعـات التـي         : الشرعية للفتيات وصنفتها إلى صنفين    
  . تضم برنامج الدراسات العليا وتمنح درجة فيها

  
  :وكاالتيوقد خرجت الباحثة بعدة نتائج فيما يتعلق بالمدارس الشرعية للفتيات 

  . المنهاج المتبع في المدارس الشرعية في المحافظات الشمالية موحد -1
 تشرف على المدرسة الشرعية في قلقيلية وطولكرم وزارة األوقـاف والـشؤون الدينيـة              -2

 .بصورة شاملة

تبدأ الدراسة في المدارس الشرعية من الصفّ السابع األساسي ما عدا المدرسة الـشرعية               -3
 .في الخليل، إذ تبدأ الدراسة الشرعية فيها من الصف األول

مساعدة الطالبات في دراسـتهن     دم للطالبات في المدارس الشرعية على       يعمل المنهاج المق   -4
 .اسة الشرعيةالجامعية في حال إكمالهن للدر

تدني عدد الطالبات الملتحقات بالمدارس الشرعية في المحافظات الـشمالية فـي فلـسطين               -5
مقارنة مع الطالبات الملتحقات بالثانوية العامة، وذلك بسبب قلة المدارس التي تدرس العلوم             

ما في الثانوية العامة ك   مستقل للعلوم الشرعية    الشرعية، باإلضافة إلى عدم تخصيص فرع       
 .لعلمي وآخر للعلوم اإلنسانيةهو الحال للفرعٍ ا

ن  إ، إذعدم وجود فرع علمي في المدارس الشرعية باستثناء المدرسة الشرعية في الخليـل    -6
 .الطالبات في القسم العلمي ال يدرسن مواد شرعية

7-          للمدارس الشرعية دوراً وتأثيراً إيجابياً في المجتمع، إذ عر هـا  ف الطالبات الملتحقات ب   إن
    .شرعيةً ودينية ودنيوية في شتى مجاالت الحياةأموراً 
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  :)2007( باعبود دراسة. 2.3.2

تطور التعليم فـي    فيها  تناولت  مت بدراسة مقارنة    االتي ق  عن شركة مكنزي     أجرى باعبود دراسة  و
  وحددت الدراسة بكل من البحرين والسعودية من بين دول الخليج العربـي، إذ              ، العربي الخليجدول  

أظهرت فيها أن مستوى التحصيل لدى طلبة المدارس في الخليج متدنٍ مقارنة مع غيرهم من الطلبة                
في أماكن مختلفة من العالم في مواد الرياضيات والعلوم، فقد حصل الطلبة الذين شاركوا في هـذه                 

رياضيات الدراسة من البحرين والسعودية على درجات أقّل بكثير من مستوى المعدل العالمي في ال             
والعلوم، بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده مدارس الخليج من حيث توفير الحواسيب، والزيادة              

  .في عدد المدارس والمنشآت التعليمية، والزيادة في عدد المعلمين
  

وقد ُأخذت هذه النتائج على أنها مؤشر مهم للمسؤولين عن التعليم في المنطقة مـن أجـل تحـسين                  
  .المستوى االقتصادي للدول، وعلى مستوى المعيشة للفرد لما ذلك من تأثير في توى الطلبةمس
  

التركيز على تحسين مستوى المعلمين بدالً من التركيز        : وأوردت الدراسة عدة مقترحات من ضمنها     
على عدد المعلمين، وذلك بوضع أسس ومنهجية قوية وقويمة من أجل اختيار من يـدخلون مجـال                 

رامج تطوير وتدريب المعلمين وتحسين هذه البرامج، وإضافة المزيد من الخبرات           التعليم، ووضع ب  
ـ م قوي ومتكامل من أجل قياس مستوى األداء التعليمي بح         اوضع نظ . الميدانية لمعلمي المستقبل   ث ي

 أن  مـن يتم من خالله التأكد من حصول الطالب على المعلومات والمهارات الـصحيحة، والتأكـد               
كل ممتاز، والتأكيد على أن المدارس تّدار بشكًل صحيح، إذ اتـضح مـن خـالل                المعلم يعمل بش  

الدراسة أن هناك عيوباً من خالل نظام قياس أداء المدارس المعمول به حالياً في المنطقة، ويقتـرح                 
  .التحسينات المطلوبة من خالل إتباع أفضل الطرق

                      
  :)1998(عابدين  دراسة .2.3.3

الباحـث   تاريخ التعليم الشرعي في مدينة القدس، إذ تناول          هاعنواندراسة تاريخية    وأجرى عابدين  
-1958 ، والثانية ما بـين       1958-1948األولى ما بين    : التعليم الشرعي في حقبتين زمنيتين    فيها  

ـ       1998 دس، ، من خالل دراسة المؤسسات النظامية وغير النظامية في التعليم الشرعي في مدينة الق
المعهـد العلمـي    : بحيث شملت المؤسسات النظامية المدارس والكليات والمعاهد وحـصرها فـي          

، وكليـة الـدعوة     )كلية العلوم اإلنـسانية   (اإلسالمي، والثانوية الشرعية للبنات، والمعهد الشرعي       
ة فقد  أما مؤسسات التعليم الشرعي غير النظامي     . وأصول الدين، وكلية القرآن والدراسات اإلسالمية     
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دار القرآن الكـريم، ودار الحـديث       : أرخ لها في الفصلين التاسع والعاشر وحصرها في مؤسستين        
  .الشريف

  
وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد لجأ لجمع البيانات إلى مصادرها وقـام بتـصنيفها                

 باإلضافة إلى اللجوء إلى     فرة عن التعليم الشرعي،   اوتحليلها، وباللجوء إلى الوثائق والسجالت المتو     
وقام الباحث بتحديد   . المقابلة واعتماده على المقارنة والمقابلة بين الروايات للتأكد من دقتها وصحتها          

أهداف التعليم الشرعي في كل واحدة من تلك المؤسسات، وسـماته، والعراقيـل التـي تواجهـه،                 
  : وكانت أهم نتائجه. توصياتوخلص بعدة نتائج ألحقها بجملة من ال). ثماره(وإنجازاته 

أن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس هي التي تبنّت التعليم الشرعي وعملت على إقامـة                -1
  . مؤسساته وتمويلها واإلشراف عليها، أما وزارة التربية والتعليم فلم تظهر اهتماماً به

 . إن التعليم الشرعي في القدس في خطر -2

في مدينة القدس جاءت متنوعة لتلبي الحاجـة عنـد المجتمـع            إن أهداف التعليم الشرعي      -3
 . واألفراد

  . باإلضافة إلى تنوع مؤسسات التعليم الشرعي في القدس -4
  

  :)1992(الحيدري دراسة . 2.3.4

بالكشف عن تطور التعليم األهلي ونظمه في المدينة المنورة، إذ تحدث عن المدارس             قام الحيدري   و 
 جهات حكومية، وعن مدرسة دار الحديث، ومدرسة التهـذيب الخيريـة،            األهلية التي تحولت إلى   

وتحدث المؤلف عن المدارس التي كانت تشرف عليها        . ومدرسة دار األيتام ومدرسة النجاح األهلية     
وتحدث بإسهام عـن مدرسـة      . وزارة المعارف آنذاك والمدارس األهلية الموجودة في ذلك الوقت        

الهجرة، ومدارس منارات المدينة المنورة للبنين، والمدرسة الخيريـة،         العلوم الشرعية، ومعهد دار     
أما في الفصل الخامس فقد وضـع نتـائج البحـث التـي             . ومدرسة العلوم السلفية األهلية وغيرها    

  .        تمحورت حول تحسين العملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية في المملكة
  

  ): 1979(دراسة عودة  .2.3.5

شت الدراسة تطور التعليم في الثانوي في األردن في جوانب محـددة كأنظمـة التعلـيم، ومـدة               ناق
. الدراسة، وأسس القبول والنجاح، والمناهج الدراسية، واالمتحانات والطلبة والمدارس والمعلمـين          

  .وقد اتبع الباحث المنهج التاريخي التحليلي في بحثه ليجيب عن أسئلة الدراسة



 24

حث إلى التعليم الثانوي في مرحلة ما قبل االستقالل، وفي مرحلة عهـد االنتـداب،               وقد تطرق البا  
 التعليم وتطـور    في وناقش فيها األحداث السياسية وأثرها       1964-1946ومنذ االستقالل أي ما بين      

، ليصل إلى الفصل    1977 وحتى   1964التعليم الثانوي األكاديمي، وتطرق إلى التعليم الثانوي منذ         
  : واالستنتاجات والتوصيات، إذ خلص بنتائجه إلى ما يليالخامس 

  
أن التعليم في عهد االنتداب لم يشهد إال تطوراً بسيطاً في بعض الجوانب، أما في عهد االسـتقالل                  

 وهي أكثر المراحل تطوراً، وأن التعليم في        1977-1946فقد شهد تطوراً ملحوظاً كماً ونوعاً من        
 أكثر الفترات التاريخيـة     1964بعد صدور قانون التربية والتعليم لسنة       عهد االستقالل وخصوصاً    

تطوراً كماً وكيفاً في نوعية المناهج وأهدافها، وذلك بسبب وضوح الفلسفة التربوية التـي أرسـاها                
قانون التربية األخير تحقيقاً ألهداف المجتمع األردني، باإلضافة إلى حرص الوزارة علـى إتاحـة               

لثانوي ألكبر عدد ممكن من الطلبة الذين ينهون المرحلة اإلعدادية بنجاح من خـالل              فرص التعليم ا  
  .سلسلة التحويالت التي طرأت على معايير القبول والنجاح

  
جوانب مختلفة في تطور التعليم، سواء التعليم       دراسات السابقة تناولت    ومن خالل ما سبق نجد أن ال      

 إال أن هـذه     ، زمنية محددة مرتبة من األحدث إلـى األقـدم         وخالل حقبٍ الشرعي أو التعليم العام،     
الجوانب كانت في مجال تطور التعليم بصورة عامة، ولم تتناول التأريخ لتطور التعلـيم بـصورة                

 هذه الدراسة، إذ تناولت الدراسة تطور التعليم فـي مـدارس            هخاصة في مدارس محددة كما تناولت     
تناولتها الدراسات السابقة باإلضافة إلى جوانب أخرى خاصـة         محددة، وتناولت فيها الجوانب التي      

كالبناء المدرسي والمرجعية الحالية، والمعوقات، والمنجزات، ونوعية المدرسـة،         : بالمدارس ذاتها 
  . والملكية، وسنة التأسيس

  
، باإلضافة إلى إبراز هذه الدراسات لبعض المشكالت في التعليم والتي يعاني منها الوطن العربـي              

 ملحوظاً بالرغم   اًلكن التعليم في القدس شهد تطور     . من هذه المشكالت  وما القدس الشريف إال جزء      
من التحديات الكبيرة التي مر بها، كاالحتالل وممارساته، وعدم وجود مرجعية ثابتة يـسير عليهـا     

ائيلي التعليم في القدس، فقد توالت عليها مرجعيات متعـددة كحكـم االحـتالل العـسكري اإلسـر                
، واإلشراف العربـي  )1994 ـ  1976(ردني خالل الفترة واإلشراف العربي المتمثل في الحكم األ

م، وما زالـت    1994م  االمتمثل في السلطة الفلسطينية تحت مسمى دائرة األوقاف اإلسالمية منذ ع          
  .     القدس حتى يومنا تتعدد فيها المرجعيات، وعدم وجود مرجعية محددة لها
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

   

  :منهج الدراسة. 1.3
  

، وذلك من خالل التأريخ للتعليم في مـدارس ريـاض           احثة في دراستها المنهج التاريخي    الباتبعت  
والسجالت والمحفوظـات، كمـا قامـت       من خالل استخراج الوثائق والبيانات      المية،  ألقصى اإلس ا

ومن ثم قامت   . أفراد عاصروا نشأة مدارس األقصى اإلسالمية     / مع أشخاص الت  ببإجراء سلسلة مقا  
  .   أسئلة الدراسةابة عنحليلها لإلجبت
  

  :مجتمع الدراسة. 2.3
  

ـ  األقصى اإلسالمية في مدينة   س رياض    الباحثة بتطبيق بحثها على مدار     قامت دس وضـواحيها    الق
 مجتمع  شكلت مدرسة والتي    )11(وعددها  ) البلدة القديمة، صورباهر، العيزرية، الضاحية، العبيدية     (

  .ة، ولم يتم اختيار عينةالدراس
  

  : أداة الدراسة . 3.3
  

  :لى البيانات والمعلومات الالزمة فإن الباحثة استخدمتللحصول ع
جمعية بعض المؤسسين ل  مع  ) لشخصية، المغلقة والمفتوحة  الهاتفية وا (لة بأشكالها المختلفة    اة المقاب أد

 يري مدارس رياض األقـصى اإلسـالمية      مد، ولجنة أموال الزكاة، ومع       اإلسالمية األقصى العلمية 
  .وربطها مع تاريخ هذه المدارس وربطها مع الواقعللوقوف على أقوالهم وذلك ، )3الملحق رقم (

المتوفرة لدى إدارة الجمعيـة     ضافة إلى أن الباحثة قد قامت بتحليل البيانات والوثائق والسجالت           باإل
  .واستخالص النتائجوإدارة لجنة زكاة صورباهر، وإدارات مدارس رياض األقصى اإلسالمية، 
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  :إجراءات الدراسة. 4.3
  

جمعية األقصى العلمية،   صدارات والوثائق والسجالت الصادرة عن      لمام بالمنشورات واإل  اإل -1
 .والصادرة من المدارس التابعة لها

 .سالمية في القدس وضواحيها مدارس رياض األقصى اإلحصر -2

 .الحصول على إذن لزيارة المدارس من الجهات المختصة -3

 .لمدارسلمديري ازيارة  -4

مدراء مدارس رياض األقصى، بعض المعلمين الـذين        (إجراء مقابالت مع أصحاب الشأن       -5
مـع تثبيـت    ) ؤسسي الجمعية، مؤسسي لجنة أموال الزكاة     ا المدارس منذ نشأتها، م    عاصرو

  . وربطها مع بعضها ومع األرشيف والسجالت والوثائق وربطها مع الواقعأقوالهم وتحليلها

 . وتحليلهاتفريغ البيانات من مختلف مصادرها  -6
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  الفصل الرابع

   عرض النتائج ومناقشتها 
  

  :عرض النتائج . 1
  .نتيجة السؤال األول        
  .نتيجة السؤال الثاني        
  .نتيجة السؤال الثالث         

  : عامةمناقشة واستنتاجات. 2
  توصيات . 3
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  الفصل الرابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :سة ومناقشتها لنتائج الدرايتناول هذا الفصل عرضاً

  
كيف كان تطور التعليم في مدارس رياض األقصى اإلسالمية في  : علىالسؤال الرئيسنص لقد  

   ؟2010 – 1976محافظة القدس ما بين عام 

  :وتمت اإلجابة عليه من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية
  

  :نتيجة السؤال األول. 1.4
  ؟ " لمدارس رياض األقصى اإلسالميةسة  الجهة المؤسما": نص السؤال األول على
أن الصادرة عن مدارس رياض األقـصى اإلسـالمية         والنشرات  الرسمية  تدّل الوثائق والسجالت    

  ولجنـة  ،   في مركز مدينة القدس    العلمية اإلسالمية مدارس هي جمعية األقصى     الست  الجهة التي أس
يما يلي   وف .قصى العلمية اإلسالمية  ية األ التي أكملت مسيرة جمع   في بلدة صورباهر    زكاة صورباهر   

   .، وأهدافها، والقائمين عليها، وأهم مرتكزاتهاتبيان لطبيعة الجمعية
  

  :جمعية األقصى العلمية اإلسالمية .1.1.4

  
 سـادت   ، إذ 1967الصعبة التي عاشها الفلسطينيون في مدينة القدس من بعد عام           في ظّل الظروف    

في شتى المجاالت، وِلما كان للتعليم مـن        بل المحتل اإلسرائيلي    القمعية من ق  تعسفية و الممارسات  ال
هـا وعقيـدتها    دور عظيم جدا في االرتقاء باألمة وفي تربية أبنائها وفي تعميـق وترسـيخ وطنيت              

المؤسسات التعليمية اإلسرائيلية والتبـشيرية     االنحدار الذي اتجهت إليه     اإلسالمية، وسعياً لمواجهة    
 سواء في مدي   على حد   المدينة المباركة من مؤسسات التعلـيم اإلسـالمي المهتمـة           نة القدس، وخلو 

لتعنـى   1976 تم إنشاء جمعية األقصى العلمية اإلسالمية في أواخر عـام            بتربية األطفال المسلمين  
 ،)ت.جمعية األقصى العلمية اإلسـالمية، د      ()4(بالوضع التعليمي في القدس كما أشار إليه الملحق         

إنشاء رياض األطفال التي سميت رياض األقصى اإلسـالمية، ليقتـرن            المرحلة األولى    فيتم  وقد  
اسمها باسم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين إشارة إلى الطموحات الكبيرة واألهداف السامية             
المتمثلة في تنشئة أطفال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس تنشئة وطنية دينية سـليمة، ولمـساعدة                
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جمعيـة  () 5(ملحـق   راء والحاالت االجتماعية الخاصة     بناء الشهداء وأبناء األسرى واأليتام والفق     أ
  . )ت.لجنة أموال الزكاة، د

  
مـن  كانت  لبداية  أن ا ) 2009 (عيسىو  ) 2009(أظهرت نشرات الجمعية وكما أخبر صبري       وقد  

خيرية في محافظة القدس، ثم     عن طريق اتحاد الجمعيات ال    خالل لجنة أموال الزكاة بوصفها جمعية       
  وزارة الشؤون االجتماعية في المملكة األردنية تأسـيس جمعيـة مـستقلة          الحصول على موافقة  تم 

   .اسمها جمعية األقصى العلمية اإلسالمية
  

  :  أهداف الجمعية
وزارة : (ها بالـشكل اآلتـي    عند إنشائ  هاأهدافحددت  لجمعية  اأن  ) 6ملحق،  ( تبين وثائق الجمعية    
  ). 1980التنمية االجتماعية، 

  .االعتناء بأطفال القدس وتربيتهم تربية إسالمية بفتح رياض لهم -1
 .تقديم خدمات ومساعدات لأليتام والفقراء والمكفوفين -2

 .فتح مدارس ومعاهد لألوالد والبنات -3

 . االهتمام بالتعليم الجامعي للفقراء خاصة -4

  
جمعية األقـصى    (تقت من األهداف السابقة األساسية    وقد أضافت الجمعية فيما بعد أهدافاً أخرى اش       

   :، وهذه األهداف هي)1994العلمية اإلسالمية، 
  .   فتح رياض ومدارس في مدينة القدس وضواحيها خاصة، وفي مدن وقرى فلسطين عامة -1
االهتمام بالبحوث والدراسات المرتبطة بتنمية المجتمع الفلسطيني في المجاالت االجتماعية           -2

 .مية والتراثية والفكريةوالتعلي

تقديم الخدمات التعليمية على أوسع نطاق ممكن ألبناء الشهداء ولألطفـال اليتـامى وذوي               -3
 .العوز

كز إرشادية ثقافية ألبناء فلسطين تهدف إلى توجيههم وطنيا ودينيا، وتنمية وعـيهم             افتح مر  -4
 .وتعزيز انتمائهم

 .االهتمام بالتعليم التكنولوجي -5

 .فية سنوية ذات فعاليات ثقافية ورياضية وترويحيةإقامة مخيمات صي -6
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إقامة نشاطات وفعاليات ثقافية من خالل إقامة المعارض الفنية والعلمية والمسابقات الثقافية             -7
 .والمحاضرات والندوات المختلفة

  
مدارس رياض األقصى    (يالنحو اآلت  وعلى   ةمتتابعو ض بصورة تدريجية   تم إنشاء الريا   وعليه فقد 
  )7(ملحق ال :)ت.مية، داإلسال

 : تم تأسيس روضتين77/78في العام الدراسي 

، وكان ذلـك    والتي أصبحت تعرف الحقا بمدرسة القدس      رياض األقصى اإلسالمية     روضة: األولى
داخل أسوار المدينة قرب باب الساهرة في مكان إسالمي يعرف بالزاوية الهندية، والتي أصـبحت               

  .رة العامةفيما بعد مقرا للجنة ولإلدا
روضة أطفال الضاحية اإلسالمية في حي ضاحية البريد شمال مدينة القدس الواقعـة بـين               : الثانية

  . مدينة القدس ورام اهللا
 : تم تأسيس روضتين أخريين78/79  التاليفي العام الدراسيو

قـدس   فرع العيزرية، في بلدة العيزرية شرقي مدينة ال        -ة رياض األقصى اإلسالمية   روض: األولى
  .الواقعة على الطريق بين القدس وأريحا

 . بيت لحم شرق مدينةروضة العبيدية اإلسالمية، في قرية العبيدية: الثانية

: وتحت اسم جنوب مدينة القدس     صورباهر    تم استحداث روضة في بلدة     81/82ي  في العام الدراس  و
 .    مدرسة رياض األقصى اإلسالمية

 .  في أروقة المسجد األقصى المبارك" الحرم الشريف  "  تم إنشاء مدرسة82/83وفي عام 

    
نظام مجالس اآلباء    (ارس ورياض األقصى اإلسالمية   وسعت الجمعية إلى تشكيل مجالس آباء في مد       

تألفـت مـن     المتتبع لنظام مجلس اآلباء أنها       ويالحظ) ت.د ،في مدارس رياض األقصى اإلسالمية    
 والـصحية   أجل المشاركة الفعالة في المهام التربوية والنفـسية       ممثلين عن أولياء أمور الطلبة من       

ـ           وقد  . استكماالً لدور المدرسة   دارس انبثق عن هذه المجالس مجلس آباء مركزي موحد لجميـع الم
لجنة تربوية، ولجنـة ثقافيـة، ولجنـة        (  لجان   هاانبثق عن كما و . يتألف من ممثلين عن كل مجلس     

 : إلىمجالس اآلباءت فوقد هد. ها أحد أعضاء المجلسبحيث ترأس كل لجنة من) اجتماعية

 يعيشون، إلحداث التكامل فـي      سرة إذ  يتعلم األبناء وبين األ    ترسيخ التعاون بين المدرسة إذ     -1
  .تربيتهم وترسيخ العقيدة الصحيحة لديهم
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العمل على تحسين العملية التربوية بالمساعدة في سد حاجة المدرسة من الوسائل التعليمية               -2
تعلمية والمرافق التعليمية التي تساعد المعلمين على األداء والطـالب علـى االسـتيعاب              ال

 .وتنمية القدرات

نشر الوعي التربوي بين أولياء األمور، وتوضيح رؤية ورسالة المدرسة وأهمية التعلـيم،              -3
 واطالع اآلباء على األنظمة الداخلية المتجددة في المدرسة، وحثهم على تنفيـذ التعليمـات             

 .والتوجيهات الصادرة عن المدرسة 

 . التي تواجه المدرسةتكالالمشاركة في إيجاد حلول للمش -4

االستفادة من خبرات أولياء األمور لمعاونة المدرسة في تأدية مهمتها التربويـة والعلميـة               -5
 .والصحية واالجتماعية والثقافية

صيانتها، وتقديم الـدعم    العمل على تطوير المدرسة من حيث البناء والمرافق والمالعب و          -6
المادي لمعاونتها في أداء رسالتها التربوية، وإنجاح النشاطات الالمنهجيـة فيهـا وإقامـة              

 .المعارض والحفالت

ازدياد عطاء الطالب وإشعارهم بالطمأنينة جراء رؤيتهم آلبائهم يقفون معهم ومع مدرستهم             -7
  .        ويحققون مطالبهم

 
ية شخصياتٌ متعددة أشغلت بعض المناصب فيها، وكان سـبب التغيـر            لقد تعاقب على إدارة الجمع    

الكبير في المناصب التي تم إشغالها هو وفاة بعض األعضاء، أو انسحاب بعضهم، فكانت المناصب               
تُحدد حسب القدرة والكفاءة، وحسب االستعداد من قبل األعضاء للعمل التطوعي في الجمعية وفـي               

مـع  سيس الجمعية وحتى حينه     عض األعضاء قائمين بأعمالهم منذ تأ     ومازال ب . المناصب الشاغرة 
 تغيرٍ مستمرٍ في مواقعهم فيها كما اتضح من خالل مراجعة قوائم األعـضاء للـسنوات الماضـية                

  . )ت.جمعية لجنة أموال الزكاة، د(
  

ت ال األعمال ومن السياسيين وغيـرهم، إذ تـشكل      رجمن  من التربويين و  وقد كان مؤسسو الجمعية     
عكرمـة سـعيد     :)ت.جمعية لجنة أموال الزكاة، د     (السادة من   1979 -1976الجمعية ما بين عام     

صبري، كامل عطا القاضي، عيسى عارف كردية، توفيق حسن أبو زهـرة، فـايز داود القطـب،                 
خضر حسن أبو صوي، أحمد حسين عثمان الكسواني، عبد الرازق عمر شويكي، محمد عبد القادر               

  .د أبو غربيةالكفراوي، نها
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امل القاضي التميمـي،    كوعكرمة صبري،   :  فكانوا 2009أما أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية لعام       
عبـد  وهاشـم عيـسى،     ومصطفى توفيق،   وت فطين طهبوب،    نشأو،  وصالح هنية ،  ومازن أهرام 
 .ين الحالقادل حسعو، وأحمد هاشم زغير مد كسوني،منير أحو، خشانعلي و، ادالرحمن عب

                                                                                                                  
، فقد تم تسليم الرياض والمدارس فـي        1986ونظراً للعجز المالي الذي مرت به الجمعية منذ سنة          

محلية لتديرها  يت إكسا، إلى جمعيات     ، العبيدية، أرطاس، بيت عنان، ب     كل من صورباهر، السواحرة   
  . )1994جمعية األقصى العلمية اإلسالمية،  ( مدارس ورياض األقصى اإلسالميةتحت إشراف

  
، الدور الملحوظ    اإلسالمية ي حملت رسالة جمعية األقصى العلمية     لتوقد كان للجنة زكاة صورباهر ا     

من خالل زيادة عـدد هـذه       اإلسالمية في القدس الشريف،     األقصى  ض  في زيادة عدد مدارس ريا    
 للجنة وأعمالها المتعلقة    جنوب مدينة القدس، وفيما يلي عرض     بلدة صورباهر التي تقع     المدارس في   

  .بمدارس رياض األقصى اإلسالمية
  

   لجنة زكاة صورباهر.2.1.4

  
مدارس رياض األقصى اإلسـالمية     ة ل بوصفها الجهة المؤسس  يستند التعريف بلجنة زكاة صورباهر      

؛ اللجنـة   2009فواقـة،    ؛2010فواقة،  : ( الوثائق والمنشورات والمقابالت    إلى في بلدة صورباهر  
  ).1989صورباهر، -جنة أموال الزكاةل؛ 1998 لجنة زكاة صورباهر، ؛2009المساندة للتعليم، 

  
 ، إذ أهداف لجنة زكاة صورباهر    كان من جملة  إن اإلشراف على مدراس رياض األقصى اإلسالمية        

