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تاريخية:
خلفية
مدخل:
ّ
ّ
ال ميكن احلديث عن التعليم يف القد�س من غري ذكر خلفية تاريخية

موجزة لأهم املراحل التي مر بها ،ملا تف�رسه هذه املراحل من �إ�شكاليات

واقع التعليم يف القد�س اليوم ،وخا�صة من ناحية تعدد املرجعيات واملناهج

املعتمدة.

ولقد كان التعليم من �أكرث القطاعات ت�أثراً بالتحوالت ال�سيا�سية املختلفة

وما رافقها من مناخات اجتماعية وثقافية واقت�صادية؛ حيث تعاقبت على
املدينة تباع ًا � 5سلطات خالل القرن املا�ضي ،العثمانية والربيطانية والأردنية

والإ�رسائيلية حتى �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
ّ
العثماين:
التعليم يف القد�س يف العهد

ا�ستحدثت الإمرباطورية العثمانية وزارة الرتبية والتعليم يف عام ،1857

�ضع القانون التف�صيلي للتعليم املجاين والإلزامي العثماين عام ،1869
وو َ
ُ

ن�ص على وجوب
�إال �أنه مل يدخل حيز التنفيذ �إال يف عام  .1878وقد ّ
�إن�شاء مدر�سة ابتدائية يف كل قرية ،ومدر�سة �إعدادية يف كل بلدة يزيد عدد

وق�سم املراحل التعليمية �إىل ثالثة:1
�سكانها عن �ألف ن�سمةّ ،

 .1املرحلة االبتدائية� 3 :سنوات تعليمية و� 4سنوات يف القرى.
 .2مرحلة الر�شد� 3 :سنوات تعليمية يف املحافظات.

 1كامل الع�سلي ،التعليم يف فل�سطني من الفتح الإ�سالمي حتى بداية الع�رص احلديث ،يف
املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم الثاين ،الدرا�سات اخلا�صة ،املجلد الثالث ،ط ،1بريوت،
� ،1990ص.34-3
3
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 .3املرحلة الإعداية :وانق�سمت �إىل نوعني:
�أ� 5 .سنوات ( 3ر�شد و� 2إعدادي) يف املحافظات.
ب� 7 .سنوات ( 3ر�شد و� 4إعدادي).
ويف نهاية العهد العثماين بلغ عدد �سنوات التعليم املدر�سي  12عام ًا.2
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قانون التعليم املذكور �سمح جلميع الطوائف
بفتح مدار�سهم اخلا�صة والدينية ،وهو ما �أتاح املجال �أمام ت�أ�سي�س العديد
من املدار�س الغربية والتب�شريية يف القد�س خالل العهد العثماين ،وبلغ عدد
املدار�س امل�سيحية يف القد�س يف نهاية القرن التا�سع ع�رش  54مدر�سة .ومن
�أبرز تلك املدار�س :املدر�سة ال�سورية للأيتام ،والتي �أن�ش�أها الأملاين �شنلر عام
 ،1860ومدر�سة �صهيون التي �أن�شاها الق�س جوبات عام  ،1851ومدر�سة
الفرير التي �أُ�س�ست عام .31892
احلكومية التي مل حتقق
وقد دفع �إحباط املقد�سيني من املدار�س
ّ
احتياجاتهم وتطلعاتهم� ،إىل �إن�شائهم مدار�سهم العربية-الإ�سالمية
اخلا�صة .وقد ا�شتهرت هذه املدار�س لأن لغة التدري�س بها كانت العربية،
�إ�ضافة �إىل تدري�س املواد العلمية ،والرتكيز على الرتبية الوطنية جنب ًا �إىل
جنب مع الرتبية الدينية.4
�إال �أن التعليم اخلا�ص (امل�سيحي والإ�سالمي) بقي تعليم ًا فوقي ًا؛ حيث
 2م�صطفى الدباغ ،التعليم يف فل�سطني يف عهد االنتداب ،يف املو�سوعة الفل�سطينية ،الق�سم
الثاين ،الدرا�سات اخلا�صة ،املجلد الثالث ،ط ،1بريوت � ، 1990ص .78-35
 3م�ؤ�س�سة التعاون ،درا�سة مف�صلة عن قطاعات القد�س( ،م�صدر خا�ص).
 4امل�صدر نف�سه.
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تطلب االلتحاق باملدرا�س ر�سم ًا ا�ستطاعت القلة توفريه .وعند انتهاء