عـام  بدايـة ال  في   )جمعية األقصى العلمية اإلسالمية     (  القدس   –قامت جمعية لجنة زكاة صورباهر    
 طفـالً   132 بواقع   بافتتاح روضة لألطفال في صورباهر في بناية مستأجرة        1982 / 81الدراسي  

اللجنة العامـة المـشرفة   ي تعد لجنة أولياء األمور والت  قامت   1983، وفي عام    )8(كما ورد ملحق    
طلب إلـى جمعيـة األقـصى       في بلدة صورباهر بالتقدم ب    على مدارس ورياض األقصى اإلسالمية      

العلمية اإلسالمية من أجل االرتقاء بهذه الرياض من كونها تقتصر فقط على الرياض إلى مدرسـة                
ميزانية الجمعيـة   أهمها   معطيات   للمرحلة األساسية الدنيا، إال أن الجمعية لم توافق وذلك بحكم عدة          
إدارة  في القرية باستالم     باهرر صو التي ال تسمح بإنشاء مدارس أخرى، ومن هنا قامت لجنة زكاة          

 بحيث أنـشأت    ،)9( ملحق رقم    1987 /86الدراسي  عام  في ال   بصورة كاملة  وتمويل هذه المدارس  
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 تم  1989 وفي عام    .ادسلصف الس وحتى ا األساسي  في العام ذاته مدرسة ابتدائية من الصف األول         
لـوزارة التربيـة      تم تسليم المـدارس    1999إنشاء المرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية، وفي عام        

  . الفلسطينيةوالتعليم
   

أخريين لتكـون بـذلك المـدارس       مديرية التربية والتعليم بافتتاح مدرستين      قامت  وفي فترة الحقة    
 ـ   للبنـات بنات عمر بن عبد العزيـز مدرسة  ،  بكر الصديقبيبنات أمدرسة  : في البلدةالخمس

مدرسة ذكور ـ للذكور   ذكور علي بن أبي طالبمدرسة وـ للبنات   مدرسة بنات عثمان بن عفان
   . للذكورعمر بن الخطاب

  
  :نتيجة السؤال الثاني. 2.4

  
ة، وتطور أسمائها،    ورسالتها العلمي  تأسيسها،: مية من حيث  ما تاريخ مدارس رياض األقصى اإلسال     

وأعداد طالبها منذ   ،   التدريسية نشطتها، ومراحلها هم أ وإدارتها، ومبانيها، والمناهج المطبقة فيها، وأ     
  ؟إنجازتها أهم ، والمعوقات التي واجهتهاأهم ، و2010نشأتها وحتى عام 

  
 مـع عـرض     كل مدرسة بشكٍل مستقل   تاريخ  وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض          

م التأسيس والعام الحالي لهـا، والثـاني يظهـر          بين عا لواقع المدرسة   جدولين األول يظهر مقارنة     
 علـى   باحثةالهذا وقد استدلت    . إحصائية بأعداد الطلبة منذ تأسيس المدرسة وحتى العام الحالي لها         

ن حيـث   فلسفة المدارس ورسالتها العلمية من خالل التعابير والجمل التي تصف أهداف الجمعية م            
ل مساعدة  تنشئة األطفال تنشئة وطنية دينية، والمساهمة في حفظ أبناء المسلمين من الضياع من خال             

   .تاريخ هذه المدارسنبذة عن العرض التالي ويظهر . أبناء الشهداء واألسرى
  

  :مدارس ورياض األقصى اإلسالمية في البلدة القديمة. 1.2.4

  
 كما  ياض األقصى اإلسالمية في البلدة القديمة وتطورها      مدارس ور فيما يلي عرض مختصر لنشأة      

 ؛2009؛ عـواد،    2009الحـالق،   ؛  2010جبريل،  : (دلّت عليها الوثائق والمنشورات والمقابالت    
  ).ت.، د القدس–جمعية لجنة أموال الزكاة 
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ريـاض  ومدرسـة   : األقصى اإلسالمية في البلدة القديمة في مدرستين، هما       وتتحدد مدارس رياض    
  .، ومدرسة ورياض األقصى اإلسالمية في الحرم الشريفقصى في حي السعديةاأل
  

  :مدرسة رياض األقصى في حي السعدية. 1.1.2.4

  
  :تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

  )10( كما يشير إليه ملحق رقم 1977: سنة التأسيس: أوالً
  .جمعية األقصى العلمية اإلسالمية: مؤسس المدرسة: ثانياً
ومـع افتتـاح الفـروع       أطلق على هذه المدرسة عند تأسيسها مدرسة القدس،       : سم المدرسة ا: ثالثاً

  )10( ملحق رقم .فرع القدس/مدارس ورياض األقصى اإلسالميةاألخرى أصبح اسمها 
  .فريال حلواني، بهية عابدين، ميسون سرحانتعاقب على إدارة المدرسة السيدة : اإلدارة :رابعاً
 تعرف بالزاوية الهنديـة     مبنى وساحات أقيمت المدرسة عند تأسيسها في      : سيالمبنى المدر : خامساً

، إذ تم إفراغ الزاوية ما 2000حتى عام   واستمر الوضع كذلك    داخل باب الساهرة في البلدة القديمة،       
بصورة تدريجية إلى حي السعدية عند المئذنة الحمـراء          من الطلبة ونقلهم     2005 -2000ام  بين ع 

  .  القديمة، بحيث تم شراء البناء لصالح الجمعيةداخل البلدة
المرحلـة  اقتصرت المدرسة في بدايتها على الرياض لتـشتمل علـى           : المراحل الدراسية : سادساً

  . وحتى الصف السادساألساسي  من الصف األول  تدريجياًاألساسية الدنيا
  .الدراسة فيها مختلطة:  الدراسةنوع: سابعاً
المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة             بق المنهاج األردني     طُ :المنهاج: ثامناً

  .1998 ابتداء من المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجياً
  :أهم األنشطة: تاسعاً
 .القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .د األقصى إلعمار المسجالحرم الشريف المبارك بصورة غير دوريةالقيام بزيارة  •

 .تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

 .تنظيم مسابقات في حفظ القرآن ومسابقات في التجويد •

  .نشاطات صحية •
  :أهم المعوقات: عاشراً
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حي من أحيائها، وبالتالي صعوبة الوصول إليها       داخل  وبالتحديد  وجودها داخل البلدة القديمة      •
 .ك المنطقةباستثناء المواطنين القاطنين في تل

 .العامة ال تتوافر فيها شروط الصحةوإذ هو عبارة عن بناء قديم، البناء المدرسي،  •

توجه المعلمات نحو االلتحاق في المدارس التابعة لجهات أخرى، ولذلك لمنحهـا رواتـب               •
  .أعلى من تلك الرواتب التي تقدمها هذه المدرسة

  : أهم اإلنجازات
إدارةً وتمويالً وإشرافاً،   ية األقصى العلمية اإلسالمية،     بقاء هذه المدرسة تحت إشراف جمع      •

 .وعدم إلحاقها بإدارة التربية والتعليم الفلسطينية

 .صالحه وإضافة غرف صفية إليهإترميم البناء المدرسي و •

  
 عام  فرع حي السعدية  / رياض األقصى اإلسالمية    بين واقع مدارس و   ويظهر الجدول التالي مقارنة     

 في عدد مـن      ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسة      2009/2010لحالي للعام    وواقعها ا  1977
  .خالل هذه الحقبة الزمنيةالتي لم ترد سابقاً المجاالت 
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  )  1.4 (جدول 
  2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1977       مقارنة بين واقع المدرسة عام 

  
  2009/2010لمدرسة عام ا    1977المدرسة عند التأسيس عام  

ورياض األقصى اإلسالمية فرع حي     مدارس    مدرسة القدس   اسم المدرسة 
  .السعدية

  ميسون سرحان  فريال حلواني   ة/ اسم المدير
  حي السعدية داخل البلدة القديمة  الزاوية الهندية في البلدة القديمة   موقع المدرسة 
  تابعة لجمعية األقصى العلمية / خاصة   العلمية ىاألقصتابعة لجمعية / خاصة   السلطة المشرفة
المرحلة األساسية الدنيا مـن الـصف األول          -----  المراحل الدراسية

  .وحتى الصف السادس
  وقف إسالمي  وقف إسالمي  نوعية البناء

  الدراسة فيها مختلطة  مختلطة   نوعية الدراسة
  ا معلم11   معلما 5  ات/ عدد المعلمين
   طالبا122   طالبا150  عدد الطالب 
  صفوف 6   صفوف 4  عدد الصفوف

مدير، مساعد مدير، سكرتير، هيئة تدريـسية،         ----  الهيكل التنظيمي
  .مرشد اجتماعي، أذنة

تربية وتنشئة األطفال تنشئة وطنية دينية        رسالة المدرسة
  .سليمة

نا تنشئة إسـالمية قويمـة،      تربية وتنشئة أبنائ  
عـد، وليحـافظوا    ليكونوا معدي المستقبل الوا   

على العهد بالتمسك بأرض فلسطين والحفـاظ       
  .   عليها

  
  :نالحظ من الجدول ما يلي

علـى الـسجالت الـصادرة مـن        ربما يعود إلى عدم الحفاظ      غياب بعض البيانات، وذلك      -1
  .الجمعية

ؤكد علـى اسـتمرار هـذه       تي  تانبثاق رسالة المدرسة الحالية عن الرسالة األولى لها، وال         -2
  .وفق المنهج الذي انطلقت منهالمدرسة 

ـ تمثّل فـي عـدم إ     والذي  ) 2.4(وإن غياب البيانات الالزمة ظهر بصورة جلية في الجدول           ر اظه
  .2010المتعلقة بأعداد الطلبة في المدرسة منذ تأسيسها وحتى عام الدقيقة اإلحصائية 
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   ) 2.4( جدول 
  2010 - 1979ة في حي السعدية إحصائية بأعداد الطالب في مدرسة رياض األقصى اإلسالمي

  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ومن خالل هذا الجدول أنيتبين
  : إلى السببويمكن أن يعزىأعداد الطلبة قليلة نسبياً   -1

  
 الصف

  
         
  السنة

  

سي
سا
األ

ل 
ألو
ا

سي  
سا
األ

ي 
ثان
ال

سي  
سا
األ

ث 
ثال
ال

سي  
سا
األ

ع 
راب
ال

سي  
سا
األ

س 
خام

ال
سي  

سا
األ

س 
ساد

ال
  

وع
جم
الم

 

1979    37          37 
1980    50          50 
1981    54    25      79 
1982    33    20      53 
1983    37    27      64 
1984    39    31      70 
1985    37    41      78 
1986    31    35      66 
1987    40    37      77 
1988    46    33      79 
1989  106  35    35      176 
1990  32  43    39      114 
1991  27  35    33      95 
1992  27  34    37      98 
1993  66  35    26      127 
1994  44  36    23      103 
1995  26  34    26      86 
1996  34  23    30      87 
1997  92  37    31     160 
1998  32  40    22     94 
1999  94  23    24     141 
2000  24  18    26     68 
2001  23  25         48 
2002  24  19    6     49 
2003  25  24    12     61 
2004  34  20  12  7    7  80 
2005  30  27  9  15    12  93 
2006  32  23  16  18    9  98 
2007  25  23  15  22    14  99 
2008  29  22  18  20      89 
2009  26  22  20  20  20  14  122 
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وجود منافسين لهذه المدارس من مدارس تابعة للبلدية اإلسرائيلية أو مدارس تابعة للـسلطة          •
 2500 مقداره   الً من دفع قسط سنوي    هل يفضلون التوجه إليها بد    الفلسطينية، وعليه فإن األ   

، أي مـا يعـادل      ية المستخدمة في األراضـي المحتلـة      الشيقل هو العملة اإلسرائيل   (شيقل  
 . للطالب الواحد) 350$(

•                  بالرغم من الصيت الحسن للمدرسة وتوجه أهالي الطلبة إلى إلحـاق أبنـائهم بهـا إال أن
ه، باإلضافة إلـى إمكانياتـه      حيث وضع المبنى المدرسي ومكان    من  الوضع العام للمدرسة    

 . بأعداد كبيرةالمحدودة، ال تشجع على االلتحاق بالمدرسة
 
 وعدم ظهور أعـداد     في بياناتها المتعلقة بأعداد الطلبة،    والدقة  افتقاد هذه اإلحصائية للصحة     -2

ولعل السبب في ذلك    لسجالت،  فر ا اوذلك لعدم تو   الجدوللصفين الخامس والسادس في     الطالب ل 
 ضياع هذه السجالت عند انتقال المدرسة من الزاوية الهندية إلى حي الـسعدية، أو إهمـال                 هو
ء إلى مكتب التربية والتعليم في القدس الـشريف للحـصول           اللجوقائمين عليها، وعليه فقد تم      ال

د الطلبة في كل من مدرسـة       على اإلحصائية الدقيقة ألعداد الطلبة، ويظهر الجدول التالي أعدا        
مية فرع حـي    رياض األقصى اإلسالمية فرع الحرم الشريف ومدرسة رياض األقصى اإلسال         

  .ورة مستقلة عن فرع الحرم الشريفجد إحصائية للمدرسة بصالسعدية، إذ ال تو
 

  ) 3.4(                                 جدول 
  مية فرعي الحرم الشريف وحي السعديةأعداد الطلبة في مدرسة رياض األقصى اإلسال
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2005 60  72  58  45  32  42  309  

2006 62  54  59  58  39  33  305 

2007 73  52  46  60  49  39  319 

2008 67  73  49  48  60  49  346 

2009 53  51  69  54  48  60  335 
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  :مدرسة ورياض األقصى اإلسالمية في الحرم الشريف. 2.1.2.4

  
  :تاريخ المدرسة عبر مسيراتها

  )11( ملحق رقم  كما يشير1982: سنة التأسيس: أوالً
  .جمعية األقصى اإلسالمية العلمية: مؤسس المدرسة: ثانياً
أطلق عليها عند تأسيسها مدرسة الحرم اإلسالمي الشريف، ومع وجود الفروع            :اسم المدرسة : ثالثاً

  )11( ملحق رقم .األخرى أخذت اسم مدرسة ورياض األقصى اإلسالمية فرع الحرم الشريف
محمود عواد، سامي مكّاوي، خالـد ذيـب، ليعـود          :  لقد تعاقب على إدارة المدرسة     :اإلدارة: رابعاً

  .رة المدرسة ثانيةمحمود عواد ويستلم إدا
اتخذت المدرسة مكاناً لها في أروقة المسجد األقصى الممتدة بـين بـاب             : المبنى المدرسي : خامساً

وهما بابان من أبواب المسجد األقصى المبارك في الجهة الشمالية والزاويـة             (حطة وباب الغوانمة  
ها كمدرسـة   حها واسـتثمار   تم ترميمها واستـصال     التي )الشمالية الغربية لساحات المسجد األقصى    

     )11(ملحق رقم . ألبناء القدس، وبقي موقع المدرسة كما هو لم يتغير
ـ  المرحلة الدراسية الدنيا من      :المراحل الدراسية : سادساً وحتـى الـصف    األساسـي   صف األول   ال
  .السادس
  .الدراسة فيها للذكور فقط:  المدرسةنوع: سابعاً
ألردني المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة              طُبق المنهاج ا  : المنهاج: ثامناً

  .1998المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من 
  :أهم األنشطة: تاسعاً
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

 .قات في التجويدتنظيم مسابقات في حفظ القرآن ومساب •

 .نشاطات صحية •

، إذ لم يكن باإلمكان إقامة مثل هـذه الحفـالت           2008الحفل السنوي للعام المنصرم     إقامة   •
  . بسبب العراقيل اإلسرائيلية

  :أهم المعوقات: عاشراً
اإلسـرائيلين  والمتمثـل برجـال الـشرطة       إن أهم معوق تمر به المدرسة هو المحتل اإلسرائيلي          

  :من حيث للمدرسة وطلبتها المستمرة مومضايقاته أبواب المسجد األقصى ين علىالمعسكر
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 عند أبواب الحرم الشريف والتي تشكل المدخل الوحيد إلـى المدرسـة             ةه المستمر  عسكرت •
محاوالت مستمرة لعرقلة سـير المدرسـة   باعتبارها داخل الحرم الشريف، وما يعانون من     

  .من إقامة أي نشاطات أو احتفاالتباإلضافة إلى منعهم . بالصورة الطبيعية

المواجهات التي تحدث داخل الحرم الشريف والتي تنعكس على الطلبة وعلى سير العمليـة               •
 .التعليمية التعلمية

 :أهم المنجزات: الحادي عشر

لمدرسي عند الطالب، وكـذلك     تحقيق االنضباط والنظام ا   اعتزاز المدير والهيئة التدريسية ب     •
النتماء العلمي واألكاديمي بالنسبة للطالـب، إذ يتوجـه الطـالب إلـى             تحقيق ا اعتزازهم ب 
بالرغم من إغالق األبواب المؤدية إلى الحرم الـشريف  ـ وكما أوضح المديرـ المدرسة  

   .لجنود اإلسرائيليين والفلسطينيين وااللتزام بالحصص الدراسيةعند حصول مواجهات بين ا

     .بناء عالقة جيدة مع المجتمع المحلي •
  :أمور أخرى

تقوم مديرية التربية والتعليم في القدس بتقديم خدماتها إلى المدارس التابعة لهـا، وتـدعم                -1
بعض المدارس الخاصة كمدرسة رياض األقصى اإلسالمية فرع حـي الـسعدية وفـرع              
الحرم الشريف، وذلك بمساعدة المدرسة في توفير بعض المعلمات للمدرسـتين، بحيـث             

ب من السلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى التزام كـل مـن المدرسـتين             تصرف لهن الروات  
  .بالقوانين واألنظمة الصادرة عنها، والتزامهما بمناهجها

  
 فرع الحرم الـشريف   / ألقصى اإلسالمية   رياض ا بين واقع مدارس و   ويظهر الجدول التالي مقارنة     

لذي طرأ على المدرسة في عدد       ومالحظة التغيير ا   2009/2010 وواقعها الحالي للعام     1982عام  
  . خالل هذه الحقبة الزمنيةالتي لم ترد سابقاًمن المجاالت 
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   )4.4( جدول                                                     
     2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1982    مقارنة بين واقع المدرسة عام         

       
  2009/2010المدرسة عام     1982تأسيس عامالمدرسة عند ال  

مدارس رياض األقصى اإلسـالمية فـرع         مدرسة الحرم اإلسالمي الشريف  اسم المدرسة 
  .الحرم الشريف

  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  المؤسس
  محمود عواد  محمود عواد  ة/ اسم المدير

  . داخل الحرم الشريف  حرم الشريف داخل ال  موقع المدرسة 
 العلميـة   األقصىتابعة لجمعية   / خاصة  السلطة المشرفة

  اإلسالمية
 العلميـة   األقـصى تابعة لجمعيـة    / خاصة

  اإلسالمية
صفوف المرحلة األساسية األولى، من       المراحل الدراسية

الصف الثاني وحتى الصف الخـامس      
  )4(كما ظهر من الجدول 

لدنيا مـن الـصف األول      المرحلة األساسية ا  
  . وحتى السادس

  وقف إسالمي  وقف إسالمي   نوعية البناء
  الدراسة فيها للذكور  للذكور  نوعية الدراسة
   معلما11   معلما14 ات/ عدد المعلمين
   طالبا230   طالبا111  عدد الطالب 
  صفوف 6  ----  عدد الصفوف

ئة تدريـسية،   مدير، سكرتير غير متفرغ، هي      -----  الهيكل التنظيمي
  .مرشد اجتماعي، أذنة

تربية وتنشئة األطفال تنـشئة وطنيـة         رسالة المدرسة
  .دينية سليمة

تربية أبنائنا على األخالق اإلسالمية القويمة،      
وحب الـوطن، وحـب     ية حب التعلم،    وتنم

  . االنتماء للمسجد األقصى والحرم الشريف
  
  :حظ من الجدول ما يلييال

وذلك ربما يعود إلى عدم الحفاظ علـى الـسجالت الـصادرة مـن              اب بعض البيانات،    غي -1
  .الجمعية

ذي يؤكد علـى اسـتمرار هـذه        انبثاق رسالة المدرسة الحالية عن الرسالة األولى لها، وال         -2
 .المدرسة وفق المنهج الذي انطلقت منه

 )4.4 (التأسيس، إذ يظهر في الجدول رقم     المتعلقة بأعداد الطلبة عند     عدم الدقة في البيانات      -3
بينما أظهرتـه الـسجالت فـي        طالباً) 111( أعداد الطلبة عند تأسيس المدرسة كانت     أن  
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 عدم االهتمام بالسجالت    عزى هذا السبب إلى   ويمكن أن ي  ،  اً طالب )230( )5.4(رقم  الجدول  
أعداد من خالل إحصاء    ) 5.4(والوثائق، وإن غياب البيانات الالزمة أظهره الجدول التالي         

  .2010 المدرسة منذ تأسيسها وحتى عام الطلبة في
 

   ) 5.4( جدول                                           
  2010 -1982 اإلسالمية في الحرم الشريف إحصائية بأعداد الطالب في مدرسة رياض األقصى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2005  60  72  58  49  32  42    313 
2006  60  54  58  55  39  34    300 
2007  73  52  46  60  49  39    319 
2008  67  73  49  48  60  49    346 
2009  29  30  51  35  30  55    230 

  : من الجدول أنيالحظ
 فـي   وتقّلزداد في فترة زمنية محددة،       إذ أنها كانت ت    أعداد الطلبة  في    ملحوظ وجود تفاوت  -1

لية، أو  يإلى توجه الطالب إلى مدارس البلدية اإلسرائ      السبب  يمكن أن يعزى    وفترة أخرى،   
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1982    46  26  23  16      111 

1983  31  48  49  30  30  25    213 

1984  41  54  47  56  53  25    276 
1985  74  42  66  60  81  50    373 
1986  76  75  54  57  61  66    389 
1987  48  72  72  63  75  62    392 
1988  71  55  69  70  86  74    425 
1989  78  80  60  69  80  72  30  469 
1990  46  71  71  72  99  92    451 
1991  37  59  64  70  81  80    391 
1992  35    51  68  89  69    312 
1993  62  35  23  25  30  13    188 
1994  74  50  60  64  61  51  28  388     
1995  23  27  15  27  28  27  34  181 
1996  25  18  17  20  26  37  30  173 
1997  55  37  21  31  27  22  23  216 
1998  36  29  22  28  17  23  18  173 
1999  40  36  29  29  29  19    182 
2000  46  31  30  24  26  24    181 
2001  48  53  42  26  24  19    212 
2002  61  45  53  38  23  26    246 
2003  78  51  39  50  39  25    282 
2004                 
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) 2500(ي مقـداره    سـنو بدالً من دفع قسط      كومية التابعة للسلطة الفلسطينية،   المدارس الح 
 . )  $350(، أي ما يعادل شيقل للطفل الواحد وعن كّل شهر

 داخـل الحـرم الـشريف       ن حيث وضع المبنى المدرسي ووجوده     الوضع العام للمدرسة م    -2
 والمـستوطنين   الجيش اإلسـرائيلي  اعتداءات من قبل    واإلغالقات المستمرة له عند حدوث      

ة، فهذه األمور مجتمعة ال تشجع علـى االلتحـاق          ، باإلضافة إلى إمكانياته المحدود    اليهود
 .بالمدرسة

  
  : مناقشة واستنتاجات.3.1.2.4

  

 السجالت تبين أن هناك عدم ترتيب وتنظيم للسجالت الحديثة منها والقديمـة،          االطالع على عند  ) 1
               هذه المدرسة هي المدرسة األم وهي  بل وعدم العثور على بعضها لضياعِ أو غيره، بالرغم من أن 

أول مدرسة أنشئت، وتعتبر الموئل للحصول على الوثائق والسجالت المتعلقـة بجمعيـة األقـصى              
  .لذلك لم يكن باإلمكان إحصاء أعداد الطلبة للصف األول والصف الخامس. العلمية اإلسالمية

  

لطلبـة   وذلك لضياع السجالت الخاصة بأعداد ا      افتقدت اإلحصائية المتعلقة بأعداد الطلبة للدقة،     ) 2
لكن . وعدم توافرها في المدرستين، حتى وبعد اللجوء إلى مكتب التربية والتعليم في القدس الشريف             

وباالعتماد على أعداد الطلبة خالل السنوات الخمس األخيرة والمعتمدة من مكتب التربية والتعلـيم              
  . الثبات النسبي في األعدادفإنه يالحظ  ) 3.4جدول (
  
 األقصى اإلسالمية بفرعيها الحرم الـشريف وحـي الـسعدية المنهـاج              مدرسة رياض  تطبيق) 3

الفلسطيني المتبع والصادر من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، دون توظيفها ألي بـرامج              
،  بعد أن كانت تطبق برنامج تحفيظ القرآن في بداية عهـدها           أو أي مناهج أو كتب خاصة بالمدرسة      

قسم من الهيئة التدريسية من قبل مكتب التربية والتعليم في القدس الـشريف،             باإلضافة إلى توظيف    
 في بنائهـا أو     وعليه فإن المدرسة تقدم للطلبة المقدسيين ما تقدمه المدارس األخرى دون تميز يذكر            

بوجودها داخل  تميز المدرسة فرع الحرم الشريف      ويظهر فقط   . مناهجها وحتى في الهيئة التدريسية    
  : الشريف والذي يدّل علىالحرم
•                 لهذه المدرسة صبغةً ونكهةً خاصة بحكم وجودها داخل الحـرم الـشريف، فتـشعر أن أن

 .بغة اإليمانية واإلسالمية تعلوهاالص
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ت اإلسـرائيلية المـستمرة     أن المدرسة مستمرة في مسيرتها التعليمية بالرغم من الممارسا         •
قبل الجنود  التدريسية من اعتداءات مستمرة من       المدرسة وطالبها وهيئتها     ي تعان ضدها، إذ 

ين عند أبواب الحرم الشريف المؤدي لهذه المدرسـة، خاصـة عنـد             اإلسرائيليين المعسكر 
 .حدوث إغالق ألبواب الحرم الشريف

      
  :مدرسة رياض األقصى اإلسالمية الثانوية في ضاحية البريد .2.2.4

  

وهي أحـد   (ضاحية البريد   األقصى اإلسالمية في    مدارس ورياض   فيما يلي عرض مختصر لنشأة      
ــشمالية  ــدس ال ــة الق ــاء مدين ــا)أحي ــا وتطوره ــت عليه ــا دلّ ــشورات  كم ــائق والمن  الوث

  ).ت. القدس، د–جمعية لجنة أموال الزكاة  ؛ 2009؛ أبو الرب، 2010جبريل،(:والمقابالت
  

  :تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

  )12(أليه ملحق رقم  كما يشير )1977( :سنة التأسيس: أوالً
  .جمعية األقصى العلمية اإلسالمية: مؤسس المدرسة: ثانياً
عرفت المدرسة عند إنشائها بروضة الضاحية اإلسالمية، وأصبح اسمها رياض          : اسم المدرسة : ثالثاً

    )12(ملحق رقم . األقصى اإلسالمية الثانوية
 عابدين، سوسن   يب، ياسين مصطفى، بهية    صبحي الخط  : قام بإدارة المدرسة كل من     :اإلدارة:رابعاً