احلقبة العثمانية كانت املدار�س العربية -الإ�سالمية قد �أ�صبحت مدار�س
�شبه وطنية ،وبات معظمها حكومي ًا خالل عهد االحتالل الربيطاين ،مع
بقاء عدد حمدود من املدار�س اخلا�صة.5

التعليم يف القد�س يف عهد االحتالل الربيطاين:

ظاهري للتعليم املجاين خالل
ت�شري الأرقام املتوفرة �إىل حدوث تطور
ّ

فرتة االحتالل الربيطاين؛ حيث ارتفع عدد املدار�س من �أقل من 100

مدر�سة عام � 1917إىل  550مدر�سة يف  ،1947وكان  % 30من ال�سكان

بعمر الدرا�سة ملتحقني باملدار�س مع نهاية االحتالل الربيطاين ،مقارنة

بـ  %8يف نهاية العهد العثماين .وقد �أتاح انت�شار التعليم الثانوي خالل
تلك الفرتة ،ظهور نخبة واعية وطني ًا ونا�شطة �سيا�سي ًا.
ومن املدار�س التي ن�ش�أت يف تلك الفرتة يف القد�س :الكلية العربية،
والتي ُ�أ�س�ست عام  1918ككلية لتدريب املعلمني ،تلتها كلية تدريب

املعلمات عام  ،1919ومدر�سة الر�شيدية التي بنيت عام ،1906-1905

وو�سعت خدماتها لت�شمل �سنتي تدري�س على امل�ستوى اجلامعي .وبنهاية
ن�ش َئت يف
عهد االحتالل الربيطاين ،كان من بني املدار�س العربية التي ُ�أ ِ
القد�س :النه�ضة ،ورو�ضة املعارف ،والأمة ،والإبراهيمية� .إ�ضافة �إىل عدد
من املدار�س الأجنبية ،منها :مدر�سة ال�شميدت للبنات ،ومدر�سة املطران

والرتا�سنطا والدومنيكان.6

 5امل�صدر نف�سه.
6م�صطفى الدباغ ،م�صدر �سابق.
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�إال �أنه على الرغم من التح�سن الظاهري يف �أحوال التعليم خالل فرتة
االحتالل الربيطاين ،ف�إن العرب مل يح�صلوا على ا�ستقاللية تعليمهم وال على
ال�صهيونية،
ين مينحها للمدار�س
نف�س الرعاية التي كان االحتالل الربيطا ّ
ّ

فقد جوبهت مطالب املعلمني العرب با�ستقالل تعليمهم بالرف�ض من دائرة
التعليم الربيطانية ،يف مقابل منحها اال�ستقاللية التعليمية لليهود ،7وكانت
العربي حوايل  ،%30فيما
ن�سبة امللتحقني بالتعليم من الأطفال يف الو�سط
ّ

كانت الن�سبة لدى ال�صهاينة حوايل .8%97

كما �أن �شح امليزانيات املخ�ص�صة للتعليم العربي خالل فرتة االحتالل
الربيطاين كان له ت�أثري على عدد املقاعد الدرا�سية املتوفرة للأطفال ،وبينت
تقديرات دائرة التعليم يف ذلك احلني �أن ما يقارب  % 40من الأطفال
الذين قدموا طلبات لاللتحاق بالدرا�سة حرموا منها.9
ّ
املمتدة بني :1967-1948
التعليم خالل الفرتة

نتيجة لنكبة  ،1948انق�سمت مدينة القد�س �إىل �شطرين ،وقع اجلزء
الغربي منها حتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية ،يف حني ُدمج اجلزء ال�رشقي منها

وباقي ال�ضفة الغربية مع اململكة الأردنية الها�شمية ،وبهذا �أتبع الطالب
الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية و�رشقي القد�س للنظام التعليمي الأردين.10
 7م�ؤ�س�سة التعاون ،درا�سة مف�صلة عن قطاعات القد�س( ،م�صدر خا�ص).
 8اعتدال الأ�شهب ،مقاومة التهويد الثقايف والرتبوي يف مدينة القد�س ،ورقة عمل
العاملية ل�ش�ؤون القد�س.2009 ،
مقدمة للندوة
ّ
 9م�صطفى الدباغ ،م�صدر �سابق.

Michael Hudson, The Transformation of Jerusalem 1917- 1987 AD. In 10
Jerusalem in History, edited by K.J.Asali, Essex, U.K.: Scorpion (1989),
pp. 249- 291.
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و�أن�شئت عام  1950وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينني (الأونروا) ،وقد وفرت الوكالة تعليم ًا مدته � 9أعوام للأطفال
امل�سجلني كالجئني �إ�ضافة �إىل خدمات �صحية واجتماعية لالجئني يف
خميمات الالجئني يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س ال�رشقية وقطاع غزة
والدول العربية املجاورة.11
كما �أن�شئت خالل العهد الأردين ( )1967-1950عدة مدار�س ،ومت
توظيف املعلمني ومدراء املدار�س مما نتج عنه زيادة يف �أعداد امللتحقني
باملدار�س لي�صل �إىل  % 87ممن هم يف �أعمار الدرا�سة .12وقد عملت
املدار�س خالل هذه الفرتة حتت الرقابة املبا�رشة لوزارة الرتبية والتعليم
الأردنية وح�سب قانون التعليم الأردين ،البند  ،16الذي حدد املراحل
التعليمية ،والذي اعترب التعليم الإلزامي �أ�سا�سي ًا .وكان التعليم الإلزامي
جماني ًا ح�سب القانون وغطى التعليم االبتدائي (ال�صف الأول  -ال�صف
ال�ساد�س) ،والتعليم الإعدادي (ال�صف ال�سابع  -ال�صف التا�سع) ،ومل تعترب
املرحلة الثانوية (ال�صف العا�رش  -الثاين ع�رش) فرتة �إلزامية .وقد حدد هذا
القانون الذي اعتمد على فل�سفة عربية للتعليم الأ�س�س التي وجب اتباعها
ين وقبيل احتالل كامل
لتطوير الربامج التعليمية .13ويف نهاية العهد الأرد ّ

حكومية و44
القد�س عام  1967كان يف مدينة القد�س  82مدر�سة  29منها
ّ

خا�صة و 9تابعة لوكالة الغوث.14
ّ

 11وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،متوز /يوليو .1994

12
Salim Nashef, Education in the West Bank: its problems and
achievements 1966/ 1967 school year, Tulkarm, West Bank: Agricultural
Institute (1971 or 1973).

 13طاهر النمري ،التعليم يف القد�س :واقع واحتياجات ،امللتقى الفكري العربي ،القد�س.2001
 14اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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ّ
املمتدة :1971-1967
التعليم خالل الفرتة

بعد هزمية العرب يف حرب  1967واحتالل الإ�رسائيليني �رشقي القد�س،
�ألغت �سلطات االحتالل العمل بقانون التعليم الأردين وو�ضعت التعليم
االبتدائي حتت رقابة وزارة املعارف الإ�رسائيلية ،والتعليم الثانوي حتت
رقابة بلدية القد�س الإ�رسائيلية .كما �أغلقت مكتب التعليم يف حمافظة
القد�س ،واعتقلت العديد من م�س�ؤويل الرتبية واملعلمني مبن فيهم مدير
الرتبية� ،أما املدار�س اخلا�صة (املحلية والأجنبية) ف�سمح لها ب�إدارة �ش�ؤونها،
و�إن ظلت تخ�ضع ل�ضغوط مبا�رشة وغري مبا�رشة ملحاباة �سيا�سات االحتالل،
وخا�صة يف املناهج.15
وقد حاولت حكومة االحتالل حينها تطبيق املنهاج الإ�رسائيلي بهدف
�رشقي القد�س ،وقد
طم�س ال�شعور الوطني والقيم العربية الفل�سطينية يف
ّ