  . على التوالي والترتيبأمل أبو الربو الصفدي،
، وكانـت   حـي أقيمت المدرسة عند تأسيسها في مبنى مالصق لمسجد ال        : المبنى المدرسي : خامساً

تمـع المحلـي    عبارة عن طابقين، وبعد عدة سنوات تم إضافة الطابق الثالث بجهود وتبرعات المج            
  )12(ملحق رقم . ياء األمورومجلس أول

ـ لمبنى المدرسي للذكور الذي كان مو     وقد استثمرت مدرسة رياض األقصى اإلسالمية ا       دا فـي   وج
عنها، وذلك أنها حولت هذا المبنى إلى جـزء         ) م100(منطقة قريبة من المدرسة والذي يبعد قرابة        

 فيه، بعد انتقال الطالب من      من مدرسة رياض األقصى اإلسالمية، وإدراج المرحلة األساسية الدنيا        
، وكان سبب االنتقال     الحكومتين القريبتين  هذا المبنى إلى مدرسة البيروني ومدرسة حسني األشهب       

دين فيه وزيادة عدد الطالبات في مدرسـة ريـاض          وجة عدد الطالب بالنسبة للمبنى المو     هذا هو قل  
  .              األقصى اإلسالمية
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مشروع البناء المدرسي الجديد من قبل وزارة التربية        ) ء إعداد هذه الرسالة    أثنا  في أي( وينفذ حالياً 
 والمتوقع تسليمه ما بين شهر نيسان       13/4/2009والتعليم بجوار المدرسة، والذي بدأ بناؤه بتاريخ        

  .    2010وأيار من العام 
ي والثالث، وتطورت   بدأت المدرسة عند تأسيسها بالصفوف األول والثان      : المراحل الدراسية : سادساً

المرحلة الدنيا والمرحلة األساسـية     : بصورة تدريجية إلى أن اكتملت فيها المراحل الدراسية الثالث        
  تـم افتتـاح الفـرع        2008، في عام    1996العليا والمرحلة الثانوية بفروعها العلمي واألدبي عام        

  .التجاري للصف الثاني عشر
 فيها مختلطة لتقتصر على اإلناث بعـد عـدة سـنوات مـن              بدأت الدراسة : نوعية الدراسة : سابعاً
  .إنشائها
 طُبق المنهاج األردني المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة                 :المنهاج: ثامناً

  .1998المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من 
  : أهم األنشطة: تاسعاً
 .ية وتعليميةالقيام برحالت ترفيه •

 . تنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافية •

المشاركة في المسابقات العلمية واألدبية الرياضية الخارجية من قبل مـدارس أو مراكـز               •
 .داخلية أو خارجية كمؤسسة النيزك لإلبداع الفكري

 .تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

 .نشاطات صحية •

  :أهم المعوقات: اًعاشر
من عمل المديرة والـذي يتطلـب    تجزئة المدرسة إلى بنائين وبعد المسافة بينهما مما يعيق           •

 .ها في المدرسة بقسميهادوام

عن مدينـة    المدرسة   في محيط مدينة القدس والذي بدوره عزل مبنى        الجدار الفاصل    إنشاء •
 . التربية والتعليم في القدسومكتبالقدس، وبالتالي أعاق التواصل المادي بين المدرسة 

  :اتأهم المنجز: الحادي عشر
توفير مدرسة شاملة تضم المراحل التعليمية من الصف األول األساسي وحتى الصف الثاني              •

 . عشر لبنات أهالي حي الضاحية

افتتاح فرع جديد في المدرسة باإلضافة إلى فرعي الثاني عشر العلمي والثاني عشر األدبي               •
 .ع التجاريأال وهو الفر
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لبـات الملتحقـات بالمرحلـة      الزيادة الملحوظة في أعداد خريجات الثانوية العامـة، والطا         •
 . الثانوية

  .بناء المبنى المدرسي الجديد •
 1977عـام   قصى اإلسـالمية الثانويـة      رياض األ ة  رسبين واقع مد  ويظهر الجدول التالي مقارنة     

ر الذي طرأ على المدرسـة فـي عـدد مـن             ومالحظة التغيي  2009/2010وواقعها الحالي للعام    
  .المجاالت التي لم ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنية

  
   )6.4(                                                      جدول 

   2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1977مقارنة بين واقع المدرسة عام            
   2010المدرسة عام   1977ام المدرسة عند تأسيسها ع       

  الثانويةاإلسالمية رياض األقصى   روضة الضاحية اإلسالمية  اسم المدرسة 
  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  المؤسس

   أمل أبو الرب  صبحي الخطيب   ة/ اسم المدير
  ضاحية البريد  ضاحية البريد  موقع المدرسة 

  السلطة الفلسطينية  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية   لمشرفةالسلطة ا
شـاملة  ( من الصف األول وحتى الثاني عشر         الصف األول والثاني والثالث   المراحل الدراسية

  )لكل المراحل
  وقف إسالمي  وقف إسالمي   نوعية البناء

  إناث  إناث  نوعية الدراسة
   معلما 43  ----  ات/ عدد المعلمين

   طالبا 743   طالبا202  طالب عدد ال
  صفا  30  ----  عدد الصفوف

مدير، نائب مدير، سكرتير، هيئـة تدريـسية،          ----  الهيكل التنظيمي
  .مرشد اجتماعي، أمين مكتبة، أذنة

تربية وتنشئة األطفال تنشئة وطنيـة        رسالة المدرسة
  .دينية سليمة

خلق وبناء المواطنة المسلمة المتسلحة بالعقيدة      
م لبناء مجتمع متطور ومزدهـر، مـؤمن        والعل

  .    بخالقه ووطنه وواثق بنفسه
  
  :الحظ من الجدول ما يليي

اب بعض البيانات، وذلك ربما يعود إلى عدم الحفاظ علـى الـسجالت الـصادرة مـن                 غي -1
  .الجمعية
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ذي يؤكد علـى اسـتمرار هـذه        انبثاق رسالة المدرسة الحالية عن الرسالة األولى لها، وال         -2
 . وفق المنهج الذي انطلقت منهالمدرسة

شمول المدرسة للمراحل التعليمة، بعد أن كانت مقتصرة علـى الـصفوف األول والثـاني                -3
 .والثالث األساسي فقط

  
شمول المدرسة للمراحل التعليمية وما لحقه من نموٍ ملحوظ فـي           ) 7.4( ويظهر الجدول التالي    

 والعـام   1980 بين أعدادهن عام التأسـيس       أعداد الطالبات الملتحقات في المدرسة، والمقارنة     
   .2010الحالي 
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   )7.4( دول ج
   2010 – 1980أعداد الطالبات في مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في ضاحية  البريد منذ 

  

  

  
  الصف
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لثا
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مي  
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ي ا
نو
لثا
ي ا
ثان
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ا
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جا
الت

ي 
نو
لثا
ي ا
ثان
ل

  

وع
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الم

 

1980  127  58  17                              
202 

1981  197  107  51  15                        370 

1982  182  148  86  42  11                      469 

1983  194  148  107  73  16  10                    548 

1984  212  172  136  186  36                      742 

1985  165  188  145  106  52  25                    68      
1 

1986  154  164  161  114  60  34  20                  707 

1987  131  148  160  138  71  40  29  20                737 

1988  197  165  134  136  100  63  35  27  18              875 

1989  176  189  153  149  86  73                    826 

1990  158  150  164  125  75  72  50  41  26              861 

1991  69  133  80  98  73  37  49  32  33  21            625 

1992  81  66  77  93  85  66  53  30  27              578 

1993  86  72  58  72  76  79  58  41  27  21            590 

1994  113  78  65  54  61  64  58  43  33  19  14          602 

1995  95  80  72  61  47  54  54  47  31  21  6  6    12    586 

1996  99  82  64  57  60  46  47  50  40  25  12  8    5  6   601 

1997  58  42  49  57  57  54  46  42  44  36  16  7    12  8   528 

1998  67  53  52  50  67  51  45  45  40  40  21  9      13   553 
1999  73  54  43  47  40  62  42  36  40  32  24  16    17  10   536 

2000  62  56  45  38  45  38  59  36  41  36  18  15    24  14   527 
2001  66  70  70  71  58  64  66  68  45  47  21  12    15  14   687 
2002  69  63  65  62  75  65  73  66  64  44  33  12    22  11   724 
2003  46  60  62  67  64  78  64  67  64  51  22  14    21  12   692 

2004  35  53  61  61  67  66  72  62  69  55  27  17    21  12   678 
2005  57  60  58  70  66  71  74  68  48  68  32  18    27  12   729 

2006  49  56  59  48  73  60  51  68  71  53  42  19    26  16   691 
2007  47  60  62  63  57  72  63  73  74  70  34  32    43  17   767 
2008  48  61  65  71  67  61  76  67  77  72  18  29  9  33  28   782  
2009  44  65  65  67  66  64  72  68  75  71  38  23    32  26 7 783  
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   :مناقشة واستنتاجات .1.2.2.4
  
  :تقوم على إدارة شؤون المدرسة مديرةٌ واحدة بالرغم من) 1

إن المدرسة تضم الطالبات من الصف األول وحتى الصف الثاني عشر، والذي يشكل عبئاً               •
 . على اإلدارة 

والـذي  ) م100(أن البناء المدرسي عبارة عن مبنيين منفصلين، يبعدان عن بعضهما قرابة             •
  .ن، ويزيد من صعوبة إنجاز األعماليرهق اإلدارة في التنقل بين المدرستيبدوره 

  
،  بالمدرسـة   أولياء األمور على إلحاق بناتهم     تدل أعداد الطلبة الملتحقين بالمدرسة على حرص      ) 2
  :  ذلك وحسبما أوردت المديرة إلى يعود ربماو

 . واحدة للمدرستينتحقيق النظام المدرسي وضبط الطالبات بالرغم من وجود إدارة •

 .عالقة المدرسة الطيبة مع المجتمع المحلي •

 .التزايد المستمر في عدد خريجات الثانوية العامة من هذه المدرسة •
 

تضم المدرسة بنات المنطقة من الصف األول وحتى نهاية المرحلة الثانوية، باإلضافة إلى افتتاح              ) 3
  . للثانوية العامةةع المحلي بتوفير الفروع الثالثالفرع التجاري، والذي بدوره لبى رغبة المجتم

  
  إالّ أن السجالت المتعلقة بأعداد الطلبة كانـت محفوظـة          1977بالرغم من إنشاء المدرسة عام      ) 4

، فلم تجد الباحثة صعوبة في الحصول عليها وإحصائها، كمـا           1980بصورة جيدة ومرتبة منذ عام      
 الذين تعاقبوا على المدرسـة بهـذه        على اهتمام المديرين  وهذا يدل   . حدث في غيرها من المدارس    

  .السجالت والحفاظ عليها
  
 كان أكثرهـا     دعماً مادياً ومعنوياً للمدرسة،    يالحظ تعاون المجتمع المحلي مع المدرسة، إذ قدم       ) 5

البناء المدرسي، وهذا يدل    طابق ثالث على    الجهود والتبرعات التي قدمت للمدرسة إلضافة       وضوحاً  
  .ى العالقة الطيبة بين المدرسة والمجتمع المحليعل
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  :في العيزريةاإلسالمية  مدارس رياض األقصى .3.2.4
  

 كما دلّت   وتطورهاالعيزرية  مدارس ورياض األقصى اإلسالمية في      فيما يلي عرض مختصر لنشأة      
؛ 2009؛ العنـاني،    2009؛ أبـو عـرب،      2010جبريل،  (: عليها الوثائق والمنشورات والمقابالت   

  ) ت.، د القدس–جمعية لجنة أموال الزكاة 
مدرسة رياض األقصى    :وتحدد مدارس رياض األقصى اإلسالمية في العيزرية في مدرستين، هما         

  .، ومدرسة ذكور رياض األقصى اإلسالميةاإلسالمية المختلطة
  

  : المختلطة مدرسة رياض األقصى اإلسالمية .1.3.2.4
  

  :تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

  )13( كما يشير أليه ملحق رقم 1978: سنة التأسيس: أوالً
  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية: مؤسس المدرسة: ثانياً
عرفت المدرسة عند نشأتها بمدرسة رياض العيزرية اإلسـالمية، وأصـبحت           : اسم المدرسة : ثالثاً

  )13(ملحق رقم . باسم رياض األقصى المختلطةبعد  لتعرف فيما
محمود عواد، بهية عابدين، مـصطفى ياسـين، حـسن          : لقد تولى اإلدارة كل من    :  اإلدارة   :رابعاً

  . شاهين، سناء أبو هالل وانتهاء بالسيدة أميمة العناني
ن مبنى يتكون من خمـس غـرف        معلى أرض وقفية    تم إنشاء المدرسة    : المبنى المدرسي : خامساً

 ملحق رقـم     كما يشير إليه   اقعة شرقي مدينة القدس    العيزرية الو  المرابطين في بلدة  لمسجد  مالصقة  
ني، وبعـد  ، وعلى مدار السنين وبصورة تدريجية وبمساعدة أيدي الخير اكتمل الطـابق الثـا    )13(

 الفلسطينية تم بناء الطابق الثالث مع استحداث مرافق صحة           التربية والتعليم  ةانضمام المدرسة لوزار  
ن المبنى لفصل الطالب الذكور عن اإلناث، وبناء مـدخل           تم فصل جزء م    2005وفي عام    جديدة،

ونتيجة الكتظاظ الـصفوف بالطلبـة      . إدارة جديدة وللذكور فقط   خاص به، وبالتالي ُأقيمت مدرسة ب     
 بغرفـة   دة من المسجد المالصق لها فتطوع القائمين على المسجد        لجأت مديرة المدرسة إلى االستفا    
  .للمدرسة لتحل مشكلة االكتظاظ

بدأت المدرسة بالصفوف األول والثـاني والثالـث، وازداد الـصفوف           : المراحل الدراسية : اًسادس
إذ تـم إلحـاق     ) 2002(تدريجيا لتكتمل المرحلة األساسية الدنيا، واستمرت على هذا النحو حتـى            

  .    2006المرحلة األساسية العليا وبصورة تدريجية لتكتمل عام 
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 فاقتصرت  2005مدرسة ومنذ نشأتها الذكور واإلناث، أما في عام         شملت ال : نوعية الدراسة : سابعاً
  .   على اإلناث، باستثناء الصفوف من األول وحتى الثالث

طُبق المنهاج األردني المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة                : المنهاج: ثامناً
  .1998 داء منالمدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابت

  : أهم األنشطة-9
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافية •

المشاركة في الفعاليات والمسابقات العلمية واألدبية والثقافية والرياضية الخارجية من قبـل             •
 لتحقيـق النـشاطات     مدارس أو مراكز داخلية أو خارجية، كالمـشاركة مـع الجامعـات           

 .الالمنهجية

 . تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

  . نشاطات صحية •
  :أهم المعوقات: عاشراً
الجدار الفاصل والذي بدوره يعيق التواصل بين المدرسة ومكتب التربيـة والتعلـيم فـي                •

 .القدس

 .االكتظاظ في الصفوف •

 حركـة  د للطوابق الثالث والـذي يعيـق   واحمدخل درج البناء المدرسي والذي يوجد فيه       •
 .الطالبات والمعلمات

أن للمدرسة طابقاً درجياً واحد     :  يعاني البناء المدرسي لهذه المدرسة من عدة مشاكل أهمها         •
تتوزع منه الطالبات على بقية الصفوف في الطوابق الثالث، والذي بدوره يعيـق حركـة               

  .  دوام ونهايته وفي بداية االستراحة ونهايتهاالطالبات وكذلك المعلمات، خاصة في بداية ال
  :أهم المنجزات: الحادي عشر

  .كبر عدد ممكن من الطالبات الملتحقات بهذه المدرسةناء طابق ثالث للمدرسة الستيعاب أب •
رفع المستوى األكاديمي لدى الطالبات، مما أصبح للمدرسة شأن في المنطقة وأصبح عليها              •

 .تمع المحليإقبال ملحوظ من قبل المج

 الجزء الثـاني المفـصول     فصل المدرسة لتصبح مدرستين، ولتقتصر على اإلناث فقط، أما         •
 .عنها فقد خصص للذكور
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توثيق العالقة مع المجتمع المحلي، إذ قام مجلس األمور بتعيين حارس ليلي بموافقة مكتب               •
راتب شـهري    تجميع   ويقوم األهل بالمساهمة في   التربية والتعليم وبتأييد المجتمع المحلي،      

 .للحارس
 
 1978ة رياض األقـصى اإلسـالمية عـام         رسمقارنة بين واقع مد   ) 8.4(ويظهر الجدول التالي     

 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسـة فـي عـدد مـن              2009/2010وواقعها الحالي للعام    
  .المجاالت التي لم ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنية

  
   )8.4( جدول                                        

    2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1978         مقارنة بين واقع المدرسة عام 
         

مدرسة ريـاض األقـصى عنـد         
  1978التأسيس عام 

  2010مدرسة رياض األقصى اإلسالمية عام 

  مختلطةالاإلسالمية رياض األقصى   رياض العيزرية اإلسالمية  اسم المدرسة 
  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  المؤسس

  أميمة العناني  محمود عواد  ة/ اسم المدير
  العيزرية  العيزرية  موقع المدرسة 
  السلطة الفلسطينية  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية   السلطة المشرفة
مـن   (الصفوف الدراسية األولـى     المراحل الدراسية

  )األول وحتى الرابع
  األساسية الدنيا واألساسية العليا

  وقف إسالمي  وقف إسالمي   نوعية البناء
 .لإلناث باستثناء الصف األول وحتى الثالث فهي مختلطة  ----  نوعية الدراسة
   معلما 24  ----  ات / عدد المعلمين
   طالبا 548   طالبا 172  عدد الطالب 
  ا  صف17  ----  عدد الصفوف

مدير، نائب المدير، سكرتير، هيئة تدريـسية، حـارس           ----  الهيكل التنظيمي
  .ليلي، مرشد اجتماعي، مشرف صحة مقيم، أذنة

تربية وتنشئة األطفال تنشئة وطنية       رسالة المدرسة
  .دينية سليمة

 على أسس علمية وأخالقية ودينية، قادرات       الطلبةتربية  
ه القدرة على مواجهة    على بناء جيل واعد متعلم مثقف، ل      

المواقف الحالية والمستقبلية، قادر على خدمة بلده ووطنه        
  .  فلسطين، وقادر على دعم دور المرأة في المجتمع
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  :الحظ من الجدول ما يليي
إلى عدم الحفاظ على السجالت الصادرة من       السبب  اب بعض البيانات، وذلك ربما يعود       غي -1

  .الجمعية
ذي يؤكد علـى اسـتمرار هـذه        حالية عن الرسالة األولى لها، وال     انبثاق رسالة المدرسة ال    -2

  .المدرسة وفق المنهج الذي انطلقت منه

من خالل اإلحصائية   ) 9.4(الزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة والذي أظهره الجدول التالي           -3
 .  2010 وحتى العام الحالي 1980المتعلقة بأعداد الطلبة منذ عام التأسيس 
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   )9.4 (                        جدول                      
  2010 – 1980أعداد الطالبات في مدرسة رياض األقصى اإلسالمية المختلطة في العيزرية   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الصف
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ن 
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سي  
سا
األ

ع 
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1980  107  47  18              172 
1981  134  75  33  18            260 
1982                     
1983  114  120  88  49            371 
1984  172  130  100  71            473 
1985  143  154  109  74            480 
1986  146  119  128  68            461 
1987  126  129  94  103            452 
1988  149  121  114  81            465 
1989  195  208  109  106  32          650 
1990  137  181  155  85            558 
1991  250  158  156  126  25          715 
1992  163  160  67  37  15          442 
1993                     
1994  195  124  114  58  61          552 
1995  171  132  134  74  66  61        638 
1996  181  166  101  78  71  49        646 
1997  180  99  95  70  59  48        551 
1998  147  156  119  73  61  41        597 
1999  119  114  121  48  57  71        530 
2000  87  82  88  75  28  31        391 
2001  103  89  104  86  76  51        509 
2002  85  94  89  105  87  71  41      572 
2003  96  94  103  92  108  87  67  45    692 
2004  91  88  95  41  30  35  67  23    470 
2005  54  93  48  45  44  28    28    340 
2006  60  89  94  34  46  24  32  31  24  434 
2007  94  90  89  38  34  23  44  29  23  464 
2008  94  98  66  58  34  38  45  44  26  503 
2009  110  101  80  57  58  35  29  39  28  537 
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  :من خالل الجدول أنيظهر 
وعـدم اقتـصارها علـى      بصورة تدريجية،   اشتمال المدرسة على المرحلة األساسية العليا        -1

 .المرحلة األساسية الدنيا

 1982، فقد ظهر لدينا أن أعداد الطالب لم يتم إحصائها للعام            لسجالتبعض ا هناك ضياع ل   -2
 . 1993وللعام 

  
  :سالميةمدرسة ذكور رياض األقصى اإل. 2.3.2.4

  
  : تاريخ المدرسة عبر مسيراتها

  2005: سنة التأسيس: أوالً
  .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: مؤسس المدرسة: ثانياً
  .ذكور رياض األقصى: اسم المدرسة: ثالثاً
  .ثم كامل أبو عربحسن شاهين :لقد تولى اإلدارة خالل مسيرتها كل من: اإلدارة: رابعاً
إن المبنى المدرسي هو جزء من مبنى المدرسـة األم مدرسـة ريـاض               :مدرسيالمبنى ال : خامساً

وكان انفصال المدرستين   . األقصى اإلسالمية المختلطة لكن بإدارتين مختلفتين، وبمدخلين منفصلين       
بسبب اكتظاظ الصفوف، وازدياد أعداد الطلبة الملتحقين بالمدرسة، التوجه نحو فصل الذكور عـن              

  .   نهم في مجتمع ال يشجع االختالطاإلناث وخاصة وأ
  .من الصف الثالث األساسي وحتى الصف الثامن: المراحل الدراسية: سادساً
  .الذكوراقتصرت المدرسة ومنذ تأسيسها على : نوعية المدرسة: سابعاً
  .طينيالمنهاج الفلس: المنهاج: ثامناً
  :أهم األنشطة: تاسعاً
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .يذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافيةتنف •

المشاركة في الفعاليات والمسابقات العلمية واألدبية والثقافية والرياضية الخارجية من قبـل             •
 .مدارس أو مراكز داخلية أو خارجية

 . تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

 .نشاطات صحية •

 .نشاطات كشفية •
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  :معوقاتأهم ال: عاشراً
وهو المعوق الموجود في المدارس بصورة عامة والمتمثل في كثرة األعمال           : معوق إداري  •

 .اإلدارية الملقاة على عاتق المدير

ثـرة الـدورات التـي تـنظم        ، وك  تعاون األهل أكاديمياً مع المدرسة     كقلة: معوق أكاديمي  •
 . المنهاج وما يتعلق بهو، للمعلمين

خالل الرسالة أن هذا المعوق يشكل مشكلة واضـحة لجملـة           وكما اتضح من    : معوق مالي  •
هذه المدارس، إال أن بعضها قد تخطاها ولم يعتبرها مشكلة ظاهرة وواقعة، والبعض اآلخر              

 .  كهذه المدرسة اعتبرت المعوق المالي من أكبر المعوقات التي توجهها

لتربية والتعليم في القدس    وجود الجدار الفاصل والذي يعيق التواصل بين المدرسة ومكتب ا          •
 .الشريف

  : أهم المنجزات: الحادي عشر
سالمية تخصيص هذه المدرسة للذكور من الطلبة بعد فصلها عن مدرسة رياض األقصى اإل             •

 . على اإلناث) رياض األقصى اإلسالمية المختلطة ( ة األم المختلطة، واقتصار المدرس

 . العليايةألساسمرحلة اتوفير مدرسة للذكور في البلدة لتضم طالب ال •

  
 2005ة رياض األقصى اإلسالمية عام      رسمقارنة بين واقع ذكور مد    ) 10.4(ويظهر الجدول التالي    
 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسـة فـي عـدد مـن              2009/2010وواقعها الحالي للعام    

  .المجاالت التي لم ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنية
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   )10.4 (جدول 
  2009/2010 وواقعها الحالي للعام 2005       مقارنة بين واقع المدرسة عام    

                     
ذكور رياض األقصى اإلسالمية عند       

  2005التأسيس عام 
ذكور رياض األقصى اإلسالمية عنـد      

  2010التأسيس عام 
  دائرة األوقاف اإلسالمية  دائرة األوقاف اإلسالمية   المؤسس

  كامل أبو عرب  حسن شاهين  ة/ اسم المدير
  العيزرية  العيزرية  موقع المدرسة 
  دائرة األوقاف اإلسالمية   دائرة األوقاف اإلسالمية  السلطة المشرفة
من الصف الثالث األساسـي وحتـى         من الصف الرابع وحتى الثامن  المراحل الدراسية

  الثامن
  وقف إسالمي  وقف إسالمي  نوعية البناء

  ذكور   ذكور   ية الدراسةنوع
   معلما 15  ---   ات / عدد المعلمين
   طالبا315   طالبا293  عدد الطالب 
   صفوف 10   صفوف 10  عدد الصفوف

مدير، نائب المدير، سكرتير، هيئـة        الهيكل التنظيمي
   أذنة،تدريسية، مرشد اجتماعي

مدير، نائب المدير، سـكرتير، هيئـة       
   أذنة،تدريسية، مرشد اجتماعي

المساهمة في بناء جيل جيد، يـرتبط         رسالة المدرسة
بماضيه، ويرفض سلبيات حاضـره،     
ويعمل على صناعة مستقبله باإليمان     

  .والعلم النافع

المساهمة في بناء جيل جيـد، يـرتبط        
بماضيه، ويرفض سـلبيات حاضـره،      
ويعمل على صناعة مستقبله باإليمـان      

  . والعلم النافع
  

  :يالحظ من الجدول
 .تغير رسالة المدرسة وبقيت كما هي منذ نشأتهالم ت •

 .تعد هذه المدرسة من المدارس الجديدة التي أضافتها مديرية التربية والتعليم •

الحالي، والذي أظهـره    التقارب الملحوظ في عدد الطالب ما بين عام تأسيسه وحتى العام             •
لطلبة منذ عام تأسيـسه  من خالل عرض اإلحصائية المتعلقة بأعداد ا      ) 11.4(ي  الجدول اآلت 

  . 2010وحتى العام الحالي 
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   )11.4( جدول 
   2010 - 2005أعداد الطالب في مدرسة ذكور رياض األقصى اإلسالمية في العيزرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الحظ من الجدول ما يليي

 إذ أن الزيادة في أعدادهم ومنـذ عـام           أعداد الطلبة الملتحقين بالمدرسة    الثبات النسبي في   •
  . فقطاً طالب22  كانت 2005

  
  :  مناقشة واستنتاجات.3.3.2.4

  

بذلك مدرسـة   تتمتع مدرسة رياض األقصى المختلطة بعالقة طيبة مع المجتمع المحلي، مغايرة            ) 1
وتـرى  .  مع المجتمع المحلي   من تدهور العالقات  األخيرة  تعاني المدرسة   ذكور رياض األقصى، و   

ذكور رياض األقصى مع المجتمع المحلـي هـو إدارة          مدرسة   باحثة أن السبب في تدهور عالقة     ال
 إذ إن المجتمع المحلي هو نفسه المجتمع المحلي المحـيط بمدرسـة ريـاض األقـصى                 المدرسة،

المختلطة والواقعة في المنطقة ذاتها، وهو ذاته المجتمع الداعم والمساند لمدرسة رياض األقـصى               
توفير حارس للمدرسة السابقة مـن خـالل تـوفير راتبـه            المختلطة، وهو ذاته المجتمع الذي قام ب      

الشهري من أولياء أمور الطلبة، وهو ذاته المجتمع الذي قام بإضافة الطابق الثالـث علـى البنـاء                  
أخرى وكلٌّ مـن المدرسـتين       المجتمع أن يساند مدرسة ويغض الطرف عن         فكيف لهذا . المدرسي
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2005    60  61  62  63  47  293  

2006    57  60  62  61  52  292  

2007    56  59  63  65  53  296  

2008  31  38  59  58  59  56  301  

2009  30  61  45  64  60  55  315  
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 أن مدرسة ذكـور ريـاض       يق األهداف ذاتها، وال سيما    لى تحق تنطلقان من الرسالة ذاتها وتسعيان إ     
 ليستقر الطالب   2005األقصى هي ذاتها مدرسة رياض األقصى المختلطة، وقد انفصلت عنها عام            

  . البنون فيها وبإدارة مستقلة
  
ترتيـب  تبين أن هناك قلـة      في مدرسة رياض األقصى المختلطة،       السجالت   االطالع على عند  ) 2

، لذلك لم يكـن باإلمكـان       ضياع البعض اآلخر  و، بل   أيضاالحديثة  القديمة منها و  ت  وتنظيم للسجال 
  .1993 وللعام 1982إحصاء أعداد الطلبة للعام 

  
بإقبال الطلبة عليها بالرغم من وجود مدارس أخـرى         رياض األقصى المختلطة    مدرسة  تتمتع   ) 3

  .ع به المدرسةالطيبة التي تتمت السمعةصيت وفي المنطقة، والذي يدل على ال
  

  : مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في العبيدية.4.2.4
  

؛ ريـاض   2000؛ رياض األقـصى اإلسـالمية،       2009؛ فواقه،   2009صبري،  ؛  2009عيسى،  (
  .)1987األقصى اإلسالمية، 

أحد المؤسسين لمدرسـة ريـاض      (جاءت فكرة إنشاء هذه المدرسة عندما طلب السيد يونس عيسى           
 من الشيخ عكرمة صـبري رئـيس        1978عام  ) ية، ومدير المدرسة الفعلي حاليا    األقصى اإلسالم 

جمعية األقصى العلمية اإلسالمية في ذلك الوقت بأن يفتتح مدرسة في العبيدية تضم أبناءها وتربيهم               
 كما يشير إليه ملحـق      تربية إسالمية، وتكون في الوقت ذاته تحت إدارة وإشراف وتمويل الجمعية          

عالً كان ذلك وتحت ظرف عسكري إسرائيلي صعب وبصورة سرية، إذ عمل الـسيد   وف. )14(رقم  
كمـا يـشير إليـه      ) 33(الذي بدأ عددهم ب     يونس والعاملين معه على تجميع عدد من أبناء القرية          

، وعندها بدأت مسيرتهم التعليميـة بمعلمتـين   اطالب) 78(إلى أن وصل عددهم إلى     الملحق السابق،   
تم فيه افتتاح المبنى الجديد      إذ   1996حتى عام   ) أحد مساجد القرية  (ي مسجد األبرار     ف اطالب) 78(و

 تـم  1979 واقتصرت على مرحلة الرياض فقط، وفي عـام    ،)15ملحق رقم   (وانتقال الطالب إليه    
 وجود عدد كـاف   ث سنين متواصلة وتم إغالقه لقلة     الذي استمر لثال  افتتاح الصف األول األساسي و    

 تم افتتاح أربعة فروع أخـرى للريـاض     1988، وفي العام    1989ب، وأعيد افتتاحه عام     من الطال 
  .  لصالح هذه الرياضموزعة في أربعة من مساجد القرية بحيث تم أخذ الطابق األول من كل مسجد
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بيت لحم، وأعطى    جامعة    في )مدرس ومدرب معلمين  (خضر الزغبي    أن جاء    1995وكان في عام    
 زا عن الوضع التعليمي في المدرسة، إال أن انتقاده الوحيد كان حول البنـاء المدرسـي               تقريرا ممتا 

، وإثر ذلك مباشرة عمد السيد يونس والعاملين معه بوضع حجر األسـاس للبنـاء               )16ملحق رقم   (
 من خالل جمع تبرعات من أيدي الخير السخية، وخالل خمسة           4/8/1995المدرسي الجديد بتاريخ    

بحضور المدير  ) 15ملحق رقم   ( تم افتتاح البناء     1/6/1996وبتاريخ  . ان البناء جاهزاً  أشهر فقط ك  
العام للجمعية الشيخ عكرمة صبري، ومدير التربية والتعليم السيد محمد الـدبس، وتحـت رعايـة                

والذي ضم المرحلة األساسية األولى من الصف األول وحتى السادس وضـمت            . محافظة بيت لحم  
 وتم إغالق اثنتين من الرياض لعدم منحها تراخيص مـن قبـل           .  الخامس من الرياض   أيضاً الفرع 

  . السلطة الفلسطينية
  

 جاء قرار من الحكم العسكري اإلسرائيلي بإغالق كل المؤسسات التي ال تحمـل              )1988(وفي عام   
تراخيص، فتم تقديم طلب لإلدارة المدنية اإلسرائيلية عن طريق وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية،             

  )17ملحق رقم  (.وعليه فقد حصلت المدرسة والرياض على الترخيص المطلوب الستمرارها
  

 انقطعت الجمعية بصورة عامة عن مدرسة العبيدية ورياضـها واقتـصرت            1988ته  وفي العام ذا  
على اإلشراف الفني والتربوي فقط أما اإلشراف اإلداري والمالي فلم تتدخل الجمعية فيهما وتركت              

أما اآلن وفي الوقت الحاضر أصبحت تابعة لمكتـب         . )18ملحق رقم    (للسيد يونس والعاملين معه   
يم في بيت لحم من حيث اإلشراف التربوي، ومن حيث القوانين واألنظمـة باسـتثناء               التربية والتعل 

  . السلطة الفلسطينيةبعض القوانين كونها مدرسة خاصة ولم تندرج بعد تحت
  

  :تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

  )19ملحق رقم  (1978: سنة التأسيس: أوالً
  .ميةجمعية األقصى العلمية اإلسال: مؤسس المدرسة: ثانياً
 فهي تحمل    في بداياتها، أما حالياً     حملت المدرسة اسم روضة العبيدية اإلسالمية      :اسم المدرسة : ثالثاً

  . )23ملحق رقم ( العبيدية –اسم رياض األقصى اإلسالمية 
  .السيد يونس عيسىمنذ تأسيسها المدرسة  ةدار تولى إ:اإلدارة: رابعاً
، بقي األمـر    لمدرسي في أحد مساجد القرية في مسجد األبرار       أقيم البناء ا  : المبنى المدرسي : خامساً

  . انتقلت المدرسة إلى مبناها الجديد في قرية العبيدية نفسها إذ1996كذلك حتى عام 
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 تم افتتاح الصف    1979مرحلة الرياض فقط، وفي عام      ابتدأت المدرسة ب  :  المراحل الدراسية  :سادساً
ن متواصلة ثم توقف لعدم وجود عدد كاف مـن الطـالب،            األول األساسي والذي استمر لثالث سني     

افتتاح الـصف   إعادة   إذ تم    1989وبقيت المدرسة على هذا الحال مقتصرة على الرياض حتى عام           
  .للمرة الثانية في المكان ذاته مسجد األبراراألساسي األول 
  . مختلطة: نوعية المدرسة:سابعاً
ي المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة              طُبق المنهاج األردن   : المنهاج :ثامناً

  .1998 المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من
  : أهم األنشطة: تاسعاً
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافية •

 .ة وثقافية داخليةتنظيم مسابقات علمية وأدبي •

 .نشاطات صحية •

أما النشاطات الكشفية والمخيمات الصفية، فقد توقفت المدرسة عن القيام بهـذه النـشاطات               •
  .والتي كانت تشكل موردا مهماً من الموارد المالية للمدرسة

  :اتعوقأهم الم :عاشراً
ط المـستحقة علـى      واألزمة المالية التي تمر بها المدرسة، فاألقـسا        الوضع المالي السيئ    •

الطلبة ال تكفي لسد احتياجات المدرسة من تسديد رواتب المعلمات، ومن توفير مستلزمات             
 . دينار أردني100مال قرابة المدرسة، إذ يدفع الطالب الواحد خالل السنة كلها مبلغاً من ال

 يقـع هـذا     فأين. ديناراً أردنياً ) 130(عن  راتب المعلمة   ال يزيد   إذ   واتب المعلمات رتدني   •
المبلغ بالمقارنة مع الرواتب العالية التي تقدم للمعلمين في القدس سواء الحكومية منهـا أو               
التابعة للبلدية اإلسرائيلية أو التابعة لوكالة الغوث الدولية، أو حتى بالمقارنة مـع الرواتـب      

 .التي تقدمها المدارس الحكومية في بيت لحم

 :أهم المنجزات: الحادي عشر

كبر االنجازات التي تشهد لهذه المدرسة هو استمرارها في العطاء وفي تقديم خدماتها             من أ  •
ألبناء القرية، بالرغم من العراقيل التي تواجه المدرسة كالوضع المالي الـسيئ، وتـضيق              
الخناق عليها من قبل مكتب التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، وذلك من خالل منعهـا                

ات كالمخيمات الصيفية والتي توفر من خاللها المدرسة بعـض المـال            القيام ببعض النشاط  
  . لسد احتياجاتها
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العبيدية عـام   / ة رياض األقصى اإلسالمية   رسمقارنة بين واقع مد   ) 12.4( ويظهر الجدول التالي    
 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسة في عدد مـن           2009/2010 وواقعها الحالي للعام     1978

                                 .    لتي لم ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنيةالمجاالت ا
  

  )  12.4 (جدول                                          
    2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1978مقارنة بين واقع المدرسة عام          

                   
  2009/2010المدرسة عام   1978المدرسة عند التأسيس عام   

   العبيدية -رياض األقصى اإلسالمية  روضة العبيدية إلسالمية   اسم المدرسة 
  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية  المؤسس

  يونس عيسى  يونس عيسى   ة/ اسم المدير
  قرية العبيدية  قرية العبيدية   موقع المدرسة 

   تابعة للجنة في البلدة خاصة  جمعية األقصى العلمية اإلسالمية   شرفةالسلطة الم
  األساسية الدنيا اقتصرت على الرياض والصف األول   المراحل الدراسية

  وقف إسالمي  وقف إسالمي   نوعية البناء
  مختلطة  مختلطة   نوعية الدراسة
   معلما 8  ---   ات / عدد المعلمين
  طالبا  137   طالبا33  عدد الطالب 
   صفوف 6  ---  عدد الصفوف

  مدير، هيئة تدريسية، أذنة  ---  الهيكل التنظيمي
تربية وتنشئة األطفال تنـشئة وطنيـة         رسالة المدرسة

  .دينية سليمة
إنشاء جيل متعلم مؤمن باهللا، متمسك      

  .   بدينه وأرضه
  
  :الحظ من الجدول ما يليي

الحفـاظ علـى الـسجالت      ى قلة االهتمام ب   السبب إل اب بعض البيانات، وذلك ربما يعود       غي -1
 .الصادرة من الجمعية

استمرار هذه المدرسـة    ذي يؤكد   انبثاق رسالة المدرسة الحالية عن الرسالة األولى لها، وال         -2
 .وفق المنهج الذي انطلقت منه، بل وتمسكها بهذه الرسالة

) 13.4(جدول رقـم    منذ تأسيس المدرسة، والذي أظهره ال     الزيادة البسيطة في أعداد الطلبة       -3
 .  2010 وحتى العام الحالي 1980إحصائية بأعداد الطلبة منذ عام من خالل 
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  ) 13.4( جدول 
  

  2010 - 1980إحصائية بأعداد الطلبة في مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في العبيدية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : من خالل الجدول أنيتبين
  . بالسجالت المتعلقة بأعداد الطلبة خالل السنوات السابقةاحتفاظ إدارة المدرسة  -1

  
 الصف

  
         
  السنة

  

سي
سا
األ

ل 
ألو
ا

سي  
سا
األ

ي 
ثان
ال

سي  
سا
األ

ث 
ثال
ال

  

ألس
ع ا
راب
ال

سي
ا

سي  
سا
األ

س 
خام

ال
سي  

سا
األ

س 
ساد

ال
  

وع
جم
الم

 

1980  19            19 
1981  12            12 

1989  33            33 

1990  35  24          59 

1991  57  30  21        108 

1992  69  49  29  21      168 

1993  59  63  48  24  17    211 

1994  56  55  55  41  19  14  240 

1995  72  50  49  45  32    248 

1996  76  64  39  38  32  26  275 

1997  93  74  59  38  29  26  319 

1998  103  88  60  48  28  25  352 

1999  53  79  76  47  42  19  316 

2000  66  47  68  63  37  35  316 

2001  62  61  36  56  47  30  292 

2002  46  48  47  31  37  36  245 

2003  46  32  39  36  20  33  206 

2004  47  31  28  33  26  19  184 

2005  48  31  23  22  22  22  168 

2006  33  34  26  14  19  18  144 

2007  49  16  28  26  13  18  150 

2008  34  30  16  26  24    130 

2009  19  35  27  15  21  20  137 
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 وفي تناقص مقارنة باألعداد التـي       ،2004درسة في ثبات نسبي منذ عام       لمأعداد طالب ا   -2
رغبة أوليـاء   إلى   ذلك    السبب في  ويمكن أن يعزى  .2001-1996كانت في الفترة ما بين      

أمور الطلبة إلى التوجه نحو المدارس الحكومية التابعة للسلطة الفلـسطينية، أو المـدارس              
  .اً ألن التعليم فيها مجانيالتابعة لوكالة الغوث الدولية، وذلك

  
  : مناقشة واستنتاجات.1.4.2.4

  
  .تقع المدرسة في موقعٍ بعيد عن مناطق مأهولة بالسكان، وبالتالي فهي توفر مناخاً تعليمياً جيداً) 1
  
هناك شيء من التفاني من قبل هذه المدرسـة         أثناء إنجاز هذه الرسالة أن      في  ظهر لدى الباحثة    ) 2

ات ألبناء البلدة على الرغم من الوضع المالي الصعب الذي تمـر بـه المدرسـة،                في تقديم الخدم  
فاألقساط المستحقة  وذلك بقبول رواتب متدنية،     باإلضافة إلى أن المعلمات يظهرن استعداداً للتضحية        

ير مـستلزمات   على الطلبة ال تكفي لسد احتياجات المدرسة من تسديد رواتب المعلمات، ومن تـوف             
ي شيقل إسـرائيل ) 600(دفع الطالب الواحد خالل السنة كلها مبلغاً من المال ال يتعدى      ، إذ ي  المدرسة

   .$)90(ديناراً أردنياً أي ما يعادل ) 130(، وراتب المعلمة ال يزيد أيضاً عن $) 80(أي ما يعادل 
  
قـصى  والملفات والوثاق الصادرة مـن جمعيـة األ       تمتاز هذه المدرسة بالحفاظ على السجالت       ) 4

منظمة، األمر الذي لم ألمسه     مرتبة و بصورة  أو الصادرة منها    العلمية أو من مديرية التربية والتعليم       
أو أشاهده في المدارس األخرى وخصوصاً مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في حـي الـسعدية               

قـصى  ، وتتشارك مدرسة ريـاض األ     جع الوحيد لجمعية األقصى العلمية    والتي تعتبر المصدر المر   
    .مع هذه المدرسة في الحفاظ على السجالتفي ضاحية البريد اإلسالمية 

  
،  وفي تناقص مقارنة باألعداد      2004 أن أعداد طالب المدرسة في ثبات نسبي منذ عام           يالحظ) 3

 كانت المدرسة في أول عهدها تضع شروطاً السـتقبال          2001-1996التي كانت في الفترة ما بين       
  .ها اليوم وبوجود األزمة المالية ُألزمت باستقبال الطلبة ودون شروط أو معايير للقبولالطلبة، إالّ أنّ
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من حملة درجة البكـالوريوس، إال أن الفـرص          أن معظم العاملين من الهيئة التدريسية        يالحظ) 4
ـ جداً وألسباب سياسية، فكان ال    المتاحة أمامهم لاللتحاق في مدارس تابعة لجهات أخرى محدودة           د ب

  .من اتجاههم نحو هذه المدرسة، والرضا بالراتب المتدني الذي توفره المدرسة
  

  :ارس رياض األقصى اإلسالمية في قرية صورباهردم. 5.2.4
  

 مدرسة بنات أبي  : تحدد مدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر في خمس مدارس وهي          تو
ذكور  بنات عثمان بن عفان، ومدرسة       ، ومدرسة بنات عمر بن عبد العزيز    ، ومدرسة   بكر الصديق 

   .عمر بن الخطاب، ومدرسة ذكور علي بن أبي طالب
  

ويـستند  ) 20ملحـق رقـم     ( القـدس    -وقد انطلقت هذه المدارس من خالل لجنة زكاة صورباهر        
مدارس رياض األقصى اإلسالمية في بلدة      التعريف بلجنة زكاة صورباهر بوصفها الجهة المؤسسة ل       

؛ 2009فواقـة،    ؛2010؛ فواقة،   2010جبريل،  : (ثائق والمنشورات والمقابالت   الو  إلى صورباهر
صـورباهر،  -جنة أمـوال الزكـاة    ل؛  1998 لجنة زكاة صورباهر،   ؛2009اللجنة المساندة للتعليم،    

بافتتـاح روضـة    إذ قامت هذه اللجنة وبالتعاون مع جمعية األقصى العلميـة اإلسـالمية             ). 1989
، وفـي عـام     1982 / 81ر في بناية مستأجرة في بداية العام الدراسـي          لألطفال في بلدة صورباه   

 قامت لجنة أولياء األمور والتي تعد اللجنة العامة المشرفة على مدارس ورياض األقـصى               1983
اإلسالمية في بلدة صورباهر بالتقدم بطلب إلى جمعية األقصى العلمية اإلسالمية من أجل االرتقـاء               

تقتصر فقط على الرياض إلى مدرسة للمرحلـة األساسـية الـدنيا، إال أن              بهذه الرياض من كونها     
الجمعية لم توافق وذلك بحكم عدة معطيات أهمها ميزانية الجمعية التي ال تسمح بإنـشاء مـدارس                 

بصورة أخرى، ومن هنا قامت لجنة زكاة صورباهر في القرية باستالم إدارة وتمويل هذه المدارس               
ية من الـصف األول     شأت في العام ذاته مدرسة أساس     ، بحيث أن  86/1987سي  كاملة في العام الدرا   

األساسي وحتى الصف السادس، بحيث كانت مختلطة من الصف األول وحتى الصف الرابـع أمـا                
  .الصفان الخامس والسادس فاقتصرا على اإلناث

          
ة وبعدد من الطالبـات لـم       إلعدادي تم إنشاء المرحلة الثانوية لإلناث قبل المرحلة ا        1989وفي العام   

، فـي بنايـة     )21ملحق رقـم     ( طالبة من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر        )76(يتجاوز  
 1989وبدأ تكوين المرحلة اإلعدادية بصورة تدريجية في العـام ذاتـه            . مستأجرة في وسط القرية   
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، وبإنهائهن الصف السابع تـم      بحيث تم افتتاح الصف السابع للطالبات اللواتي أنهين الصف السادس         
  .افتتاح الصف الثامن، وكذلك الحال بالنسبة للصف التاسع

         
وبذلك وفّرت لجنة زكاة في صورباهر مدرسة شاملة من الصف األول وحتى الصف الثاني عـشر                

البنايـة  لبنات القرية في بنايتين مختلفتين، بحيث احتوت البناية األولى المرحلة االبتدائية، واحتوت             
الثانية المرحلة اإلعدادية والثانوية، وبقي األمر على هذا الحال إلى أن سلمت لجنة أمـوال الزكـاة                 

   .1998المدرستين رسمياً لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية عام 
          

قوعهـا   الذي وقف وراء تسليم المدرستين لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية و          وكان السبب الرئيس  
 تداركها  في أزمة مالية أدت إلى حدوث عجزٍ مالي كبير لم تستطع لجنة أموال الزكاة في حينه من                

، فقد كانت اللجنة تغطي ثلث احتياجاتها ومـستلزماتها المدرسـية مـن األقـساط               )22رقم  ملحق  (
احد، أما الثلثان   سنويا للطالب الو  ) اً أردني اً دينار 150(المفروضة على الطلبة والتي كانت ال تتجاوز        

وكان سبب هذا   . اآلخران فكانت تغطيه من المساعدات الداخلية والخارجية التي كانت تحصل عليها          
 أي عند إنـشاء الـسلطة الفلـسطينية،         1994العجز المالي أن قلّتْ المساعدات الخارجية منذ عام         

م المساعدات أصبح يقـدم     فرفض الممولون في الخارج تقديم مساعدات للجنة أموال الزكاة ألن تقدي          
وبصورة رسمية إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خاصة وبعد وجـود الـسلطة الفلـسطينية               

يها بـصورة   وال الزكاة هذا الدعم مما أثّر ف      وأصبح الدعم يقدم لهم وعن طريقهم، فافتقدت لجنة أم        
حل ياسـر عرفـات وقـام بـدوره         كبيرة، ونظراً لهذا العجز لجأت اللجنة عندها إلى الرئيس الرا         

 شهرياً وعلى مـدار     ) ديناراً أردنياً  15000(بالمساهمة في معالجة هذه األزمة المالية بتبرعه بمبلغ         
 الراحل ياسـر    الدعم المادي الذي قدمه الرئيس    ) 23(، ويظهر الملحق    )2009فواقه،  (عدة سنوات   

  .لصعب داخل الحكومة الفلسطينيةإلى أن انقطع هذا الدعم نتيجة للوضع االقتصادي اعرفات، 
          

ومع ازدياد أعداد الطالبات اللواتي التحقن بالمدرسة وازدياد المتطلبات والمستلزمات المدرسية التي            
يجب توفيرها للمدرسة، ومع وجود العجز المالي سابقاً أصبح العبء الذي وقع على كاهـل لجنـة                 

ملحـق  (ف مـن الـدنانير األردنيـة        نٍ بعـشرات اآلال   أموال الزكاة ال يطاق ووقعت اللجنة في دي       
،والذي انعكس بدوره على المعلمين والمعلمات إذ لم يكن باإلمكان توفير رواتبهم كاملة، وعليه              )24

فقد وجدت لجنة أموال الزكاة نفسها أمام جملة من خيارات صعبة ومريرة إما إغالق المدارس، أو                
لحكومة الفلسطينية، أو االضطرار إللحاقها بالمدارس الرسمية       ضمها لمؤسسات ربحية، أو ضمها ل     
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التي تتوالها بلدية القدس المحتلة ووزارة المعارف اإلسرائيلية، أو رفع األقساط إلى ما يزيد عـن                
سنوياً للطالب الواحد، والذي بدوره سيمنع الكثير من الطلبـة مـن االلتحـاق              )  ديناراً أردنياً  500(

وضع االقتصادي السيئ، وكان الحّل الذي اختارته اللجنة هو ضم المدرسة إلـى             بالمدرسة نتيجة ال  
وعليه فقد تم تسليمها لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتـاريخ          . وزارة التربية والتعليم الفلسطينية   

1/8/1999 .  
   