فُر�ض املنهاج فع ً
ال يف املدار�س الثانوية اخلا�ضعة ل�سيطرة االحتالل ،لكن
الفل�سطينيني قاوموه ،مبن فيهم �أع�ضاء الهيئة التعليمية ،مما �أدى �إىل �إجراءات
�إ�رسائيلية عقابية بحق املدار�س واملعلمني والطلبة ،ومنها �إغالق املدار�س،
والطرد واالعتقال.
وتوحدت جهود املقد�سيني يف مقاومة حماوالت االحتالل امل�ستمرة
لتهويد التعليم ،حتت مظلة جلنة املدار�س اخلا�صة ،والتي �ضمت مدار�س
الأوقاف واملدار�س التابعة للجمعيات �أو ملجال�س الأمناء والكنائ�س
والأديرة واملدار�س اخلا�صة الأهلية والأجنبية ،التي ا�ستمرت يف تدري�س
 15امل�صدر نف�سه؛ وانظر �أي�ضاً :وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،موجز مل�سرية
التعليم الفل�سطيني يف القرن الع�رشين ،انظر:
http://www/mohe.gov.ps/publications/paledu.doc
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املنهاج الأردين .حيث لعبت هذه اللجنة دور املرجعية للتعليم يف القد�س
وارتبطت مع دائرة �ش�ؤون الأر�ض املحتلة يف الأردن.16
كما امتنع الفل�سطينيون عن �إر�سال �أطفالهم �إىل املدار�س احلكومية
و�أر�سلوهم عو�ض ًا عن ذلك �إىل املدار�س اخلا�صة حيث كان املنهاج الأردين

ما يزال معمو ًال به .وباملقابل ،اكتظت املدار�س اخلا�صة بالطلبة وازدهرت
فكرة �إيجاد مدار�س بديلة للعرب ،وهي الفكرة التي تبنتها جمعية املقا�صد
اخلريية الإٍ�سالمية وبد�أتها �سنة  1969/1968بدعم من احلكومة الأردنية
التي ا�ستمرت بدفع رواتب املدر�سني الذين عملوا معها قبل االحتالل،
بينما غطت جمعية املقا�صد رواتب املدر�سني اجلدد.17
ويلخ�ص اجلدول التايل (جدول  )1التغيريات املذكورة �أعاله بح�سب
الأرقام املتوفرة ،فيبني انخفا�ض عدد طلبة املدار�س الر�سمية التي �أ�صبحت
تتبع ل�سلطات االحتالل ،يف املراحل االبتدائية والإعدادية والثانوية ،خالل
الفرتة  .1972-1966ويف املقابل ،تزايد الإقبال على املدار�س اخلا�صة التي
وا�صلت تطبيق املنهاج الأردين ،حيث ارتفع عدد الطلبة ب�أكرث من ال�ضعف
بني العامني الدرا�سيني  1968/1967و  ،1971/1970وازداد معدل عدد
ال�شعب لكافة املراحل بن�سبة تفوق ال�ضعف ،وبلغت .18%78.4

 16اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 17طاهر النمري ،م�صدر �سابق.
 18وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،موجز مل�سرية التعليم الفل�سطيني يف القرن

الع�رشين.
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جدول ( :)1تغري �أعداد طالب املدار�س الر�سمية بني ما قبل وبعد احتالل 1967

املرحلة
االبتدائية
الإعدادية
الثانوية

عدد الطالب
1967/1966
بعد 1967
8100
( 7070عام )1969/1970
4100
( 1450عام )1971/1972
1850
( 300عام )1971/1972

التعليم خالل الفرتة املمتدة :1994-1971

يف ظل املقاومة التي �أظهرها �أهايل القد�س لتطبيق املنهاج الإ�رسائيلي،

وبالتايل الف�شل الذي حظيت به املدار�س احلكومية يف تلك الفرتة ،مت
اعتماد منهاج جديد عرف بـ“املنهاج املوحد” ،و�أ�ضاف �إىل املنهاج
الإ�رسائيلي املطبق يف املدار�س العربية� ،أجزاء من املنهاج الأردين يف املدار�س
الثانوية (التوجيهي) ،لكن هذا املنهاج �أدى �إىل ازدياد ال�ضغوط على الطلبة
وكذلك زيادة عدد ال�ساعات ال�صفية الأ�سبوعية من � 34-28إىل � 43ساعة
�أ�سبوعي ًا ،مما �أثر �سلب ًا على الطلبة الذين لوحظ انخفا�ض ن�سب جناحهم يف
امتحاين البجروت (الإ�رسائيلي) والتوجيهي (الأردين) ،وكذلك ا�ستمرار
انخفا�ض االنت�ساب للمدار�س احلكومية.
ويف عام � ،1973أعيد تطبيق املنهاج الأردين يف القد�س على مراحل:

الثانوي يف العام  ،1973الإعدادي يف العام  ،1978واالبتدائي يف العام
1981؛ لكن مت تغيريه بحيث �أزيلت فل�سطني عن اخلريطة من كتب التاريخ
والإن�سانيات ،وا�ستخدمت الأ�سماء العربية للأماكن مثل يرو�شالمي ويهودا
وال�سامرة ،كما فُر�ض على املدار�س تدري�س مادتي اللغة العربية و“مدينة
�إ�رسائيل” ،ومنع ا�سترياد الكتب من الدول العربية.19
 19طاهر النمري ،م�صدر �سابق.
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ومع �أن مدار�س الأوقاف واملدار�س اخلا�صة ازدهرت حتى �أواخر
ال�سبعينيات� ،إال �أنه مع تطبيق املنهاج الأردين املعدل يف املدار�س التابعة
لوزارة املعارف وبلدية القد�س التابعتني لالحتالل ،بد أ� يزداد عدد
الطالب املنتقلني �إليها من مدار�س الأوقاف واملدار�س اخلا�صة ،خا�صة
يف ظل ال�صعوبات التي �صارت تعاين منها الأخرية من حمدودية املرافق
والإغالقات املتكررة والظروف االقت�صادية ال�صعبة للمعلمني مقارنة
بزمالئهم يف مدار�س املعارف.20
كما ازدادت ن�سبة التحاق الطالب باملدار�س احلكومية والبلدية مع
اندالع االنتفا�ضة الأوىل ( )1987ب�سبب ارتفاع ر�سوم املدار�س اخلا�صة
وتف�ضيل الطالب للمدار�س القريبة من �أماكن �سكنهم.21
الفل�سطينية عام  1994وحتى اليوم:
التعليم بعد �إن�شاء ال�سلطة
ّ

يف � 1994/8/28أُن�شئت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية 22بنا ًء
على ما ن�صت عليه اتفاقية غزة�-أريحا واتفاق انتقال ال�سلطات .وت�سلمت
هذه الوزارة م�س�ؤولية التعليم بجميع جوانبه وخمتلف م�ستوياته يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،با�ستثناء القد�س ،حيث ا�ستلمت فقط مدار�س
الأوقاف� .أما املدار�س اخلا�صة ومدار�س وكالة الغوث فقد تبنت الر�ؤية
العامة الفل�سطينية واملنهاج على الرغم من عدم وجود ما ين�ص على �أنها
Abdel Muhsin Jaber, Education in Jerusalem after the Israeli occupation, 20
Unpublished paper, (August, 1996) East Jerusalem: Directorate of
Education.