دارس بناء على طلبٍ    وفي فترة الحقة قامت مديرية التربية والتعليم في القدس بتغيير أسماء هذه الم            
من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فأعطيت المدارس أسماء الخلفاء الراشدين الخمسة، إذ أطلق             
اسم الخليفة األول أبو بكر الصديق على مدرسة رياض األقصى اإلسالمية الثانوية للبنـات، واسـم      

مية الثانوية للبنين، واسم الخليفة     الخليفة الثاني عمر بن الخطاب على مدرسة رياض األقصى اإلسال         
الثالث عثمان بن عفان على مدرسة رياض األقصى اإلسالمية اإلعدادية للبنات، واسم الخليفة الرابع            
علي بن أبي طالب على مدرسة رياض األقصى اإلسالمية األساسية للبنين، واسم الخليفة الخـامس               

مية األساسية للبنـات، وبـذلك أصـبحت        عمر بن عبد العزيز على مدرسة رياض األقصى اإلسال        
  :المسميات الجديدة لهذه المدارس

 للبنات ـ مدرسة بنـات   بنات عمر بن عبد العزيز للبنات ـ مدرسة   بكر الصديقمدرسة بنات أبي
عمـر بـن    للذكور ـ مدرسة ذكور  ذكور علي بن أبي طالبعثمان بن عفان للبنات ـ ومدرسة  

  .  للذكورالخطاب
          
غم من انضمام هذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إدارةً وتمويالً وإشرافاً إال              وبالر

مقارنة ببقية المدارس التابعة للحكومة الفلـسطينية فـي          أنها تمتاز بشيء من الخصوصية والحرية     
ـ                ذلك القدس الشريف وبذلك تتحرر من بعض المركزية في الوزارة، وذلك لتدخل مجلس اآلبـاء ب

والرجوع إلى المشرف العام عن هذه المدارس ورئيس مجلس اآلباء والذي بـدوره يمثـل حلقـة                 
الوصل بينه وبين المدارس الخمسة ويقوم باتخاذ القرارات المناسبة دون معارضـة مـع أنظمـة                

إذ يشرف على هذه المدارس الخمسة مجلس اآلبـاء وهـو ذاتـه لجنـة زكـاة                 . وقوانين الوزارة 
الذي يمثل حلقة الوصل بين المجتمع المحلي ومكتب التربيـة والمـدارس الخمـسة،              صورباهر، و 

  . باإلضافة أنه يقوم بتوفير الدعم المادي والمعنوي قدر اإلمكان لهذه المدارس
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 كمـا    وتطورها في صورباهر مدارس ورياض األقصى اإلسالمية     فيما يلي عرض مختصر لنشأة      
؛ 2009؛ عطـون،    2009؛ حمادة،   2010جبريل ،   : ( لمقابالتدلّت عليها الوثائق والمنشورات وا    

 ؛2009اللجنة المساعدة للتعلـيم،      ؛2009؛ مطر،   2009المصري،  ؛  2009،  ؛ فواقه 2009مقبل،  
  ).1998لجنة زكاة صورباهر، 

  

  :بنات عمر بن عبد العزيز. 1.5.2

  
  :تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

  1982: سنة التأسيس: أوالً
  لجنة أموال الزكاة في صورباهر: المدرسةمؤسس : ثانياً
عند تأسيس المدرسة بدأت باسم مدرسة رياض األقصى اإلسالمية، وبعد ضمها           : اسم المدرسة : ثالثاً

لتكون أول فرعٍ من مدارس ريـاض األقـصى اإلسـالمية،           ) أ(للسلطة الفلسطينية أعطيت الفرع     
 فقد أصبح اسمها مدرسة     2005، أما عام    )أ(مدرسة رياض األقصى اإلسالمية فرع      : وليكون اسمها 

  .    بنات عمر بن عبد العزيز
محمود فواقه للمرحلة الثانوية في الفترة المسائية مـع         :  لقد تولى على إدارة كل من      :اإلدارة: رابعاً

              انشراح بربر للمرحلة اإلعدادية في الفترة الصباحية، راتب الرابي، عبد الرحمن أبو التين، وانتهاء
  . يدة رائدة عطونبالس

هو البناء نفسه الذي أقيمت فيه أول مدرسة لرياض األقصى اإلسـالمية            : المبنى المدرسي : خامساً
المـسجد   (في وسط البلدة عنـد مـسجدها الـرئيس    في البلدة والتي احتوت المرحلة الثانوية، ويقع        

 إلى السلطة الفلسطينية،    ، وجزء من البناء مستأجر عن طريق لجنة أموال الزكاة، ثم انتقل           )العمري
      .جنةوالجزء اآلخر ملك للّ

اقتصرت المدرسة على المرحلة األساسية فقـط، مـن الـصف           : مراحل المدرسة الدراسية  : سادساً
فإن هذه المرحلة قد مرت في      ) 15(األول األساسي وحتى الصف السادس، وكما يظهر الجدول رقم          

وضعها الحالي على الصف األول األساسي وحتى الصف        تقلبات عديدة في صفوفها، إلى أن استقر        
  . الرابع
 من الصف األول حتى الـصف       الدراسة عند تأسيس المدرسة مختلطة    كانت  : نوعية الدراسة : سابعاً

الرابع، ولإلناث في الصفين الخامس والسادس، واستمر هذا الحال لسنوات عـدة، ليـشتمل علـى                
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 اقتصرت على اإلنـاث باسـتثناء     2009قريبا، وفي عام     ت 1989اإلناث في معظم صفوفه منذ عام       
  .    الصف األول إذ مازال مختلطا

طُبق المنهاج األردني المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة                : المنهاج: ثامناً
  .1998 المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من

  :أهم األنشطة: تاسعاً
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافية •

المشاركة في المسابقات العلمية واألدبية والثقافية والرياضية الخارجية من قبل مـدارس أو              •
 .مراكز داخلية أو خارجية كالمنتدى الثقافي، وروضة رياض الصالحين

 .أدبية وثقافية داخليةتنظيم مسابقات علمية و •

  . نشاطات صحية •
  :أهم المعوقات :عاشراً
عدم وجود ساحة جيدة مهيأة للطلبـة،       :  من حيث  اً كبير اًالمبنى المدرسي والذي يعتبر عائق     •

 وخاصة   عند التنقل بينها وخطراً     كبيراً وهو عبارة عن عدة أبنية متجاورة مما يشكل عائقاً        
 .البناءمع وجود الشارع الذي يفصل أجزاء 

  :أهم المنجزات: الحادي عشر
 .مستأجراً بالكاملكان امتالك قسم من المبنى المدرسي بعد أن  •

 .تخصيص المدرسة لإلناث •

 .الزيادة في التحصيل العلمي وكما ظهر من خالل سجالت العالمات •

 .تشكيل مجلس أمهات عرف بمسمى صديقات المدرسة •

  
 وواقعهـا   1982قع بنات عمر بن عبد العزيـز عـام          مقارنة بين وا  ) 14.4(ي  ويظهر الجدول اآلت  

 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسة في عدد من المجاالت التي لم             2009/2010الحالي للعام   
  .ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنية
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  ) 14.4(جدول 
   2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1982   مقارنة بين واقع المدرسة عام           

          
  2010المدرسة عام   1982المدرسة عند التأسيس عام   

  بنات عمر بن عبد العزيز  مدرسة رياض األقصى اإلسالمية   اسم المدرسة 
  لجنة أموال الزكاة في صورباهر  لجنة أموال الزكاة في صورباهر  المؤسس

  رويدة عطون   انشراح بربر  ة/ اسم المدير
  ورباهرص  صورباهر  موقع المدرسة 
  السلطة الفلسطينية  لحنة زكاة صورباهر  السلطة المشرفة
اقتصارها على الرياض وعلـى الـصف         المراحل الدراسية

  األول
  من الصف األول وحتى الرابع

جزء منه وقف إسالمي، والجـزء اآلخـر          مستأجر   نوعية البناء
  .مستأجر

  تلطلإلناث باستثناء الصف األول فهو مخ  مختلط  نوعية الدراسة
   معلما 21  ---   ات/ عدد المعلمين
   طالبا 488   طالبا 39  عدد الطالب 
 صـف وإغـالق ثـالث       22الغرف الفعلية     ---  عدد الصفوف

  .غرف لعدم صالحياتها
المدير، نائـب المـدير، سـكرتير، هيئـة           ---  الهيكل التنظيمي

  .تدريسية،  أذنة،مرشد اجتماعي
ال تنشئة وطنية دينيـة     تربية وتنشئة األطف    رسالة المدرسة

  .سليمة
طلب العلم فريضة على كّل مـسلم، إعـداد         
النشء الصغار ليكونوا قادرين على الـتعلم       
. والتكيف االجتماعي، ووفق القيم االجتماعية

  

  :من الجدول ما يليالحظ ي
غياب بعض البيانات، وذلك ربما يعود إلى عدم الحفاظ علـى الـسجالت الـصادرة مـن                  -1

  .الجمعية
بثاق رسالة المدرسة الحالية عن الرسالة األولى لها، والذي يؤكد علـى اسـتمرار هـذه                ان -2

 .المدرسة وفق المنهج الذي انطلقت منه

) 15.4(الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدرسة، والذي أظهره الجدول التـالي              -3
  . 2010يس وحتى عام من خالل عرض اإلحصائية المتعلقة بأعداد الطلبة منذ عام التأس
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   ) 15.4( جدول 
  2010 – 1980أعداد الطالبات في مدرسة بنات عمر بن عبد العزيز في صورباهر   
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1982  39            39 

1983  52  39          91 

1984  55  49  27        131 

1985  58  46  39  23      166 

1986  35  37  23  29  27  18  169 

1987  42  28  27  27  20  12  156 

1988    37  24        61 

1989    49  35        84 

1990    55  51        106 

1991  88  69  53  64  40  22  336 

1992  88  71  60  42  28  19  308 

1993  69  69  61  47  34  27  307 

1994  62  69  53  52  45  27  308 

1995  72  56  65  48  56  37  334 

1996  133  91  62  63  42  27  418 

1997  155  127  85  57  65  26  515 

1998  134  134  115  74  51  34  542 

1999  165  125  127        417 

2000  215  155  117        487 

2001  207  211  149        567 

2002  134  118  130  100  88  93  663 

2003  244  130  114  126      614 

2004  286  232  125        643 

2005  156  150  125  123      554 

2006  120  116  106  123      465 

2007  107  110  101  94      412 

2008  117  93  107  94  73    484 

2009  184  113  87  104      488 
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  :ومن خالل الجدول أنيالحظ 
 ويمكن أن .2010المدرسة وحتى عام في أعداد الطالب من بداية تأسيس ملحوظ ازدياد  -1

 النهج اإلسالمي هانتهاجرغبة األهالي في إلحاق أبنائهم في هذه المدرسة اليعزى ذلك إلى 
  .صيتها الحسن في البلدة في رؤيتها ورسالتها، باإلضافة إلى 

يجة للتنقالت الكثيرة للطالب بين ، نتعدم االنتظام في الصفوف التي تحتويها المدرسة -2
 .مدارس رياض األقصى اإلسالمية في بلدة صورباهر

اقتصار هذه المدرسة على المرحلة االبتدائية وذلك الفتتاح مدارس أخرى تابعة لرياض  -3
  . األخرىالدراسية المراحل بقية األقصى اإلسالمية لتضم 

  

  :مدرسة ذكور علي بن أبي طالب. 2.5.2.4

  
  :درسة عبر مسيرتهاتاريخ الم

  1998: سنة التأسيس: أوالً
  .لجنة أموال الزكاة في صورباهر: مؤسس المدرسة: ثانياً
في بداية عهدها، وعند ضمها      مدرسة رياض األقصى اإلسالمية    :اسم المدرسة عبر مسيرتها   : ثالثاً

نشأتها لجنة أمـوال    باعتبارها المدرسة الثانية التي أ    ) ب(للسلطة الفلسطينية أعطيت المدرسة الفرع      
 2005، وفي عام    )ب(مدرسة رياض األقصى اإلسالمية فرع      : الزكاة في صورباهر ليصبح اسمها    

  .تغير اسمها إلى ذكور علي بن أبي طالب
عبد الرحمن أبو التين، وانتهاء بالـسيدة       ويوسف حماد،   تعاقب على إدارة المدرسة     : اإلدارة  : رابعاً

  .عزية المصري
 المدرسة في بداية عهدها في بناية مستأجرة عن طريق لجنة أموال            أقيمت :ى المدرسي المبن: خامساً

الزكاة، وقد كانت قديماً مستأجرة من قبل مدرسة وكالة الغوث الدولية، وتقع هذه البناية في منطقـة                 
مجاورة لمدرسة عمر بن الخطاب، وعند انتقالها للسلطة الفلسطينية قامت الوزارة بـشراء البنـاء               

  . لمستأجر وسجل في األوقاف اإلسالميةا
الرابع والخـامس   : اقتصرت المدرسة في بدايتها على الصفوف      :مراحل المدرسة الدراسية  : سادساً

وحتـى  األساسي   الصفوف من الصف األول      2003، وشملت حتى عام     2001والسادس حتى عام    
وحتى الصف  ألساسي  ا اقتصرت على الصف األول      2008 وحتى   2004الصف الثامن، وفي عام     

  . فقد اقتصرت على الصف الثاني وحتى الصف الخامس2009الرابع، أما في عام 
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 وحتى عـام    2002 مختلطة، وفي عام     2001كانت منذ بدايتها وحتى عام      : نوعية الدراسة : سابعاً
  . اقتصرت على الذكور فقط2009
س العربية فـي القـدس منـذ نـشأة          طُبق المنهاج األردني المعمول به في المدار       :المنهاج: ثامناً

  .1998 المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من
  :أهم األنشطة: تاسعاً
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافية •

 والرياضية الخارجية من قبل مـدارس أو        المشاركة في المسابقات العلمية واألدبية والثقافية      •
 ...مراكز داخلية أو خارجية كالمنتدى الثقافي، وغيرها

 .تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

 .التفاعل مع مركز زيد لحفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية •

 . نشاطات صحية •

 .نشاطات فنية •

  .نشاطات كشفية •
  :أهم المعوقات: عاشراً
 .المدرسة الذي يقع بين البيوت السكنيةموقع  •

 .انحدار الشارع المؤدي للمدرسة مما يشكل خطراً على الطالب •

 .قدم البناء المدرسي والذي يحتاج إلى ترميم •

البيئة المحيطة واألذى الذي تلحقه بالمدرسة وبطالبها وطاقمها التعليمي واإلساءة المستمرة            •
  .لهم

  : أهم المنجزات: الحادي عشر
 .اء السور الخارجي المحيط بالمدرسةبن •

 .في ساحات المدرسةعمل مظالت  •

 .بناء صفوف إضافية في ساحة المدرسة •

 .شراء البناء المدرسي من قبل مكتب التربية والتعليم •
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 وواقعهـا   1989مقارنة بين واقع ذكور علي بن أبي طالب عام          ) 16.4(رقم  ويظهر الجدول التالي    
 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسة في عدد من المجاالت التي لم             2009/2010الحالي للعام   

  .ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنية
  

   ) 16.4( جدول 
  2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1989       مقارنة بين واقع المدرسة عام       

  
المدرسة عنـد التأسـيس عـام         

1989  
  2010المدرسة عام 

  ذكور علي بن أبي طالب   اإلسالمية رياض األقصى  اسم المدرسة 
  لجنة أموال الزكاة في صورباهر لجنة أموال الزكاة في صورباهر  المؤسس

  عزية المصري  يوسف حماد  ة/ اسم المدير
  صورباهر  صورباهر  موقع المدرسة 
  السلطة الفلسطينية  لجنة زكاة صورباهر  السلطة المشرفة
ــصف ال  المراحل الدراسية ــامس  ال ــع والخ راب

  والسادس
  من الصف الثاني وحتى الخامس

  وقف إسالمي   مستأجر  نوعية البناء
  للذكور  مختلطة  نوعية الدراسة
   معلما 17  ---    ات / عدد المعلمين
   طالبا339   طالبا159  عدد الطالب 
   صفا 14  ---  عدد الصفوف

 تدريـسية،   المدير، نائب المدير، سكرتير، هيئـة       ---  الهيكل التنظيمي
  أذنة، مرشد اجتماعي

تربية وتنشئة األطفـال تنـشئة        رسالة المدرسة
  .وطنية دينية سليمة

تنفيذ أهداف وزارة التربيـة والتعلـيم، وغـرس         
الوازع الديني والحس الوطني في نفوس الطالب،       
وبناء اإلنسان السوي القادر على حمل المسؤولية       

ته على  والرقي بهذا المجتمع نحو األفضل، وقدر     
  التكيف ومواجهة الصعوبات

  
  : الحظ من الجدول ما يليي

 .للذكوردرسة منذ ذلك الحين ، أي عند تحويل الم1998اعتماد أعداد الطلبة للعام الدراسي  -1

 .انات والمعلومات الالزمة لعدم توافرها في سجالت هذه المدارسغياب بعض البي -2
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لذي جرى في بين هذه المدرسة ومدارس رياض    التنقل ا ) 17.4(رقم  ي  اآلتوسيظهر لنا الجدول    
األقصى اإلسالمية في بلدة صورباهر من خالل اإلحصائية المتعلقة بأعداد الطلبة، ومن خـالل              

  .المراحل الدراسية التي احتوتها المدرسة
  

  )17.4 ( جدول                                         

  2010 – 1998ي طالب في صورباهر أعداد الطالبات في مدرسة ذكور علي بن أب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :يالحظ من الجدول ما يلي
1-  على الذكور وذلك القتصارها 1998اعتماد سجالت الطلبة منذ عام لقد تم.  
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ن 
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1998       74  51  34      159 

1999       105  71  44      220 

2000       118  106  60      284 

2001       124  119  109     352 

2002 92  81  64  52  39  24  29    381 

2003   82  81  69  55  38  25  35  385 

2004     76  81  68  50  39  27  341 

2005 123  103  95  77        34  432 

2006 89  
  

105  76  73          343 

2007 83  91  92  74          340 

2008 99  83  80  91          353 

2009   97  76  81  85        339 
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 الثبات في الصفوف التي تحويها هذه المدرسة حتى بعد انحصارها على الذكور فقـط،               قلة -2
سـالمية، حـسب     رياض األقصى اإل   الذي كان بين مدارس   بين الطلبة   وذلك للتنقل الكبير    

  .فرهااتفرغ الصفوف ومدى تو
ذلـك  السبب في    ويمكن أن يعود     ،2001الثبات النسبي في أعداد الطلبة وخاصة منذ عام          -3

إلى التنقالت الكبيرة بين مدارس رياض األقصى اإلسالمية الخمسة في البلدة، باإلضافة إلى             
دوديته فـي اسـتيعاب     توزيع الطالب على بقية هذه المدارس لصغر البناء المدرسي ومح         

  .الطالب

  
  :مدرسة بنات أبي بكر الصديق. 3.5.2.4

  
  :تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

  1989: سنة التأسيس: أوالً
   .أموال الزكاة في صورباهرلجنة : مؤسس المدرسة :ثانياً

  رياض األقصى اإلسالمية ثم أضيف إلى      1989 كان اسمها في أول عهدها عام        :اسم المدرسة : ثالثاً
ليصبح الفرع الثالث من المدارس الخمسة في البلدة بعد ضمها للـسلطة            ) ج(اسم المدرسة الحرف    

  . أصبح اسم المدرسة بنات أبي بكر الصديق2005أما في العام  الفلسطينية،
 غسان هرماس، يوسف أبو عسلة، محمود فواقه،        لقد تعاقب على إدارة هذه المدرسة     : اإلدارة: رابعاً

  .يدة عالية مطروانتهاء بالس
 في وسط البلد     كانت مقامة في بناية مستأجرة     2000 – 1989ما بين عام    : المبنى المدرسي : خامساً

 كانت في بناية مستأجرة مختلفة      2001، وفي عام    )المسجد العمري ( في القرية    عند المسجد الرئيس  
انتقلت المدرسة إلـى     2005عن البناية األولى وفي موقعٍ آخر في شارع الشيخ صوان، وفي عام             

المبنى الجديد لها، فقد تمّ بناء مدرسة بنات أبي بكر الصديق وإعداد المبنى كامالً بجهد لجنة أموال                 
زكاة صورباهر، إذ قامت اللجنة بشراء األرض المقام عليها البناء وبمساحة أربعة دونمات، وقامت              

مليون شيقل إسرائيلي، وحـصلت علـى    بإصدار رخصة من البلدية اإلسرائيلية وصلت تكلفتها إلى         
تبرعٍ بإقامة البناء بتمويٍل من الشعب السعودي والبنك اإلسالمي للتنمية، وقامـت شـركة الطـائر                

 بعد انتقالهـا مـن      2005الفلسطينية بتنفيذ المشروع، وعليه فقد بدأ الدوام الفعلي للطالبات فيه عام            
  .اني شارع الشيخ صوالبناء الثاني المستأجر لها ف
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واشتملت عند تأسيسها على المرحلة الثانوية فقط بحيـث كـان           : مراحل المدرسة الدراسية  : سادساً
التدريس فيها مسائياً، وبدأت لجنة أموال الزكاة بإضافة المرحلة األساسية العليا بصورة تدريجيـة،              

 علـى  2009  على المرحلة الثانوية باإلضافة إلى الصف التاسع، واقتصرت عام  2004لتستقر عام   
  .  المرحلة الثانوية فقط

  . خّصصت المدرسة ومنذ بداية عهدها لإلناث فقط: نوعية الدارسة: سابعاً
طُبق المنهاج األردني المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة                 :المنهاج: ثامناً

  .1998 المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من
  : أهم األنشطة: تاسعاً
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافية •

المشاركة في المسابقات العلمية واألدبية والثقافية والرياضية الخارجية من قبل مـدارس أو              •
 .... مراكز داخلية أو خارجية كالمنتدى الثقافي، وغيرها

 .سابقات علمية وأدبية وثقافية داخليةتنظيم م •

  . نشاطات صحية •
  :أهم المعوقات :عاشراً
ن له أثر سلبي بوجود أثـره اإليجـابي، إذ أ         الخاصة، الذي كان    وجود ما يسمى بالدراسة      •

 .  له األثر السلبي الواضح عليهنبطات بالطالبات غير المتزوجاتالمرتاختالط الطالبات 

  :أهم المنجزات: الحادي عشر
، إذ وصـل وحتـى عـام         للمرحلة الثانوية  االمدرسة بنسبة الطالبات الملتحقات به    تميزت   •

 طالبة للصف الثاني عشر فقط، وتميزت بخريجاتها إذ تجـاوز عـدد             )165(  إلى )2010(
   .)2010(البة للعام ط) 100(خريجات الثانوية العامة 

 .اقتصار المدرسة على المرحلة الثانوية •

سة بالبنان من خالل نشاطاتها المتميزة التي كانت تقوم بها في المناسـبات             أشير لهذه المدر   •
 .الدينية، كذكرى المولد النبوي واألعياد وغيرها

في شتى المسابقات العلمية والرياضـية      الحصول على العديد من الجوائز والمراكز األولى         •
 .واألدبية وغيرها

بات بارتداء اللباس الشرعي كزي      إلزام الطال  الطابع الديني في المدرسة، إذ تم     الحفاظ على     •
 . دون ارتداء اللباس الشرعيمعلمات إذ ال يتم قبول أي معلمة  الكذلكورسمي للمدرسة، 
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فتح المجال أمام الطالبات المتزوجات أو المنقطعات عن التعليم بالعودة لمقاعد الدارسة من              •
   .خالل ما يعرف بالدراسة الخاصة

 .ة مع المجتمع المحليبناء عالقة إيجابي •

 .فرض اللباس الشرعي على الطالبات، والذي كان له تقبل جيد لدى أهالي البلدة •

 .البناء المدرسي والذي يمثل أنموذجاً رائعاً لألبنية المدرسية •

   
 وواقعهـا   1989مقارنة بين واقع بنات أبي بكر الصديق عـام          ) 18.4(ي رقم   ويظهر الجدول اآلت  

 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسة في عدد من المجاالت التي لم             2009/2010الحالي للعام   
  .ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنية

  
    )18.4(                          جدول           

  2009/2010 وواقعها الحالي للعام 1989مقارنة بين واقع المدرسة عام         
  
  2010المدرسة عام   1989المدرسة عند تأسيسها عام   

  بنات أبي بكر الصديق  رياض األقصى اإلسالمية  اسم المدرسة 
  صورباهرلجنة زكاة   لجنة زكاة صورباهر  المؤسس

  عالية مطر  محمود فواقه  ة/ اسم المدير
  صورباهر  صورباهر  موقع المدرسة 
  السلطة الفلسطينية  لجنة زكاة صورباهر  السلطة المشرفة
  المرحلة الثانوية  الصف العاشر  ةالمراحل الدراسي

  وقف إسالمي  مستأجر  نوعية البناء
  لإلناث  لإلناث  نوعية الدراسة
   معلما29  ---   ات/ عدد المعلمين
   طالبا563   طالبا79  عدد الطالب 
   صفا18  ---  عدد الصفوف

مدير، نائبة المدير، سـكرتير،هيئة تدريـسية،         ---  الهيكل التنظيمي
  ذنةمرشد اجتماعي، أ

تربية وتنشئة األطفال تنشئة وطنيـة        رسالة المدرسة
  .دينية سليمة

مؤمنة بربها، متمـسكة بعقيـدتها، مخلـصة        
قيدتها، منتمية لمجتمعهـا، محبـة للجميـع،        لع

   المسلمةلتكون مثال األمة
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  :الحظ من الجدول ما يليي
  .غياب بعض البيانات والمعلومات الالزمة -1
لية عن الرسالة األولى لها، والذي يؤكد علـى اسـتمرار هـذه             انبثاق رسالة المدرسة الحا    -2

  .المدرسة وفق المنهج الذي انطلقت منه
  .2010 منذ تأسيسها وحتى عام االزدياد الملحوظ في أعداد الطالبات الملتحقات بالمدرسة -3
  

التنقل الذي جرى في بين هذه المدرسة ومدارس ريـاض          ) 19.4(رقم  ي  اآلت الجدول   وسيظهر
 اإلسالمية في بلدة صورباهر من خالل اإلحصائية المتعلقة بأعداد الطلبة، ومن خـالل              األقصى

المراحل الدراسية التي احتوتها المدرسة، وخاصة التنقل الـذي حـصل للمرحلـة اإلعداديـة               
  .، لتقتصر بذلك المدرسة على المرحلة الثانوية)األساسية العليا(
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   ) 19.4( دول ج
  2010 – 1989أعداد الطالبات في مدرسة بنات أبو بكر الصديق في صورباهر         
  

  
ة من التسهيالت الكبيرة التـي قـدمت لفتيـات بلـدة          تعتبر هذه الدراس   :الدراسة الخاصة : الحظةم

المتزوجات والفتيات اللواتي انقطعن عن التعليم      وترتبط الدراسة الخاصة ب   صورباهر لتلقي التعليم،    
وقد وفرت لهن هذه المدرسة المجال الكامـل        .  أردن االلتحاق من جديد والعودة لمقاعد الدراسة       ثم

      .لمعاودة الدراسة واالنتظام فيها

  
  الصف
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1989        18  19    8   45 
1990        50  24    15   89 
1991        53  26  13  19   111 
1992  16      67  25  14  22  12 156 
1993  21  24    64  34  18  21  12 194 
1994  16  19  33  56  31  17  29  18 219 
1995  16  14  21  68  18  15  28  17 197 
1996  30  16  16  87  30  20  16  14 229 
1997  30  30  19  82  45  22  28  22 278 
1998  27  31  29  87  47  20  29  20 290 
1999  40  29  30  86  53  23  44  18 323 
2000  43  40  26  92  49  22  44  19 335 
2001  62  51  43  88  60  16  48  19 387 
2002  87  64  50  113  46  24  54  13 451 
2003    90  62  130  67  21  46  21 437 
2004      90  134  87  40  62  23 436 
2005        183  97  46  84  32 442 
 530 40  23= دارسة  خاصة منها  66  51  128  193  52      2006
 567 52  36 = دراسة خاصة منها 74  52  140  187  62      2007
 608 51  21=خاصةدراسة  منها 108  53  124  206  66      2008
 563 39  23=دراسة خاصة منها 126  63  126  209        2009
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  : من الجدول ما يلييالحظ
مقارنـة أعـداد الطالبـات      عنـد   ات الملتحقات بالمرحلة الثانوية، ف    االزدياد في عدد الطالب    -1

 أن العدد في ازديـاد       يالحظ 2009د تأسيسها بعددهن حالياً     الملتحقات بالمرحلة الثانوية عن   
لى الشهادة الثانويـة    الطالبات الحاصالت ع  أعداد  ملحوظ، وبهذا تسهم هذه المدرسة بزيادة       

  .في قرية صورباهر
مما فتح مجاالً أكبر أمـام الفتيـات        االزدياد في عدد الطالبات المنتسبات للمرحلة الثانوية،         -2

 .الستكمال دراستهن

التنقل الملحوظ للطالبات بين مدرسة بنات عثمان بن عفان وبنات أبي بكر الصديق، لتستقر  -3
 .المدرسة على المرحلة الثانوية

  . الطلبات يشمل الطالبات الملتحقات بالدراسة الخاصةعدد -4
  

  :مدرسة بنات عثمان بن عفان. 4.5.2.4

  
  : تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

  2003 :سنة التأسيس: أوالً
               بافتتـاح هـذا الفـرع إثـر اإلقبـال          الـسلطة الفلـسطينية إذ قامـت        : مؤسس المدرسـة  : ثانياً

/ رس رياض األقصى اإلسالمية والتي ضمتها دائـرة األوقـاف اإلسـالمية           المتزايد على جملة مدا   
  .مكتب التربية والتعليم في محافظة القدس الشريف

، 2003باعتباره الفرع الرابع عام     ) د(رياض األقصى اإلسالمية فرع     مدرسة   :اسم المدرسة : ثالثاً
  .ت عثمان بن عفاناسم مدرسة بنا 2005واتخذ مكتب التربية والتعليم في القدس عام 

  .سوى السيدة انشراح بربر ) أسماء زرينة( لم يسبق المديرة الحالية :  اإلدارة :رابعاً
يقع فـي   و  عن طريق السلطة الفلسطينية،    في بناء مستأجر   تقوم المدرسة     :المبنى المدرسي : خامساً

  .)المشاهد(منطقة تسمى 
ة عند افتتاحها دوامـا مـسائيا، مـن الـصف     كان دوام المدرس : مراحل المدرسة الدراسية  : سادساً