 21طاهر النمري ،م�صدر �سابق.
 22تغري ا�سم هذه الوزارة يف العام � 1996إىل وزارة الرتبية والتعليم واقت�رصت م�س�ؤوليتها
على التعليم الأ�سا�سي والثانوي بعد �أن �أن�شئت وزارة م�ستقلة للتعليم العايل.
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تتبع قانوني ًا لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.23
وقد ا�ستلمت هذه الوزارة املدار�س بو�ضع �سيء �إجما ًال ،حيث كانت

تفتقر للعديد من الأجهزة والأ�سا�سيات ،وتعاين من الإغالقات امل�ستمرة

ب�سبب �أحكام االحتالل الع�سكرية يف االنتفا�ضة الأوىل� ،إىل جانب غياب

االهتمام بالرتبية املهنية.

�أما بالن�سبة للمنهاج فقد ا�ستمر احلال على ما هو عليه ،حيث ظل

املنهاج الأردين يدر�س يف مدار�س الأوقاف واملدار�س الفل�سطينية اخلا�صة

ومدار�س وكالة الغوث يف �رشقي القد�س� ،أما يف مدار�س املعارف والبلدية

فقد حذفت �سلطات االحتالل �شعار ال�سلطة الفل�سطينية عن �أغلفة الكتب
وفر�ضت تدري�س العربية وتاريخ �إ�رسائيل ،كما �شوهت احلقائق اجلغرافية
والتاريخية ومتعلقات العقيدة الإ�سالمية والإرث العربي احل�ضاري داخل

املنهاج ،24مما يعك�س ب�شكل �أ�سا�سي املكانة اجلوهرية للتعليم يف ال�رصاع
على القد�س بني االحتالل و�أهايل املدينة.

وعلى الرغم من حماولة الوزارة دعم مدار�س �رشقي القد�س مبا فيها

مدار�س الأوقاف ،وما اتخذته من �إجراءات بهذا اخل�صو�ص كان �أبرزها:
و�ضع جميع املدر�سني يف مدار�س الأوقاف على كادر الوزارة لت�أمني راتب
�شهري لهم و�إعطاء املدر�سني مكاف�أة �إ�ضافية مقدارها � 450شيكل �شهري ًا،
واحت�ساب جميع �سنوات اخلربة التعليمية للمدر�سني لأغرا�ض التقاعد،
وال�سماح للمدر�سني بامل�شاركة يف الت�أمني ال�صحي والت�أمني الوطني
Khalil Mahshi, School Education in Palestine:From Collapse to 23
Empowerment, Revista de Educacion, (1998), 316: 71 -83. (English
version of article published in Spanish).

 24اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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25
قيا�سا الحتياجات
الفل�سطيني ؛ �إال �أن هذه املحاوالت بقيت متوا�ضعة ً

�رشقي القد�س والذي يفتقر للمزيد من الرعاية واالهتمام،
قطاع التعليم يف
ّ

واحل�ضور من قبل الوزارة ،خا�صة يف ظل امل�شاكل الأ�سا�سية التي يعانيها
من تعدد املرجعيات للمدار�س والنق�ص الفادح يف املرافق والأبنية ،م�ضاف ًا

�إىل الأو�ضاع االجتماعية وال�سيا�سية املعقدة يف املدينة.

ومما ال �شك فيه �أن �ضغوط االحتالل هي امل�سبب الأكرب لهذه امل�شاكل،

بهدف ال�سيطرة قدر االمكان على قطاع التعليم ودفع الطالب �إىل

الت�سجيل يف مدار�س املعارف والبلدية الإ�رسائيلية ،حيث تنامى دور هذه

املدار�س على ح�ساب املدار�س الأخرى يف ال�سنوات الأربعة الأخرية.26

Ministry of Education, Palestine, Education in Jerusalem: Present 25
Conditions and Aspirations, (1998) Ramallah: MOE, Palestinian National Authority.