  فقد اقتصرت على     2008 و   2005 أما ما بين عام      ،الخامس وحتى الصف السابع في بداية عهدها      
 لكـن دون    2009الصفوف من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، وبقي الحال كما هو في عـام               

  .          الصف الرابع
  .إلناث على اتاقتصر: نوعية الدراسة: سابعاً
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طُبق المنهاج األردني المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة                : المنهاج :ثامناً  
  .1998 المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من

  :أهم األنشطة: تاسعاً
 : القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تعليمية والثقافيةتنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها ال •

المشاركة في المسابقات العلمية واألدبية والثقافية والرياضية الخارجية من قبل مـدارس أو              •
مراكز داخلية أو خارجية كالمنتدى الثقافي، مؤسسة الهالل الفلسطيني، مؤسسة الحق فـي             

 .اللعب، اتحاد الجمعيات الخيرية

 .تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

 . نشاطات صحية •

  :أهم المعوقات :عاشراً
 .ساحات المدرسة والتي بحاجة إلى صيانة •

 .ضافة إلى بعده عن الشارع الرئيسموقع المدرسة والذي يقع بجانب البيوت السكنية باإل •

  : أهم المنجزات: الحادي عشر
 .إرفاق وحدة حاسوب ووحدة كمبيوتر لمرافق المدرسة •

 .يقات المدرسةتشكيل مجلس أمهات عرف بمسمى صد •

 .بناء عالقة إيجابية مع المجتمع المحلي •
   

 وواقعهـا   2003مقارنة بين واقع بنات عثمان بن عفـان عـام           ) 20.4(ي رقم   ويظهر الجدول اآلت  
 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسة في عدد من المجاالت التي لم             2009/2010الحالي للعام   

  .يةترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمن
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        )20.4(                                      جدول  
  2009/2010 وواقعها الحالي للعام 2003 مقارنة بين واقع المدرسة عام         

  
  2010المدرسة عام   2003المدرسة عند التأسيس عام   

  بنات عثمان بن عفان  رياض األقصى اإلسالمية   اسم المدرسة 
  دائرة األوقاف اإلسالمية  ئرة األوقاف اإلسالمية دا  المؤسس

  أسماء زرينة  انشراح بربر   ة/ اسم المدير
  صورباهر  صورباهر  موقع المدرسة 
  السلطة الفلسطينية  السلطة السلطة الفلسطينية  السلطة المشرفة
من الصف الخـامس وحتـى الـصف          من الصف الثالث وحتى الصف السابع  المراحل الدراسية

  سعالتا
  مستأجر  مستأجر  نوعية البناء

  لإلناث  لإلناث  نوعية الدراسة
   معلما24  ---   ات/ عدد المعلمين
   طالبا 420   طالبا508  عدد الطالب 
   صفا 15  ---  عدد الصفوف

المدير، نائب المدير، سكرتير، هيئـة        الهيكل التنظيمي
  .تدريسية، مرشد اجتماعي، أذنة

ر، هيئـة   المدير، نائب المدير، سـكرتي    
  .تدريسية، مرشد اجتماعي، أذنة

تربية وتنشئة األطفال تنـشئة وطنيـة         رسالة المدرسة
  .دينية سليمة

بناء جيل مؤمن باهللا، واثـق بقـضيته        
ووطنه، متسلح باألخالق الطيبة، منـتمٍ      
.  لمدرسته، رافع شعار ال جهل بعد اآلن

  
                                                     

  :الحظ من الجدول ما يليي
  .بعض البيانات والمعلومات الالزمة، لعدم توفرها في سجالت هذه المدارسغياب  -4
انبثاق رسالة المدرسة الحالية عن الرسالة األولى لها، والذي يؤكد علـى اسـتمرار هـذه                 -5

  .المدرسة وفق المنهج الذي انطلقت منه
 ذلك إلى تنقل الطالبـات الـذي        السبب في  االنخفاض في أعداد الطالبات، ويمكن أن يعزى       -6

  . كان بين المدارس الخمسة في البلدة
  

التنقل الذي حدث لطالبات المدرسة، وأظهر أيضاً التفاوت والتباين ) 21.4(ويظهر الجدول التالي 
  . 2010في أعداد الطالبات منذ عام التأسيس وحتى عامنا الحالي 
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   )21.4( جدول                                          
  2010 - 2003أعداد الطالبات في مدرسة بنات عثمان بن عفان في صورباهر        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :من الجدول ما يليالحظ ي
  

في بقية مدارس رياض األقصى اإلسالمية في بلـدة          الثبات في الصفوف، والذي ظهر       قلة -1
 السبب في ذلك إلى التنقالت التي كانت تحدث للطلبـة علـى أسـاس               ، ويعزي صورباهر

  .ومدى مالءمتها للتدريسالصفوف الفارغة في المبنى المدرسة 
كانت ) الثالث والرابع (ة، وربما يكون السبب أن الصفوف       انخفاض عدد الطلبة في المدرس     -2

 على عدة شعب، بلغت أكثر من ثماني شعب، ومع استقرار وضع المباني المدرسية              موزعة
  .تم توزيع الطالبات على هذه المدارس
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2003  114  133  95  93  73      508 

2004    94  129  92  89  84    488 

2005    123  111  126  92  88  67  607 

2006    99  95  87  88  97  64  530 

2007    94  87  77  84  118  32  492 

2008      89  81  79  81  54  384 

2009      92  89  76  82  81  420 
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  :مدرسة ذكور عمر بن الخطاب. 5.5.2.4
  

  :تاريخ المدرسة عبر مسيرتها

          2005: سنة التأسيس: أوالً
مدرسة جديـدة العهـد بالمقارنـة بالمـدارس          السلطة الفلسطينية، وتعتبر ال    :مؤسس المدرسة : ثانياً

  . الحكومية األخرى في البلدة
، أعطيت هذه الحرف ألنها الفرع      )هـ(مية فرع    مدرسة رياض األقصى اإلسال    :اسم المدرسة : ثالثاً

 إلى مدرسـة ذكـور عمـر بـن          2005الخامس واألخير الذي تمت إضافته، وليحول االسم عام         
  .الخطاب
  . مد مطر، ياسين مصطفى، وانتهاء بالسيد محمد مقبل مح :اإلدارة: رابعاً
تقوم مدرسة ذكور عمر بن الخطاب في بناء مستأجر مـن قبـل مكتـب      : المبنى المدرسي : خامساً

التربية والتعليم في القدس الشريف، وهو البناء نفسه الذي كانت تقوم فيه مدرسة بنات أبـي بكـر                  
  .ها الجديد قبل انتقالها إلى مبنا2001الصديق عام 

 الخـامس وحتـى     اشتملت في بدايتها على الصفوف من الصف      : مراحل المدرسة الدراسية  : سادساً
 اكتملت المرحلة الثانوية كاملة، فتكون المدرسة بذلك وحتى عامنا          2007الصف العاشر، وفي عام     

ية باإلضـافة إلـى     قد ضمت الرحلة األساسية العليا والمرحلة الثانو      ) أثناء إعداد الرسالة    في  ( هذا  
  .الصف السادس

  .اقتصرت هذه المدرسة على الذكور: نوعية الدراسة: سابعاً
طُبق المنهاج األردني المعمول به في المدارس العربية فـي القـدس منـذ نـشأة                :  المنهاج :ثامناً

  .1998 المدارس، حتى إعداد المناهج الفلسطينية واعتمادها تدريجيا ابتداء من
  : نشطةأهم األ: تاسعاً
 :القيام برحالت ترفيهية وتعليمية •

 .تنفيذ أنشطة الوزارة بكافة جوانبها التعليمية والثقافية •

المشاركة في المسابقات العلمية واألدبية والثقافية والرياضية الخارجية من قبل مـدارس أو              •
 .مراكز داخلية أو خارجية كالمنتدى الثقافي، مؤسسة جذور، مؤسسة إنقاذ الطفل

 .مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخليةتنظيم  •

 .تنظيم مسابقات علمية وأدبية وثقافية داخلية •

  .نشاطات صحية •
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  :أهم المعوقات: عاشراً
ـ     ومن جهة واحدة    محاط بسور   نفسه إذ أنه    البناء المدرسي    • ى بقيـة   بالتالي فهو مفتـوح عل

ي فإن مظهـره وتقـسيم   ، وبالتالالجهات، باإلضافة إلى أنّه تم بناؤه على أساس شقق سكنية      
 .غرفه الصفية الداخلية وما فيه من شرفات ال يوحي أبداً بأنها مدرسة

 .تعدد المراحل الدراسية في المدرسة وبالتالي تواجه المعلمون صعوبة في التعامل معهم •

 . التخوف الموجود عند اإلدارة من ضعف المعلمين مهنياً •

  :أهم المنجزات: الحادي عشر
 .درسةتعبيد ساحة الم •

 .بناء جدار حول المدرسة من جهة الشارع الرئيسي فقط •

 .المشاركة في العديد من المسابقات على مستوى الوزارة ومكتب التربية والتعليم •

مشاركة الطالب في المخيمات الصيفية التي تعقد خارج البالد، كالمخيمات التي عقدت في              •
 .المغرب العربي

    .  ظام المدرسيسعي اإلدارة لتحقيق االنضباط والن •

  
 2005مقارنة بين واقع ذكور عمر بن عبد الخطاب منـذ عـام     ) 22.4(ي رقم   ويظهر الجدول اآلت  
 ومالحظة التغيير الذي طرأ على المدرسة في عدد من المجاالت           2009/2010واقعها الحالي للعام    

  .التي لم ترد سابقاً خالل هذه الحقبة الزمنية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )22.4(                          جدول                
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  2009/2010 وواقعها الحالي للعام 2005                مقارنة بين واقع المدرسة عام 
  
  2010المدرسة عام   2005المدرسة عند التأسيس عام   

  ذكور عمر بن الخطاب  رياض األقصى اإلسالمية   اسم المدرسة 
  لسلطة الفلسطينيةا  دائرة األوقاف اإلسالمية  المؤسس

  محمد مقبل  محمد مطر  ة/ اسم المدير
  صورباهر  صورباهر  موقع المدرسة 
  السلطة الفلسطينية  السلطة الفلسطينية  السلطة المشرفة
من الصف الخـامس وحتـى الـصف          المراحل الدراسية

  العاشر
الصف السادس مع الرحلة األساسية العليا      

  والمرحلة الثانوية
  مستأجر  تأجرمس  نوعية البناء

  ذكور  ذكور  نوعية الدراسة
   معلما23  ---   ات/ عدد المعلمين
   طالبا360   طالبا320  عدد الطالب 
   صفا15   صفا15  عدد الصفوف

مدير، نائب مـدير، سـكرتير، هيئـة          الهيكل التنظيمي
  تدريسية، أذنة، مرشد اجتماعي  

مدير، نائـب مـدير، سـكرتير، هيئـة         
  جتماعي  تدريسية، أذنة، مرشد ا

إعداد جيل مؤمن بربه، مـسلح بـالعلم          رسالة المدرسة
واألخالق، متمسك بقضيته مدافع عـن      
حقوقه، منتمٍ للمدرسة ومحـب للخيـر       
لنفسه ولغيره، قيادي قادر عـل تحمـل     
المسؤولية في المستقبل ليكـون خيـراً       

  .وعوناً للوطن ال عبًأ عليه

إعداد جيل مؤمن بربـه، مـسلح بـالعلم         
، متمسك بقضيته مـدافع عـن       واألخالق

حقوقه، منتمٍ للمدرسة ومحب للخير لنفسه      
ولغيره، قيادي قادر عل تحمل المسؤولية       
في المستقبل ليكون خيراً وعوناً للوطن ال       

  .عبًأ عليه
  

، وعليـه   ، وذلك ألن المدرسة جديدة النشأة نسبياً       الجدول أن البيانات كاملة ال شبه كاملة       يالحظ من 
  .مات متوافرة مقارنة ببقية مدارس رياض األقصى اإلسالميةفإن المعلو

  
ومن خالل اإلحصائية المتعلقة بأعداد الطلبة التطور الـذي شـهدته           ) 23.4(ويظهر الجدول التالي    

  . المدرسة، وذلك بافتتاح المدرسة للمرحلة الثانوية كاملة للذكور
  

  ) 23.4( ول                                           جد
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  2010 – 2005بن الخطاب في صورباهر أعداد الطالبات في مدرسة ذكور عمر 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الحظ من الجدول ما يليي
، ويمكن أن يعزى السبب في ذلك إلى الثبات في          نوياً في ثبات نسبي   عداد الطلبة س  مجموع أ  -1

  .عدد الغرف الصفية في المدرسة
تناقص في أعداد الطلبة كلما توجهوا نحو الصفوف العليا، ليقتصر عدد الطلبة في الـصف                -2

 . طالب في الصف السادس)71( طالب مقارنة ب )24(الثاني ثانوي العلمي على 

  .، والذي كان بصورة تدريجية)2007(انوية عام اكتمال المرحلة الث -3
  

  :مناقشة واستنتاجات.  6.5.2.4
   
تنقالت كثيرة فيما بينها، وعدم     كانت هناك   عدم استقرار تنظيمي إذ      قد عانت هذه المدارس من       -1

تحديد للصفوف أو المراحل التي تضمها، خاصةً عند إنشاء المدارس الثالث األخرى، فتارة تحوي              
 صفاً معيناً لمدة معينة تزيد أو تتناقص حسب الظروف، ثم يتم نقل هذا الصف إلى مدرسة                 المدرسة

أخرى ضمن المدارس األربعة األخرى، أو توزيعه بين مدرستين، كما حدث للـصفّ الخـامس ـ    
على سبيل المثال ال الحصر ـ عندما ضمته مدرسة ذكور علي بن أبي طالب، ثم انتقل إلى مدرسة  
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2005  85  70  53  42  35  35         320 

2006  61  68  61  39  39  26  16  11      321 

2007  64  50  63  56  33  26  12  17  18  10  349 

2008    53  57  64  54  39  19  15  14  16  331 

2009    71  55  48  64  47  16  16  14  14 345 
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 بن عبد العزيز، ثم أعيد إلى المدرسة األولى وهي ذكور علي بن أبي طالب، ثم انتقـل                  بنات عمر 
وكذلك الحال في المرحلة    . إلى مدرسة ذكور عمر بن الخطاب ليستقر في ذكور علي بن أبي طالب            

اإلعدادية إذ تنقلت بين مدرسة بنات أبي بكر الصديق ومدرسة بنات عثمان بن عفان، لتستقر فـي                 
. وية فقـط  نات عثمان بن عفان ولتقتصر مدرسة بنات أبي بكر الصديق على المرحلة الثان            مدرسة ب 

  :وكان هذا الوضع نتيجة لما يلي
 ثبات وضع األبنية من حيث عدد الغرف الصفية الصالحة للتعليم، إما بالزيادة عليها أو               قلة •

زيز، باإلضافة  عدم استثمارها لعدم صالحيتها كما حصل في مدرسة بنات عمر بن عبد الع            
 .إلى بناء أو استئجار مبان جديدة

 . ثبات التشكيالت الصفية وأعداد الطلبة في المدارس مع بداية كل عامقلة •

االزدياد الملحوظ في أعداد الطلبة اإلناث والذكور على الـسواء، خاصـة وأن المدرسـة                •
حيدة في المنطقة لإلنـاث     ، وباعتبارها المدرسة الثانوية الو    )بنات أبي بكرٍ الصديق   (الثانوية  

ية من المدارس الموزعة في القريـة       بات المتخرجات من المرحلة األساس    فإنّها تستقبل الطال  
، ما بين مـدارس تابعـة للبلديـة         )بيت صفافا (وقرية  ) أم طوبا (والقرى المجاورة كقرية    

وكالـة الغـوث    اإلسرائيلية أو المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية أو من المدرسة التابعة ل          
ذكـور عمـر بـن      (الدولية في نفس القرية، وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة الثانوية للذكور           

المدرسة الثانوية الوحيدة في المنطقة بالنسبة للذكور، فإنّهـا          - أيضاً -وباعتبارها  ) الخطاب
 تستقبل الطالب المتخرجين من المرحلة اإلعدادية من المدارس الموزعة في القريـة وفـي             

القرى المجاورة ما بين مدارس تابعة للبلدية اإلسـرائيلية أو المـدارس التابعـة للـسلطة                
 .الفلسطينية

  
2 -                  قامت لجنة أموال الزكاة في بلدة صورباهر عند إنشائها لمدرسة ثانوية للبنات فـي البلـدة أن

           من جهة، وتأمين مدرسة ثانوية لهن أخـرى،     فتحت المجال أمام الفتيات بإكمال دراستهن من جهة 
إما أن يتوقفن عن طلب العلم      :  خيارين مفقد كانت الطالبات وبعد إنهائهن المرحلة األساسية العليا أما        
 األمر الذي فتح المجال أمامهن للزواج       ،بإنهائهن الصف التاسع لعدم وجود مدرسة ثانوية في البلدة        

مية كن يتوجهن إلى مدارس خارج البلـدة        المبكر، أو في حال رغبتهن في استمرار مسيرتهن التعلي        
لشرعية للبنـات   في القدس كمدرسة المأمونية للبنات التابعة للبلدية اإلسرائيلية، أو ثانوية األقصى ا           

  .داخل الحرم الشريف
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وبالتالي فقد قدمت المدرسة الثانوية خدمة عظيمة ألهل البلدة، إذ التحق بالثانوية العامـة بفرعيهـا                
طالبة، كما ظهـر فـي الـسجالت        ) 165 (2009ع الدراسة الخاصة حتى عام      بي وم العلمي واألد 

  .كما دلت عليه السجالت) 132 ( 2008الرسمية بأعداد الطالبات، وتخرج من الثانوية العامة عام 
                       

للطالبات ة  يدراسلمقاعد   هاتوفيرومن خالل    قامت مدرسة بنات أبي بكر الصديق ومنذ تأسيسها          -3
عملت على زيادة المستوى التعليمي في البلدة، والمساهمة في التنمية البـشرية لنـساء              المتزوجات،  

إذ إن المتزوجات من الفتيات ال يسمح لهن بإكمال دراستهن، فكانت هذه المدرسـة الموئـل                . البلدة
 لنوع من الدراسـة   ويطلق على هذا ا   ،  2010-2009كذلك حتى حينه     ومازال الوضع لتلك الفتيات،   

وبقي هذا الوضع معلقاً بين القبول والرفض في البلدة لما لـه مـن إيجابيـات                . بالدراسة الخاصة 
  .وسلبيات

  
 في صورباهر مع المجتمع المحلي بعالقة جيدة، إذ للمجتمـع المحلـي             ترتبط المدارس الخمس   -4

 يوجد لكـل    أو دعما معنويا، إذ   ة دعما ماديا    دور كبير في دعم هذه المدارس ودعم المسيرة التعلمي        
لمـدارس اإلنـاث،    ) صديقات المدرسـة  (مدرسة مجلس مكون من أولياء أمور الطلبة يطلق عليه          

لمدارس الذكور، وتتواصل هذه المجالس مع بقية أولياء أمور الطلبة من أجـل             ) أصدقاء المدرسة (و
مدارس ريـاض األقـصى   باإلضافة إلى وجود مجلس اآلباء ـ هو ذاته المؤسس ل . دعم المدارس
 ويسعى إلى توفير الدعم المادي والمعنـوي  لبلدة ـ ويشرف على المدارس الخمس اإلسالمية في ا

وإن الدفاع الظاهر للعيان عن هذه المدارس من قبل المجتمع المحلي إن توجهـت بانتقـاد أو                 . لها
ـ                ن تـوفير مختبـر     بتعليق لخير دليٍل على ذلك، ناهيك عن ما قدمته هذه المجـالس للمـدارس م

  وغيرها كثير.....للحاسوب
  

باإلضافة إلى اهتمام األهالي بإلحاق أبنائهم وبناتهم في هذه المدارس بالرغم من الوضـع الـسيئ                
  : أبنائهم فيها إلى عدة أسبابالتحاقويعود دعم المجتمع المحلي ورغبتهم في . لألبنية المدرسية

رسالتها والتي تدعو في مجملها إلى النهـوض        إن المدرسة تسعى ومنذ تأسيسها إلى تطبيق         •
  .بأبناء البلدة علمياً وفكرياً وأكاديمياً

السعي الحثيث قبل هذا وذاك إلى تربية األبناء والبنات تربية دينية قويمة، ويتجلى هذا فـي                 •
المسابقات والنشاطات الدينية التي يقوم بها الطلبة خاصة في مدارس اإلناث وبالتحديد فـي              

نات أبي بكر الصديق، باإلضافة إلى وجوب التزام الطالبـات بارتـداء الحجـاب              مدرسة ب 
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الشرعي للمرحلة األساسية الدنيا، ووجوب ارتداء الزي الشرعي كامالً لطالبات المرحلـة            
 .األساسية العليا وطالبات المرحلة الثانوية

فالدعم . ن بنات البلدة   في البلدة ه    اللواتي يعملن في المدارس الخمس     عدد كبير من المعلمات    •
 .المقدم من المجتمع المحلي في معظمه دعم لبناتهم الطالبات والمعلمات على حد سواء

 
 إذ أنّها تقع بجوار البيـوت الـسكنية، بـل إن            ع معظم هذه المدارس في مواقع غير مناسبة       تق -5

نتـصف القريـة   ي ممدرسة عمر بن عبد العزيز ـ موقع مدرسة أبي بكر الصديق سابقاً ـ تقع ف  
 وبجوار المركز الطبي في البلدة ومحال تجارية وبيوت سكنية األمر الـذي             بجوار مسجدها الرئيس  

  .يؤدي إلى إزعاج الطالبات باألصوات الصادرة من هنا وهناك
  

كل هذه المدارس باستثناء مدرسة بنات أبي بكر الصديق هي أبنية مستأجرة تم شراء بعـضها،                 -6
  : ت على أساس أبنية سكنية وعليه فإن هذه األبنيةفهي أبنية بني

 . غير صالحة الستغاللها كأبنية أو كغرف مدرسية •

 تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية الواجب توافرها في األبنية المدرسية، وتفتقر إلى المرافق              •
 .الصحية والساحات الجيدة والمالعب الرياضية

  
زيز من مشكلة البناء المدرسي بالدرجـة األولـى، فالبنـاء           إذ تعاني مدرسة بنات عمر بن عبد الع       

المدرسي لبنات عمر بن عبد العزيز عبارة عن عدة أبنية متجاورة مستأجرة من عـدة أشـخاص،                 
تتوزع ما بين وقف إسالمي ومستأجر، وتنفصل هذه األبنية عن بعضها لوجود شارع في المنطقة،               

نتقال من صف آلخر أن يعبرن هذه الطريق ممـا يـشكل            وعلية فال بد للطالبات والمعلمات عند اال      
خطراً عليهن.  

  
وكذلك الحال بالنسبة للبناء المدرسي لذكور عمر بن الخطاب، فكما ذُكر هو عبارة عن شقق سكنية                
صممت على هذا األساس، ولتناسب شيئاً ما البناء المدرسي الجيد تم إضافة بعض الجـدران مـن                 

 الصفية وتحديدها، وأمام هذا البناء ساحةٌ غير محاطة بسور ويقع مالصقاً            لفصل الغرف ) الجفص(
للشارع، وبما أن المدرسة للثانوية من الذكور فإن إدارة المدرسة والهيئة التدريسية فيها يعانون من               
صعوبة بالغة في ضبط الطالب طيلة اليوم الدراسي، إذ يتوجهون إلى خارج المدرسة ثم يعـودون                

ين، فمنهم من يهرب كرهاً في الحصة أو المبحث، ومنهم من يهرب خوفاً من العقاب، ومنهم                بعد ح 
.                          من يهرب تلبية لرغبة في نفسه كالتدخين أو شراء بعض األغراض من المحال المجاورة
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 البناء شبه مالصـق لألبنيـة       في مدرسة ذكور علي بن أبي طالب، إذ يقع         - أيضاً - وكذلك الحال 
              السكنية، ويقع على شارع شديد االنحدار، األمر الذي يشكل خطراً على الطالب والمعلمات على حد

وتعاني الغرف من رطوبة عالية في الشتاء       . سواء عند تخطي هذا الشارع خاصة في فصل الشتاء        
ها داخل الساحة هي غرفٌ مغطاةٌ      ومن جو خانق في الصيف، باإلضافة أن الغرف التي تمت زيادت          

بالصفائح المعدنية، فهي شديدة البرودة في الشتاء وتفتقر إلى التدفئة، ناهيك عـن الـصوت الـذي                 
تخرجه هذه السقوف المعدنية عند هطول المطر عليها، والتسرب الذي يحـدث مـن خـالل هـذه                  

  .       األسقف، وعليه فإن هذه الغرف غير صالحة للتدريس فيها
ينما البناء المدرسي لبنات أبي بكر الصديق فقد تم بناؤها وفق شروط ومعايير البنـاء المدرسـي                 ب

  . الحديث
  

 بالرغم من انطالق المدارس الخمس من نفس الرسالة العامة إال أن كالً منها قد رسمت لنفسها                 -7
  .رسالة واضحة ومحددة ومشتقة من الرسالة األم

  

  :عامةمناقشة واستنتاجات . 6.2.4

  
  :دى عشرة وبمسمياتها الحالية،يالحظ أنهابعد االطالع على مدارس رياض األقصى اإلسالمية اإلح

 من خـالل    فظت هذه المدارس على عروبة القدس      حا هذه المدارس رسالة سامية، إذ    اضطلعت  ) 1
م إليها،  هح أبوابها أمام أبناء القدس وضم     الحفاظ على طالبها من الضياع، إذ قامت هذه المدارس بفت         

ـ                مية في محاولة منها لحماية أبناء القدس من الضياع واالنحراف في حال التحاقها بالمـدارس الرس
 )4279(  أكثر من     )2010(آلن أي حتى عام     إذ تضم ا  التابعة للحكومة اإلسرائيلية، وفعال كان ذلك       

  .  طالب وطالبة)594( بعد أن كانت تضم في بداياتها طالبة وطالبة، 
  
اًً مهماً في رسالتها، وذلـك       جانب منذ نشأتها، والذي شكّل   الطابع الديني لها    ب تمت هذه المدارس  اه) 2

إال أن هذا الجانب    ربط الطالب بالمسجد األقصى، واالهتمام ببرنامج حفظ القرآن الكريم،          من خالل   
ـ   و ،بعض النشاطات كزيارة المسجد األقصى    كالقيام ب  صوراً أخرى  قد اتخذ  فـي  ات  إلـزام الطالب

بارتداء الزي الشرعي واعتباره الزي الرسمي للمدرسة، وكذلك الحال         المدارس في بلدة صورباهر     
 برنامج تحفـيظ    بينما اقتصر . ي معلمة ال تلتزم باللباس الشرعي     لمعلمات، إذ ال يتم قبول أ     بالنسبة ل 

      . القرآن على مراكز محلية
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دارس من عدم كفاءة المعلمين بصورة عامة، ويمكن         الم مديري من قبل    اًأن هناك توجس  يالحظ  ) 3
أن نسبة المعلمين المتقدمين في القدس للوظائف الشاغرة في الـوزارة  إلى  السبب في ذلك   أن يعزى 

يبقى محدوداً، فمعظم المتخرجين يتوجهون إلى جهات أخرى للعمل كمدارس البلديـة اإلسـرائيلية              
رس التابعة لوكالة الغـوث الدوليـة أو بعـض المـدارس       المنتشرة في القدس وضواحيها، أو المدا     

   .الخاصة للحصول على رواتب أعلى
  
  :نّها وفي معظمهايالحظ أ عند االطالع على الرسالة المتعلقة بكل مدرسة من المدارس السابقة )4
 

غير في الـصياغة    اشتقت من الرسالة األم، رسالة جمعية األقصى العلمية اإلسالمية مع الت           •
 .، فتستقل بذلك كلُّ مدرسة برسالتهاظيةاللف

دارت حول محور واحد أال وهو النهوض بأبناء وبنات الوطن أخالقياً وأكاديمياً والسير بهم               •
 .وفق المنهج الديني والوطني

ركّزت رسالة كلٍّ من مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في حي الـسعدية وفـي الحـرم                 •
 .دس بالمسجد األقصىبط أبناء وبنات القالشريف دون غيرها من المدارس على ر

  
 أنّهـا   اإلسالمية عند إنشائها فإنـه يالحـظ  عند إمعان النظر في تاريخ مدارس رياض األقصى   ) 5

 حـدود مبنـى المدرسـة،       ، بل وشكّل أحد جوانب المسجد حداً من       أقيمت في المساجد أو الصقتها    
ت في بنايـة مالصـقة لمـسجد        يد أقيم فمدرسة رياض األقصى اإلسالمية الثانوية في ضاحية البر       

 –وبقي الحال على ما هو عليه، ومدرسة رياض األقصى المختلطة في العيزريـة أقيمـت                القرية،  
وما زالت قائمة في مكانها، ومدرسة رياض       صق لمسجد المرابطين في المنطقة       في بناء مال   -أيضاً

، بقي الحال على ما هـو عليـه       لشريف و لحرم ا ااألقصى اإلسالمية في الحرم الشريف أقيمت في        
ومدرسة رياض األقصى اإلسالمية في العبيدية أقيمت في الطابق األول من المسجد األبـرار فـي                

  :علىوهذا يدل . مبناها الجديدالقرية إلى أن انتقلت إلى 
 .تعاون القائمين على هذه المساجد مع جمعية األقصى العلمية اإلسالمية •

 .جد لنشر العلم في أرجاء المنطقة القائمين على المسااهتمام •

  .سعي القائمين على هذه المساجد لنشر الوعي الديني والوطني عند أبناء وبنات القدس •
  . أن العلم في العصر اإلسالمي أول ما كان في المساجد وانطلق منهاويجدر بالذكر
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ذه المـدارس التـي    ه، لتشكل وتطورت تدريجياًرياض األطفال في   بداية هذه المدارس     تركزت) 6
  .هي عليها اآلن

  
 تتمتع المدارس بصورة عامة بعالقة إيجابية وجيدة بين المجتمع المحلي وإداراتها، والذي بدوره              )7

وقد اتضح ذلك من خالل المقابالت التي أجرتها الباحثة مع مدراء           . شكّل عنصراً داعماً ومسانداً لها    
باحثة كانت إحدى طالبات مدارس رياض األقـصى        مدارس رياض األقصى اإلسالمية، وكون أن ال      

اإلسالمية، وكونها أيضاً من سكان بلدة صورباهر واطالعها على هذه المدارس ومعايشة تطورهـا              
  . في البلدة

  
8(    هـذه         في قرية صورباهر     المدارس الحكومية الخمس  يالحظ أن تتمتع بسمعة طيبة، وال شك أن

 أن هذه المـدارس كانـت قـد         رس رياض األقصى سابقاً، إذ    ن لمدا ما هي الصيت الحس   إنّالسمعة  
وبذلك كان صـيتها طيبـاً، وعنـد        وإقباله عليها    المجتمع المحلي لها      وتقبل   استحوذت على محبة  

  .   انضمامها للسلطة بقي هذا الصيت ملتصقاً بهذه المدارس
  
 المدارس، األمـر الـذي       عن مدارسهم، وعن تاريخ هذه      للمعرفة الالزمة  افتقار معظم المديرين  ) 9

  .ية لديهم غير مناسبةفرالمع ومدارسهم، وأن المهارات لمديرينيدّل على وجود فجوة بين ا
  

 فقـد   بانتقال مدارس رياض األقصى اإلسالمية إلى مديرية التربية والتعليم في القدس الشريف           ) 10
  :بني عليه عدة أمور

  .رسية وما تضمه من غرف تخصصية تحسن وضع المدارس من حيث وضع األبنية المد-أ
 الرضا الوظيفي بين الموظفين العـاملين       تحسين رواتب العاملين فيها األمر الذي يبشر بشيوع        -ب

  .في هذه المدارس
  .جانية التعليم فتح المجال أمام الطلبة لاللتحاق بهذه المدارس من منطلق م-ج
من خالل افتتـاح مـدارس أخـرى،        التعليم  من قبل مديرية التربية و    حاجات أبناء القدس     تلبية   -د

  .لمرحلة الثانوية للذكور واإلناثوإضافة ا
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مدرستي رياض األقصى اإلسالمية فرع حـي الـسعدية          اقتصر دعم  مديرية التربية والتعليم ل       )11
 سبع معلمات، في حين أن المدرستين بحاجة إلى دعم مادي ومعنـوي           تعيين  وفرع الحرم الشريف ب   

  . ذلكأكثر من 
 

 مقارنـة   2010/ 2009 السجالت أن هناك ازدياداً في أعداد الطلبة للعام الدراسـي            أظهرت) 12
وظهر هذا التفاوت أكثـر     ) 24.4 رقم   كما يظهر الجدول التالي   (بأعدادهم عند تأسيس هذه المدارس      

وقد .  المدارس في المدارس التي انضمت لدائرة األوقاف اإلسالمية، نتيجة الفتتاح فروعٍ جديدة لهذه           
تم اعتماد النشرة الصادرة عن جمعية األقصى العلمية ألعداد الطلبة عند تأسيس المدارس، وذلـك               

فرها لكثير من هذه المدارس التـي تحتـوي علـى    ا دقتها في حال تو   افر السجالت وضعف  لعدم تو 
  .أعداد الطلبة منذ التأسيس

  
   )24.4( جدول 

   2010سيس وحتى عام  منذ عام التأأعداد الطلبةمقارنة 
  

  
  المدرسة 

 للعام  أعداد الطلبة 
ــي / 2009الدراس

2010   

أعداد الطلبة منذ   
تأسيس المدرسة 

  202  783  مدرسة رياض األقصى الثانوية في الضاحية
  172  852  مدارس رياض األقصى في العيزرية

رياض األقصى اإلسـالمية    (مدارس صورباهر   
  )سابقا

2155  39  

ألقصى اإلسـالمية فـرع حـي       مدرسة رياض ا  
  السعدية

122  
  

37  

مدرسة رياض األقصى اإلسالمية فـرع الحـرم        
  الشريف

230  111  

  33  137  مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في العبيدية

  
 التعليم ألبنـاء القـدس      هاتوفيربجانب  كان المأمول في هذه المدارس أن تقدم شيئاً مميزاً          لقد  ) 13

 إال أنّها لم تقدم    ،على ذلك منذ بداية عهدها    حافظت  حفيظ القرآن لطلبتها كما     كمثابرتها على برنامج ت   
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باسـتثناء الطـابع    حتى على مستوى أنشطتها وإنجازاتهـا       شيئاً مميزاً ومغايراً عن بقية المدارس،       
 إلى انضمامها   السبب في ذلك  يعزى  ويمكن أن    ).2(ت به كما ورد في نقطة رقم        الديني الذي امتاز  

  . التربية والتعليمإلى مكتب
  

 جمعية األقـصى العلميـة اإلسـالمية،        غياب الكثير من السجالت والمنشورات الصادرة عن      ) 14
   .وبالتالي الصعوبة في عملية جمع البيانات والمعلومات

  
يالحظ أن مدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر قد أعطيت مسميات أخـرى بعـد         ) 15

التعليم في القدس الشريف وذلك بأمر من وزارة التربية والتعليم، في حين            انضمامها لمكتب التربية و   
  .أن مدارس رياض األقصى اإلسالمية في كٍل من العيزرية وضاحية البريد تم الحفاظ على أسمائها

  
  :نتيجة السؤال الثالث. 3.4

مـدارس ريـاض     مديرية التربية والتعليم في تطور التعليم في      دور  ما  :  على نص السؤال الثالث  

  ؟ة القدساألقصى اإلسالمية في محافظ

  

  مدارس رياض األقصى اإلسالمية في كٍل من صورباهر والعيزريـة والـضاحية إلـى               إلحاقإن 
، ألزمها رعاية هذه المدارس وتقديم ما تستطيع تقديمه مـن           القدس الشريف / مديرية التربية والتعليم  

؛ أبـو الـرب،     2010جبريل،  (مةً وإنجازات كثيرة    دمات عظي خدمات، وعليه قد قدمت الوزارة خ     
  :ها فيما يليأعرض) 2009فواقه،  ؛2009؛ العناني، 2009؛ عطون، 2009

  
  :دور مديرية التربية والتعليم في تطور التعليم في المدارس في صورباهر. 1.3.4

  

وية تضم أبناءها، وذلك     قامت المديرية بتأمين مرحلة ثانوية ألبناء البلدة الفتقارها إلى مرحلة ثان           -1
باستئجار بناء استثمرته كبناء مدرسي، ضم المرحلة الثانوية لإلناث لمدة أربعة أعوام، وليضم عام              

  . المرحلة الثانوية للذكور2005
2-  تضم المرحلة األساسية العليا للبناتاستئجار مبنى كامل واستثماره كمدرسة. 

، واعتباره وقفاً إسالمياً، وإضافة     اًلب بعد أن كان مستأجر    أبي طا مدرسة علي بن     امتالك مبنى    -3
  .عدد من الغرف التدريسية، باإلضافة إلى إحاطة المدرسة بسور استنادي حماية له
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  . عبد العزيز، وذلك باستئجار طابق إضافي تم التوسع في المبنى المدرسي في بناية عمر بن -4
في صورباهر في إنشاء مدرسة بنات أبي بكر الصديق،          تعاون المديرية مع لجنة أموال الزكاة        -5

إذ قامت اللجنة بشراء األرض المقام عليها البناء المدرسي ومتابعة شؤون إتمام البناء حتى اللحظة               
األخيرة، وكان تمويل البناء بالكامل من بنك التنمية اإلسالمي، وكان تمويل ترخيص البنـاء مـن                

  .وكالة بيت مال المقدس
 إذ تعمـل    ن في سلك التعليم في هذه المدارس،       فرص عمل لكثير من بنات البلدة بالتحاقه        توفير -6
   .معلمة )80( ياً في مدارس صورباهر الخمسحال
  . سعي المديرية الحثيث لتنمية المعلمين مهنياً-7
مرشد متفرغ في مدرسة بنات أبي بكر الصديق،        :  تعيين وظائف إرشادية بواقع أربعة مرشدين      -8
ات عمر بن عبد العزيز، وذكور عمر بن الخطاب، ومرشد واحد متنقل بين مدرسة عثمان بـن                 وبن

  .عفان وذكور علي ابن أبي طالب
  .  توفير مشرف صحة متنقل بين المدارس-9

 استحداث وتطوير غرف صفية تخصـصية، كمختبـرات الحاسـوب ومختبـرات العلـوم،               -10
  .والمكتبات، وغيرها

بيرة على رواتب المعلمين من أجل تحسينها، مع وضع خطة مستقبلية قريبة             القيام بتعديالت ك   -11
المدى إلضافة تحسينات أخرى، في محاولة لتكون الرواتب موازية للرواتب التي تفرض للمعلمـين              
في مدارس البلدية أو المعارف اإلسرائيلية، أو على األقل لتكون موازية للرواتب التـي تـصرف                

  .   التابعة لجهات أخرىللمعلمين في المدارس 
ت المديرية باستحداث وظائف جديدة، كالمشرفين التربويين لكـل المباحـث، ومـشرف             قام -12

  . ، وكمختص حاسوبالصحة، وأمين المكتبة، والسكرتير، ونائب المدير، والمرشد االجتماعي
  .زيادة الكادر التعليمي في المدرسة -13
  

  . في تطوير التعليم في مدرسة رياض األقصى في الضاحيةدور مديرية التربية والتعليم. 2.3.4

  

 تم إضافة بناء جديد تابع لدائرة األوقاف اإلسالمية مكون من ثالث طبقات، استخدم في بدايـة                 -1
األمر للذكور من الطلبة، وهو ذاته البناء الذي تم استثماره للبنات بعد انضمامه لمدرسـة ريـاض                 

وقد أقيم هذا البناء بمبادرة مديرية التربية والتعليم وبتمويل         . اسية الدنيا األقصى، ليضم المرحلة األس   
 مؤسـسة   -Becdar -بكدار. ()المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار     (من مؤسسة بكدار  
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، لها أنشطة متعددة من ضمنها دعم قطاعات الصحة والتعليم والميـاه            1994فلسطينية أسست عام    
  ).  سلطة الفلسطينيةوبناء مؤسسات ال

بجانب البنـاء المدرسـي     ) كما يظهر في الملحق   ( البدء بتنفيذ مشروع المبنى المدرسي الجديد        -2
  .المقام حالياً

  . سعي المديرية الحثيث لتنمية المعلمين مهنياً-3
  . تعيين وظائف إرشادية للمدرسة-4
  . توفير مشرف صحة-5
  . توفير مشرفين لكافة المباحث-6
حداث وتطوير غرف تخصصية، كمختبرات الحاسـوب ومختبـرات العلـوم والمكتبـات،            است -7

  ....وغيرها
 القيام بتعديالت كبيرة على رواتب المعلمين من أجل تحسينها، مع وضع خطة مستقبلية قريبـة                -8

  .من المدى من إلضافة تحسينات أخرى
  . قامت المديرية باستحداث وظائف جديدة-9

  .تعليمي في المدرسة زيادة الكادر ال-10
  

دور مديرية التربية والتعليم في تطور التعليم في مدرسة رياض األقصى اإلسالمية فـي              . 3.3.4

  .العيزرية

  

 قامت المديرية بتقسيم مدرسة رياض األقصى إلى مدرستين وبإدارتين منفصلتين، وبذلك أصبح             -1
اإلناث باستثناء الـصفوف     على   اسم المدرسة األم مدرسة رياض األقصى المختلطة، وقد اقتصرت        

وأصبح اسم المدرسة الثانية مدرسة ذكـور ريـاض         . فهي مختلطة ) األول والثاني والثالث  (األولى  
  .األقصى ولتشتمل على الذكور فقط

  . تم إضافة طابق ثالث على البناء المدرسي، ليستوعب عدداً أكبر من الطلبة-2
  .مهنياً سعي المديرية الحثيث لتنمية المعلمين -3
  . تعيين وظائف إرشادية للمدرسة-4
  . توفير مشرف صحة-5
  . توفير مشرفين لكافة المباحث-6
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 استحداث وتطوير غرف تخصصية، كمختبرات الحاسـوب ومختبـرات العلـوم والمكتبـات،            -7
  ....وغيرها

ريبـة   القيام بتعديالت كبيرة على رواتب المعلمين من أجل تحسينها، مع وضع خطة مستقبلية ق              -8
  .من المدى من إلضافة تحسينات أخرى

  . قامت المديرية باستحداث وظائف جديدة-9
  . زيادة الكادر التعليمي في المدرسة-10
  

أما بالنسبة لمدارس رياض اإلسالمية في الحرم الشريف وفي حي السعدية فلم تقـدم المديريـة أي                 
 عدد من المعلمين لم يتجـاوز الـسبعة        دعم يذكر باعتبارها مدارس خاصة، باستثناء أنها قدمت لهم        

  .منهم، ليتم توزيعهم على المدرستين وبطلبٍ منهم
  

  :مناقشة واستنتاجات. 4.3.4

   
  : بافتتاح مدرسة بنات عثمان بن عفان فقد بني عليه عدة أمور، أهمها-1

رج وفرت المدرسة مقاعد دراسية أكثر ألهل البلدة، وبالتالي عدم االضطرار إلى التوجه خا             •
 .البلدة للتعليم، وعدم اكتظاظ الصفوف بالطالبات في المدارس األخرى في البلدة

فتح المجال أمام مدرسة بنات أبي بكر الصديق باالقتصار على المرحلـة الثانويـة فقـط                 •
الستيعاب أكبر عدد ممكن من الفتيات المتقدمات للدراسة، وإتاحة الفرصـة لهـن بإكمـال       

 .ار مدرسة عثمان بن عفان على المرحلة األساسية العلياالمرحلة الثانوية، واقتص

التحرر من الدوام المسائي، إذ كان البناء المدرسي ال يتسع للمرحلة الثانوية فكان ال بد من                 •
أن عقد فترة مسائية الحتواء المرحلة الثانوية، واقتصار الفترة الصباحية علـى المرحلـة              

 .األساسية العليا

  
  :األثر الكبير إذلذلك  كان ،التربية والتعليم لمدارس أخرى بإنشاء مديرية -2

، خاصة في بلـدة صـورباهر،وذلك بتوفيرهـا     ملحوظةالمديرية بنهضة اقتصاديةأسهمت   •
 .لفرص عمل كثيرة من خالل افتتاح هذه المدارس

توفير فرص عمل ألهل بلدة صورباهر بدالً من التنقل عبر المواصالت إلى مدارس أخرى               •
 .بلدة، وكذلك الحال بالنسبة لقرية العيزرية وحي ضاحية البريدخارج ال
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  والتعليم مع التزايد السكاني في القدس الشريف، إذ عمدت إلـى أنـشاء              مديرية التربية  تجاوب -3

  . ثالث مدارس في بلدة صورباهر، والشروع في بناء مدرسة في حي ضاحية البريد
 
حتياجات البلدة، إذ عمدت إلـى تـوفير جميـع المراحـل            تجاوب مديرية التربية ولتعليم مع ا      -4

إذ بدأت المدارس بالرياض    . األساسية في كل من بلدة صورباهر، وضاحية البريد ، وقرية العيزرية          
  .  وانتهت بالثاني ثانوي بفروعه الثالثة، وبذلك قدمت جهداً متكامالً

  
اإلسالمية في بلدة صورباهر، بعـد       باحتضان مديرية التربية والتعليم لمدارس رياض األقصى         -5

وصولها لمرحلة العجز المالي، قدمت دوراً كبيراً في الحفاظ على عروبـة التعلـيم فـي القـدس                  
الشريف، وذلك ألنها في حال عدم انضمامها للمديرية فإن الخيار الوحيد المتاح هو تسليمها لوزارة               

    .طالبنا بالضياعنحكم على المعارف اإلسرائيلية أو بلدية القدس، وبذلك 
  
 قامت المديرية من خالل افتتاحها لمدرسة ذكور عمر بن الخطاب بتأمين مرحلة ثانوية ألبنـاء                -6

البلدة الفتقارها إلى مرحلة ثانوية تضم أبناءها، فقد كان أبناء البلدة يتوجهون بعد إنهائهم المرحلـة                
 في القدس وضواحيها، إذ كانوا يتوجهـون      األساسية العليا إلى مدارس ثانوية تقع خارج نطاق البلدة        

 إلى مدرسة دار األيتام اإلسالمية في البلدة القديمة، أو مدرسة ثانوية األقصى الشرعية للبنين داخل              
 أو   التابعة للبلدية اإلسرائيلية في القدس مقابل بـاب الـساهرة،          الحرم الشريف، أو مدرسة الرشيدية    

الطالب الذين لم تسنح لهم الفرصـة بااللتحـاق بالمـدارس           أما  . المعهد العربي في قرة أبو ديس     
المذكورة فقد كان الخروج من المدرسة والتوجه نحو العمل بعد الصف التاسع هو المجال الوحيـد                

  .  المطروح أمامهم
    

  :التوصيات. 4.4

  
  :فإن الباحثة توصي بهذه الدراسة نتائج بناء على 

دعم ورعايـة مـدارس وريـاض األقـصى         في  ورها  استكمال مديرية التربية والتعليم د     -1
، إذ وكما ظهـر أن       القديمة الشروع في إعادة تأهيل وترميم المدارس      من خالل  اإلسالمية

 وبناء مدارس جديدة وفـق المعـايير        . العامة فر فيها شروط الصحة   اال تتو بعض المدارس   
  .المطلوبة
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مية ولمسيرة لجنة أموال صورباهر     استكمال المديرية لرسالتها ولرسالة جمعية األقصى العل       -2
من الضياع في حال التوجه للمدارس الرسمية التابعـة للبلـدة           القدس  في الحفاظ على أبناء     

  .اإلسرائيلية
 
خـصوصاً فئـة    المـوظفين و   رواتبلرفع  من قبل وزارة التربية والتعليم      لسعي الحثيث   ا -3

تعليم الفلسطينية باالسـتمرار     موظفي وزارة التربية ال     الرغبة لدى  المعلمين، وذلك إلشاعة  
 .رفع مستوى الرضا الوظيفي لديهممحاولة لفي العمل و

 
لمدرستي رياض األقصى اإلسالمية فرع حي السعدية وفرع        التربية والتعليم   مديرية  رعاية   -4

 ومعنويـاً،   ، ودعمهما دعماً مادياً    التابعة لجمعية األقصى العلمية اإلسالمية     الحرم الشريف 
 .ة لهمين في توفير التعليم ألبناء القدس الشريف، ورعاتين المدرستيلدعم مسيرة ها

 
 .توفير مبانٍ مدرسية بعيدة عن التجمعات السكنية، من قبل مديرية التربية والتعليم -5

 
على الطابع الديني الذي اتصفت به مدارس رياض األقصى اإلسالمية، مـن قبـل              الحفاظ   -6

، سعياً لالرتقاء بأخالق أبنـاء القـدس الـشريف،          ينية العالي الفلسط  مديرية التربية والتعليم  
االحـتالل  ه يـسعى لتـشويه  وحماية لهم من االنحدار واالنجراف في األخالق والقيم الذي         

 .اإلسرائيلي

  
أولياء األمور والمجتمع   واللجان االستشارية و  الجهات الخاصة وأصحاب األمر     تعزيز دور    -7

جمعية األقصى العلمية اإلسالمية، وذلك     لتابعة ل المحلي لمدارس رياض األقصى اإلسالمية ا     
 . لدعم مسيرتها العلمية بصورة خاصة ودعم التعليم بصورة عامة

 
، بل وزيادة المجهـود     مديرية التربية والتعليم   و المجتمع المحلي القائم بين   تعاون  الاستمرار   -8

 .والتعاون لالرتقاء بالتعليم في هذه المدارس
 

ربط الطـالب   خاصة تناسب رسالتها التي انطلقت منها، أال وهي         اهتمام المدارس بأنشطة     -9
 .بالمسجد األقصى، وإلحاقهم ببرامج تحفيظ القرآن كما كان في بداية نشأتها
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إجراء دراسات أخرى للوقوف على جوانب أو قضايا لم تنـاقش فـي هـذه الدراسـة،                  -10
تكمل رسـالة المـدارس    مدارس أخرى لتـس   إلى إنشاء وضواحيها  كالوقوف على حاجة القدس     

  .أو دراسة مشكلة غياب البيانات والسجالت في بعض هذه المدارس. داخل القدس الشريف
 لما له مـن      المدارس وزيادة التفاعل بينه وبين   بصورة أقوى   مجتمع المحلي   تفعيل دور ال   -11

    .بارز في تطور هذه المدارس واالرتقاء بهادور 
  

ية ومدارس رياض األقصى اإلسالمية بالـسجالت والوثـائق          وجوب االهتمام من قبل الجمع     -12
  . لهاة المراجع األوليرص عليها، إذ تعد هذه السجالتوالمنشورات الصادرة عنها والح

  
،  السعي إلصدار منشورات تعريفية بمدارس رياض األقصى اإلسالمية من المدارس ذاتهـا            -13 

  .ر استيقاء المعلوماتلتكون دليالً مرشداً لها ولتشكل مصدراً من مصاد
  

مدرسة :  السعي إلى تحويل مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في ضاحية البريد إلى مدرستين            -14
 لتنجز األعمال   نوية، وبالتالي تشرف عليهما إدارتان منفصلتان     أساسية دنيا ومدرسة أساسية عليا وثا     

   .حسب أصولها
  

ات، وذلك للتأثير السلبي الذي أحدثه االختالط        الفصل بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوج      -15
   .بين الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات، وكما أشارت إليه الباحثة
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  .، القاهرة، دار المعارف2ط. تاريخ القدس): 1951. (عارفالعارف، 

  
دار . ليم فـي فلـسطين    تاريخ الفكر التربوي ونظام التع    ): 1997. (العاجز، فؤاد وسليمان، محمد   

  .غزة. النشر
  

وممارساتها في    ، موسـوعة بيـت المقـدس        نبذة تاريخية : القدس): 1998(محرر. فؤاد. عباس
  .القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، مكتبة األهرام للبحث العلمي 22ص .المدينة

  
 جامعة  .ةلبلدية العربي  األهلية في القدس في ظل غياب ا       واقع المؤسسات ): 2005(. عبده، فاطمة 

  .القدس، فلسطين
  

حتاللية اإلسرائيلية ونتائجها المباشرة على مدينة القـدس        الممارسات اإل ): 2003. (عدوان، أكرم 

  167، )1 (11. مجلة الجامعة اإلسالمية. 1967عام 
  

مدينة السادس من أكتـوبر، مـصر، دار        . القدس بين اليهودية واإلسالم   ): 1999. (عمارة، محمد 
  . نهضة مصر

  
، مدينة نصر، مصر، مكتبـة الـدار العربيـة    1ط. من القدس يبدأ السالم   ): 1997. (مار، حامد ع

  .   للكتاب
  

  عمان . دار النشر. النظام التربوي في األردن وفلسطين): 1965. (العمايرة، محمد
   

:  علــى الموقــع . الزاويــة  الهنديــة فــي القــدس   ): 2007. (عنبتــاوي، ربــى 
http://rubaanabtawi.maktoobblog.com . 3/12/2007 . 2/12/2009تمت قراءته في.  
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جامعـة القـدس،    . رسالة ماجـستير  . تطور التعليم الثانوي في األردن    ): 1979. (عودة، عبد اهللا  
  . فلسطين

  
، القـدس، الوسـيم للخـدمات    1ط،  1987 – 1967التحوالت الفلسطينية   ): 1992. (الغول، عمر 

  .الطباعية
  

القاهرة، مكتبـة   . دراسة تاريخية لإلدعاءات الصهيونية   : اليهود والقدس : )1997. (فتوح، سليمان 
  . زهراء الشرق

  
 تونس، المنظمة العربية للثقافة والتربية      ).سلسلة مدن القدس  ( قصة مدينة القدس    . فرحات، يحيى 

  . و العلوم، ودائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية 
  

  .، بيروت، دار القدس1 ط.دسقضية الق): 1979. (قاسمية، خيرية
  

من التفسير الموضـوعي للقـرآن      . العقل والعلم في القرآن الكريم    ): 1996. (القرضاوي، يوسف 
  .          ، القاهرة، مكتبة وهبة1 ط،)2(الكريم

  
، القدس، جمعية الدراسات     في مجال التربية والتعليم    2000حتياجات عام   ا): 2000. (كمال، سفيان 

  .العربية
  

: وثائق وتقارير بريطانية عن شرقي األردن وفلسطين      ): 2000. (فظه، محمد والخواجه، سعيد   محا

 كـانون األول  -1920تقرير الحكومة البريطانية عن إدارة فلسطين في الفترة من تمـوز تمـوز              
  .  ، األردن، حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع1ط. 1921

  
. 48صـوت الحـق وفلـسطينيو     :   التعليم فـي القـدس     واقع ومشكالت ): 2008. (محمد، دعاء 

  : على موقع11/6/2008
id?asp.default/net.48pls.www://http    15/10/2009تمت قراءته بتاريخ .   
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دار . الفلـسطينية التعليم في فلسطين منذ العهد العثماني وحتى السلطة         ): 2003. (نشوان، جميل 
  .المنارة، غزة

  
  .ي، القدس، مركز القدس لألبحاثواقع التعليم اإللزامي والثانو): 1990. (النمري، طاهر

  
، القـدس، الملتقـى الفكـري       واقع واحتياجات التعليم في مدينة القدس     ): 2001. (النمري، طاهر 

  .العربي
  

مجلس التشريعي في دعم التعلـيم فـي        دور ال : لقاء جماهيري بعنوان  ):  أ 2008. (النمري، طاهر 

 : علـى الموقـع    4/12/2008. مدارس القدس التابعة لوزارة التربية والتعليم العلي الفلـسطينية        
http//www.alaqsa-online.com/news.php?id=789 15/11/2009 تمت قراءته بتاريخ.  

  
واقعها، معيقاتها،  . دسالبيئة التعليمية في شرق الق    : مؤتمر بعنوان ):  ب 2008. (النمري، طاهر 

 دائرة األبحاث والدراسات، مؤسسة المقدسي لتنمية وتطـوير         12/2/2008. تحدياتها والتوصيات 
  :على الموقع. المجتمع

 http//www.al-maqdese.org/Arabic/news/plugins/spaw/uploads/files .تمــــت 
   .15/11/2009قراءته بتاريخ 

  
رياض الصالحين، تقديم وشـرح وتعليـق       : )2002(هـ   676. وي، يحيى بن شرف النووي    النو

   338 ص .الدكتور السيد الجميلي، القاهرة، المختار للنشر والتوزيع
  

 – 1994اإلنجازات الفلسطينية في قطاع التعلـيم        :تقرير) 2005. (وزارة التربية والتعليم العالي   

 وزارة التربيـة والـتعلم    . الـوزراء  تقرير وزارة التربية والتعليم العالي المقدم إلى مجلس          .2005
 .، رام هللا، فلسطينالعالي

  
 تأثير جدار الضم والتوسع العنصري علـى التعلـيم          :تقرير) 2006(وزارة التربية والتعليم العالي   

ــسطيني ــسطين  . الفلــ ــالي، رام اهللا، فلــ ــيم العــ ــة والتعلــ  .وزارة التربيــ
http//www.mohe.gov.ps/publications/wall2006.pdf ت اريخ تم ه بت   قراءت

12/11/2009  
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وزارة . 2012 – 2008الخطـة الخمـسية الثانيـة       ): ـ أ 2008. (وزارة التربية والتعليم العالي   
  : على موقع. اهللا، فلسطينالتربية والتعليم العالي، رام

http//www.mohe.gov.ps/5year-plan/5ypA.pdf  25/10/2009 تمت قراءته بتاريخ.   
  

قطاع التعليم في القدس الشريف للعام الدراسي       : تقرير) ـ ب 2008(عليم العالي وزارة التربية والت  

ــسطين  . م2007-2008 ــالي، رام اهللا، فلــ ــيم العــ ــة والتعلــ  .وزارة التربيــ
http//www.mohe.gov.ps/publications/edu-jerusalem.doc اريخ ه بت ت قراءت   تم

26/10/2009  
  

، مختـصر تفـسير بـن كثيـر       ): ـه 774. (الدمشقيالحافظ عماد أبي الفداء إسماعيل       ابن كثير، 
  699ص . اختصره وحققه وخرج أحاديثه هاني الحاج، القاهرة، المكتبة التوفيقية

  
  :المنشورات

  
، األسبوع الثقافي األول ـ  2009 صورباهر تتعلم 75): 2009(اللجنة المساندة للتعليم صورباهر، 

  .ة للتعليم، صورباهراللجنة المساند. التعليم بين الماضي والحاضر
  

  . لجنة زكاة صورباهر، القدس. مسيرة وعطاء): 1998(لجنة زكاة صورباهر، 
  

األقصى جمعية  . القدس مدينة اإلسراء  : نشرة بعنوان ): ب،ت(جمعية األقصى العلمية اإلسالمية،     
  .العلمية اإلسالمية، القدس

  
ام مجالس اآلباء في مدارس ورياض      نظ: نشرة بعنوان ): ب،ت(جمعية األقصى العلمية اإلسالمية،     

  .، القدسجمعية األقصى العلمية اإلسالمية. األقصى اإلسالمية
  

 .م1981هــ ـ   1401التقرير السنوي لسنة : نشرة بعنوان): 1981(جمعية لجنة أموال الزكاة، 
  .لجنة أموال الزكاة، القدسجمعية 
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ى صاألساسي لجمعية مدارس ورياض األق    نشرة بعنوان النظام    ): ب،ت(وزارة التنمية االجتماعية،    

  .  وزارة التنمية االجتماعية، المملكة األردنية الهاشمية. اإلسالمية القدس
  

  .العبيدية): 1987(صى اإلسالمية ـ العبيدية، نشرة صادرة عن مدرسة رياض األق
  

  .العبيدية): 2000(نشرة صادرة عن مدرسة رياض األقصى اإلسالمية ـ العبيدية، 
  
لجنـة أمـوال الزكـاة،    . م1984هـ ـ  1403التقرير السنوي لعام ): ب،ت(ة أموال الزكاة، لجن

  . القدس
  

  . القدس): ب،ت(نشرة صادرة عن جمعية األقصى العلمية اإلسالمية، 
  

مدارس ورياض األقصى اإلسالمية، المسيرة في عشر سنوات        ): ب،ت(لجنة أموال الزكاة،    جمعية  
  .  أموال الزكاة، القدسم، جمعية لجنة1986 ـ 1976

  
 -مية، لجنة أموال الزآاةمدرسة رياض األقصى اإلسال): ب،ت( صورباهر، -لجنة أموال الزآاة

  صورباهر
  

  :المقابالت

  
  :أصحاب الشأنالمقابالت مع 
بتاريخ . مقابلة شخصية في مدرسة رياض األقصى الثانوية في الضاحية        ): 2009. (أبو الرب، أمل  

10/12/2009.  
  

مقابلة شخصية في مدرسة ذكور رياض األقصى في العيزرية، بتاريخ          ): 2009. (عرب، كامل أبو  
29/11/2009.   
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مقابلة شخصية في مدرسة ورياض األقصى اإلسـالمية فـرع الحـرم            ): 2009. (األشهب، أكرم 
  .13/12/2009الشريف، بتاريخ 

  
سالمية فرع حي السعدية،    مقابلة شخصية في مدرسة ورياض األقصى اإل      ): 2009. (الحالق، عادل 

  .15/11/2009بتاريخ 
  

مقابلة شخصية في مكتب التربية والتعليم في البلـدة القديمـة،  بتـاريخ              ): 2010. (جبريل، سمير 
20/1/2010.  
  

بتـاريخ  . مقابلة شخصية في مدرسة بنات عثمان بن عفان في صورباهر         ): 2009. (زرينة، أسماء 
9/12/2009.  
  

   13/12/2009مكالمة هاتفية الساعة الثانية عشرة ظهراً، بتاريخ : )2009. (صبري، عكرمة
  

. مقابلة شخصية في مدرسة بنات عمر بن عبد العزيز فـي صـورباهر            ): 2009. (عطون، رائدة 
  .8/12/2009بتاريخ 

  
مقابلة شخصية في مدرسة رياض األقصى المختلطـة فـي العيزريـة،            ): 2009. (العناني، أميمة 

  .15/12/2009بتاريخ 
  

مقابلة شخصية في مدرسة ورياض األقصى اإلسالمية فرع حي السعدية،          ): 2009. (عيسى، هاشم 
  .15/11/2009بتاريخ 

  
   21/1/2010مقابلة شخصية في مقر لجنة زكاة صورباهر، بتاريخ ): 2010. (فواقه، أحمد

  
  9/12/2009مقابلة شخصية في مدرسة بنات أبي بكر الصديق بتاريخ ): 2009. (فواقه، محمود
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. مقابلة شخصية في مدرسة ذكور علي بن أبي طالب في صـورباهر           ): 2009. (المصري، عزية 
  .10/12/2009بتاريخ 

  
بتـاريخ  . مقابلة شخصية في مدرسة بنات أبي بكر الصديق في صورباهر         ): 2009. (مطر، عالية 

9/12/2009    
                       

بتـاريخ  . في مدرسة ذكور عمر بن الخطاب في صورباهر       مقابلة شخصية   ): 2009. (مقبل، محمد 
15/12/2009  
  

العبيديـة، بتـاريخ    /مقابلة شخصية في مدرسة رياض األقصى اإلسالمية       ):2009. (يونس، عيسى 
   . 7/11/2009 و 24/11/2009
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  )3(م ملحق رق
  
  : أثناء المقابالت-من مدراء ومؤسسين-قائمة باألسئلة التي وجهت ألصحاب الشأن 

  
  : األسئلة المتعلقة باإلدارة •
  من هم المدراء الذين تعاقبوا على هذه المدارس؟ -1
 ما اسم المدير حالياً؟ -2

 ما المرجعية الحالية للمدرسة؟ -3

 ما هي سنة التأسيس للمدرسة؟ -4

 رسة؟ما الهيكل التنظيمي للمد -5

 ما عدد أفراد الهيئة التدريسية؟ -6

 ؟)جنس الطالب ( ما نوعية المدرسة  -7

 ما أهم األنشطة المدرسية؟ -8

 ما أهم المعوقات التي واجهت المدرسة أثناء مسيرتها؟ -9

  ما أهم المنجزات التي حققتها المدرسة أثناء مسيرتها؟-10

   ما الرسالة التي تسعى المدرسة لتحقيقها؟-11    
  

  : المتعلقة بالمنهاج األسئلة  •
  ما هو المنهاج المطبق حالياً؟ -1
 ما المنهاج الذي كان مطبق سابقاً؟ -2

  
  : األسئلة المتعلقة بالبناء المدرسي •
  ما نوعية البناء؟ هل هو مستأجر أم ملك وقف إسالمي؟  -1
 ما عدد الغرف؟ -2

 ما عدد الغرف الصفية الصالحة؟ -3

  ما عدد الشعب؟ -4
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  ):في بداياتهارئيس جمعية األقصى العلمية اإلسالمية ( صبري  األسئلة الموجهة للشيخ عكرمة 
  ما هي فكرة إنشاء مدارس ورياض األقصى اإلسالمية؟  -1
ما السبب الذي يقف وراء  تسليم بعض المدارس إلى مكتب التربية والتعليم في القدس  -2

 الشريف؟

 يدية؟ما سبب انقطاع الجمعية عن مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في منطقة العب -3

 ما هي الضائقة المالية التي وقعت فيها الجمعية؟ -4

 لم وقعت الجمعية في ضائقة مالية؟ -5

كيف تم تسليم مدارس ورياض األقصى اإلسالمية فـي صـورباهر إلـى لجنـة زكـاة                  -6
 صورباهر؟

 متى انضمت جمعية األقصى العلمية اإلسالمية إلى اتحاد الجمعيات العرب؟ -7

 م تطوراً على مدارس رياض األقصى اإلسالمية؟هل أحدث مكتب التربية والتعلي -8

ما السبب الذي يقف وراء عدم تسليم مدرستي األقصى اإلسالمية فرع الحـرم الـشريف                -9
 وفرع حي السعدية إلى مكتب التربية والتعليم؟

  
  ؟)رئيس لجنة أموال زكاة صورباهر( األسئلة الموجهة إلى السيد أحمد فواقة 

   صورباهر؟من هم المؤسسون للجنة زكاة -1
 كيف تم بالضبط انتقال مدارس ورياض األقصى اإلسالمية إلى لجنة زكاة صورباهر؟ -2

 لم سلمت مدارس ورياض األقصى اإلسالمية إلى مكتب التربية والتعليم في القدس ؟ -3

 ما هي أسباب وقوع لجنة زكاة صورباهر في ضائقة مالية؟ -4

 رياض األقصى اإلسالمية؟ما الذي أضافه مكتب التربية والتعليم على مدارس  -5

ما السبب الذي يقف خلف التنقل المستمر لمدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر  -6
 داخل البلدة؟

  
أحد المؤسسين للجنة زكاة صورباهر، والمـشرف العـام         (األسئلة الموجهة إلى السيد محمود فواقة       

  )على مدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر
  ون للجنة زكاة صورباهر؟من هم المؤسس -1
 كيف تم بالضبط انتقال مدارس ورياض األقصى اإلسالمية إلى لجنة زكاة صورباهر؟ -2

 لم سلمت مدارس ورياض األقصى اإلسالمية إلى مكتب التربية والتعليم في القدس ؟ -3
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 ما هي أسباب وقوع لجنة زكاة صورباهر في ضائقة مالية؟ -4

 يم على مدارس رياض األقصى اإلسالمية؟ما الذي أضافه مكتب التربية والتعل -5

لم يوجد خصوصية كبيرة لمدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر مقارنة بغيرها             -6
 من المدارس التابعة لمكتب التربية والتعليم في القدس؟

ما السبب الذي يقف خلف التنقل المستمر لمدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر  -7
 داخل البلدة؟

 جنة زكاة صورباهر؟ لبقيت مدارس رياض األقصى اإلسالمية تحت إشراف لم  -8

 لم تغيرت أسماء هذه المدارس وأعطيت لها مسميات جديدة؟  -9

  هل كان للمسميات الجديدة تأثيرها على الطلبة؟-10
هل حافظت مديرية التربية والتعليم على الطابع الديني الذي حملته مدارس رياض األقصى -11

 في صورباهر أم ال؟اإلسالمية 

  
  ):كتب التربية والتعليم في القدس مدير م( األسئلة التي وجهت إلى سمير جبريل 

ما التطور الذي أدخلته مديرية التربية والتعليم في القدس الشريف على مدارس رياض  -1
  األقصى اإلسالمية في كل من صورباهر والعيزرية وضاحية البريد بعد انضمامها إليها؟

ة التربية ولتعليم أضافت على عاتقها حمال جديداً بانضمام هذه المدارس إليها أم هل مديري -2
 أنها أضافت شيئاً جديداً إليها؟

رسالة المدارس السابقة أم أنها ألحقتها على  مديرية التربية والتعليم في القدس هل حافظت -3
 برسالتها؟

 حملته مدارس رياض األقصى هل حافظت مديرية التربية والتعليم على الطابع الديني الذي -4
 اإلسالمية في صورباهر أم ال؟

 ما الخصوصية التي أعطيت لمدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر؟ -5

 لم أعطيت مدارس رياض األقصى اإلسالمية في صورباهر مسميات جديدة؟ -6
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  )4(ملحق رقم 

  
 .م1981هــ ـ   1401السنوي لسنة التقرير : نشرة بعنوان): 1981(جمعية لجنة أموال الزكاة، 

  3ص. جمعية لجنة أموال الزكاة، القدس
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  )5(ملحق رقم 
  

  القدس): ب،ت(نشرة صادرة عن جمعية األقصى العلمية اإلسالمية، 
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  )6(ملحق رقم 
  

نشرة بعنوان النظام األساسي لجمعية مدارس ورياض األقصى ): ب،ت(وزارة التنمية االجتماعية، 
   1وزارة التنمية االجتماعية، المملكة األردنية الهاشمية، ص . ية القدساإلسالم
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  )7(ملحق رقم 
  

مدارس ورياض األقصى اإلسالمية، المسيرة في عشر سنوات ): ب،ت(جمعية لجنة أموال الزآاة، 
  م، جمعية لجنة أموال الزآاة القدس 1986 – 1976
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  )8(ملحق رقم 
  

  26زآاة صورباهر، القدس، صلجنة . مسيرة وعطاء): 1998(ر، لجنة زآاة صورباه
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  أ) 9(ملحق رقم 
  

 -مية، لجنة أموال الزآاةمدرسة رياض األقصى اإلسال): ب،ت( صورباهر، -لجنة أموال الزآاة
  17صورباهر، ص 
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   ب)9(ملحق رقم 
  

 -مية، لجنة أموال الزآاةإلسالمدرسة رياض األقصى ا): ب،ت( صورباهر، -لجنة أموال الزآاة
  18صورباهر، ص 
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  )10(ملحق رقم 

  
مدارس ورياض األقصى اإلسالمية، المسيرة في عشر سنوات ): ب،ت(جمعية لجنة أموال الزآاة، 
   32، صم، جمعية لجنة أموال الزآاة القدس1986 – 1976
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  )11(ملحق رقم 

  
ارس ورياض األقصى اإلسالمية، المسيرة في عشر سنوات مد): ب،ت(جمعية لجنة أموال الزآاة، 
   44، صم، جمعية لجنة أموال الزآاة القدس1986 – 1976
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  )12(ملحق رقم 

  
مدارس ورياض األقصى اإلسالمية، المسيرة في عشر سنوات ): ب،ت(جمعية لجنة أموال الزآاة، 
  84،ص م، جمعية لجنة أموال الزآاة القدس 1986 – 1976
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  )13(ملحق رقم 

  
مدارس ورياض األقصى اإلسالمية، المسيرة في عشر سنوات ): ب،ت(جمعية لجنة أموال الزآاة، 
  58، جمعية لجنة أموال الزآاة القدس، صم1986 – 1976
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  )14(ملحق رقم 

  6، صالعبيدية): 1987( العبيدية، -نشرة صادرة عن مدرسة رياض األقصى اإلسالمية
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  )15(ملحق رقم 

  

  3العبيدية، ص): 2000( العبيدية، -نشرة صادرة عن مدرسة رياض األقصى اإلسالمية
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  )16(ملحق رقم 
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   أ)17(ملحق رقم 
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  ب) 17(ملحق رقم 
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  )18(ملحق رقم 
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  )19(ملحق رقم 
  

مدارس ورياض األقصى اإلسالمية، المسيرة في عشر سنوات ): ب،ت (جمعية لجنة أموال الزآاة،
  123، جمعية لجنة أموال الزآاة القدس، صم1986 – 1976
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  )20(ملحق رقم 
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  )21(ملحق رقم 

  

  33لجنة زكاة صورباهر، القدس، ص . مسيرة وعطاء): 1998(لجنة زكاة صورباهر، 
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  )22(ملحق رقم 
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  ) 23(ملحق رقم 
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   أ) 24(ملحق رقم 
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   )ب(

  
  
  

 .  
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  )ج(

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 145

  
  )د(
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  ) 25(ملحق رقم 

  

كما : خالل السنوات السابقة ومنذ إنشائهااألقصى العلمية اإلسالمية جمعية مؤسسي قائمة بأسماء 
  )2009الحالق، (أظهرته نشرات الجمعية، وكما أورده 

  
   1979/ 1978/ 1977/ 1976مؤسسو الجمعية لألعوام  

  - توفيق حسن أبـو زهـرة      - عيسى عارف كردية     - كامل عطا القاضي     -عكرمة سعيد صبري    
 عبد الرازق عمـر     - أحمد حسين عثمان الكسواني      - خضر حسن أبو صوي      -فايز داود القطب    

  . نهاد أبو غربية- محمد عبد القادر الكفراوي -شويكي 
  

  : 1980مؤسسو الجمعية لعام 
 فايز  - توفيق حسن أبو زهرة    - عيسى عارف كردية     - كامل عطا القاضي     -عكرمة سعيد صبري    

 عبد الرازق عمر شويكي     - أحمد حسين عثمان الكسواني      - خضر حسن أبو صوي      -داود القطب   
 محمـد   -المة   إبراهيم عيسى حسن س    - أمين محمد الخطيب     - إبراهيم جودت عبد الغني الباشا       -

  نهاد أبو غربية-عبد القادر الكفراوي 

  
  : 1981أعضاء الهيئة اإلدارية للجنة أموال الزكاة لعام 

 - توفيق حسن أبـو زهـرة      - عيسى عارف كردية     - كامل عطا القاضي     -عكرمة سعيد صبري    
 إبـراهيم   - عبد الرازق عمر شـويكي       - أحمد حسين عثمان الكسواني      -خضر حسن أبو صوي     

 محمد عبد   - هاشم خليل عيسى أبو حمد       - إبراهيم عيسى حسن سالمة      -دت عبد الغني الباشا     جو
  . صبري أبو ذياب- أمين محمد الخطيب - فايز داود القطب -القادر الكفراوي 

  
  :1983أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية لعام 

 - أبـو زهـرة     توفيق حسن  - عيسى عارف كردية     - كامل عطا القاضي     -عكرمة سعيد صبري    
 إبـراهيم   - عبد الرازق عمر شـويكي       - أحمد حسين عثمان الكسواني      -خضر حسن أبو صوي     
 محمد عبـد    - هاشم خليل عيسى أبو حمد     - إبراهيم عيسى حسن سالمة      -جودت عبد الغني الباشا     

  عمران أبو منير-القادر الكفراوي 

  



 147

  1985 – 1984أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية لعام 
 - توفيق حسن أبـو زهـرة      - عيسى عارف كردية     - كامل عطا القاضي     - سعيد صبري    عكرمة

 إبـراهيم   - عبد الرازق عمر شـويكي       - أحمد حسين عثمان الكسواني      -خضر حسن أبو صوي     
 محمد عبد   - هاشم خليل عيسى أبو حمد       - إبراهيم عيسى حسن سالمة      -جودت عبد الغني الباشا     

  . منير عمران أبو-القادر الكفراوي 
 

   1987 – 1986أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية لعام 
 - توفيق حسن أبـو زهـرة      - عيسى عارف كردية     - كامل عطا القاضي     -عكرمة سعيد صبري    

 - هاشم خليل عيسى أبو حمـد  -  إبراهيم جودت عبد الغني الباشا      -أحمد حسين عثمان الكسواني     
عبد الغفار عمر    -ق  عادل حسين الحال   -م صبحي    صالح عبد السال   -محمد عبد القادر الكفراوي     

  . بدر
  

  : 1994أعضاء مجلس األمناء الذي يشرف على الجمعية لعام 
  لرئيس مجلس األمنـاء   : صالح عبد السالم صبحي    - رئيس لجنة االنتقاء والترفيع   : عكرمة صبري 

: هاشم خليل عيـسى    - رأمين الس : عبد الغفار بدر   - مقرر اللجنة التعليمية  : أحمد داود غزاونة   -
: عمـر صـالح الـداودي      - أمين الصندوق : الشيخ كامل القاضي التميمي    - المدير العام المنتدب  

رئيس اللجنة  : عادل الحالق  - نائب الرئيس : أحمد حسين الكسواني   - رئيس لجنة العالقات العامة   
 . التعليمية

  
  :1996أما أعضاء مجلس األمناء الذي يشرف على الجمعية لعام 

 أمينا للسر : أحمد داود غزاونة   - نائباً للرئيس : صالح عبد السالم صبحي    - رئيس: عكرمة صبري 
ـ    : عبد الغفار بدر   - رئيس اللجنة التعليمية    : صالح هنيه  -  -ة رئيس لجنة العالقات العامة والدولي
 كامـل   الـشيخ  - أمين للـصندوق  : هاشم خليل عيسى   -رئيس لجنة العطاءات    : نشأت طهبوب . م

أحمد هاشـم    - عضو: خالد قريع  - عضو: محمد عمر صالح الداودي      - عضو: القاضي التميمي 
 عضو: زغير

  
  : 2001أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية لعام 

:  أحمد داود غزاونة   - نائب الرئيس : كامل القاضي التميمي   -رئيس مجلس األمناء  : عكرمة صبري 
     رئيس قسم العطاءات  : نشأت فطين طهبوب   -نة التعليمية   رئيس اللج : الح هنية ص -أمين السر - 
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: علـي خـشان    - رئيس االنتقاء والترفيع  : عبد الرحمن عباد   - أمين الصندوق : هاشم خليل عيسى  
لجنـة  : حمد هاشم زغيـر    - -لجنة العالقات العامة  :  الكسواني منير أحمد  - لجنة العالقات العامة  

  .المدير العام للجمعية: ين الحالقعادل حس - العالقات العامة
  

   : 2009أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية لعام 
أمـين  : مازن أهرام  - نائب الرئيس : كامل القاضي التميمي   - رئيس المجلس : عكرمة صبري 

رئيس قسم العطـاءات     : ت فطين طهبوب  نشأ -رئيس اللجنة التعليمية    : ح هنية صال - السر- 
رئـيس  : ادعبد الرحمن عب   -دوق  أمين الصن : اشم عيسى ه -لجنة العطاءات   : مصطفى توفيق 

لجنة : مد كسواني منير أح  -رئيس لجنة العالقات العامة     : خشانعلي   -لجنة االنتقاء والترفيع    
المدير العام  : عادل حسين الحالق   -لجنة العالقات العامة    : هاشم زغير أحمد   -العالقات العامة   

 .للجمعية

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 149

  )26(قم حق رالمل

مدرسة بنات أبي بكر صورة لصورباهر وتليها بلدة صورة لمدرسة بنات عمر بن عبد العزيز في 
  .صورباهربلدة الصديق في 

، األسبوع الثقافي 2009 صورباهر تتعلم 75): 2009(اللجنة المساندة للتعليم في صورباهر، 
-17 في صورباهر، صورباهر ص التعليم بين الماضي والحاضر، اللجنة المساندة للتعليم-األول

13  
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صورة لمدرسة ذكور عمر بن الخطاب في بلدة صورباهر وتليها صورة لمدرسة بنات عثمان بن 
  عفان في بلدة صورباهر

  
، األسبوع الثقافي 2009 صورباهر تتعلم 75): 2009(اللجنة المساندة للتعليم في صورباهر، 

-14جنة المساندة للتعليم في صورباهر، صورباهر ص التعليم بين الماضي والحاضر، الل-األول
15  
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 وتليها صورة لمدرسة رياض األقصى ، صورة لمدرسة علي بن أبي طالب في بلدة صورباهر
فرع حي السعدية وقد أخذت هذه الصورة للمدرسة وهي في الزاوية الهندية قبل انتقالها اإلسالمية 

  الى حي السعدية 
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سة رياض األقصى المختلطة في العيزرية قبل إضافة الطابق الثالث لها وقبل فصلها صورة لمدر
: لمدرستين، والصورة الثانية للمدرسة ذاتها بعد إضافة الطابق الثالث عليها وفصلها إلى مدرستين

  .رياض األقصى المختلطة ورياض األقصى للذكور
م، لجنة أموال الزكاة، القدس، 1981 -هـ 1401التقرير السنوي لعام ): ب،ت(لجنة أموال الزكاة، 

  25ص
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   العبيدية–صورة لمدرسة رياض األقصى اإلسالمية 
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