 26وحدة �ش�ؤون القد�س ،وزارة الرتبية والتعليم العايل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،تقرير
عن قطاع التعليم يف القد�س ال�رشيف للعام الدرا�سي 2008 – 2007م.
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الباب ال ّأول :القوانني الناظمة للتعليم يف القد�س:
منذ احتاللها عام  1967وحتى اليوم ،افتقدت القد�س لوجود مرجعية

موحدة لإدارة العملية الرتبوية .فمن جهة ،فر�ضت �سلطات االحتالل
نف�سها من خالل مدار�س املعارف والبلدية ومن خالل الت�ضييقات
املختلفة التي متار�سها على املدار�س الأخرى ،ومن خالل �ضمها �رشقي
القد�س �إداري ًا �إىل دولة االحتالل .ومن جهة ثانية ،تعترب ال�سلطة الفل�سطينية
�رشقي القد�س جزءاً �إداري ًا من ال�ضفة الغربية ،ولكن وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ال تدير فعلي ًا �إال مدار�س الأوقاف ،وتتعاون مدار�س وكالة
الغوث مع توجهات هذه الوزارة� .أما املدار�س الأهلية واخلا�صة ف�إنها
خمتلفة االنتماءات والتوجهات ،فمنها ما يتعاون مع الوزارة الفل�سطينيةً،
ومنها ما يتمتع بدعم �سلطات االحتالل وبالتايل يحابيها ،ومنها ما هو
م�ستقل �أو يتبع لهيئات عربية �أو دولية �أو دينية خمتلفة.27
وتعد القوانني التالية �أ�سا�سية فيما يتعلق بالرتبية والتعليم يف القد�س:
قانون التعليم الأردين ( ،)1964وقانون التعليم الإ�رسائيلي يف �رشقي القد�س
و�ضواحيها التي �أدرجت �ضمن حدود البلدية الإ�رسائيلية ،28وبنا ًء عليه
القوانني الإ�رسائيلية التالية :قانون التعليم الإلزامي ( )1949وقانون الدولة
للتعليم ( )1953وقانون الإ�رشاف املدر�سي (.29)1969
�أما ما قبل االحتالل الإ�رسائيلي ،فقد كان القانون ال�ساري هو �أمر
التعليم الربيطاين لعام  ،1933والذي بقي قيد التطبيق حتى عام ،1949
 27امل�صدر نف�سه.
 28طاهر النمري ،م�صدر �سابق.
 29م�ؤ�س�سة التعاون ،درا�سة مف�صلة عن قطاعات القد�س( ،م�صدر خا�ص).
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وكان ين�ص على “�رضورة التعليم الأ�سا�سي املوحد والذي ي�شمل املدار�س

والفل�سفات واملجتمعات والأديان والأعراف املختلفة”.30

ويحدد قانون التعليم الإلزامي الإ�رسائيلي لعام  1949م�س�ؤولية
ّ

الت�سجيل الإلزامي كفر�ض على عاتق الوالدين ،وم�س�ؤولية توفري التعليم
املجاين على عاتق الدولة� .أما قانون الدولة للتعليم فقد جاء لتوحيد ال�رصاع

بني التوجهات املختلفة للمدار�س الإ�رسائيلية ،فاعتمد تق�سيم املدار�س �إىل
ثالث فئات :مدار�س عامة تابعة للدولة ،ومدار�س دينية تابعة للدولة،

ومدار�س م�ستقلة .يف حني ُيع َنى قانون الإ�رشاف املدر�سي ( )1969ب�رشقي
القد�س حتديداً ،حيث يو�سع �سلطة �إ�رشاف وزارة املعارف الإ�رسائيلية

لت�شمل املدار�س الأهلية يف القد�س �إداري ًا ومنهجي ًا.31

وعلى امل�ستوى العملي التطبيقي ،ف�إن �سلطات االحتالل متار�س متييزاً

فا�ضح ًا بني مدار�س �رشقي القد�س ومدار�س غربي القد�س ،على م�ستوى
امليزانيات املخ�ص�صة �أو املرافق والتجهيزات �أو كفاءة اجلهاز التعليمي،
وحتى يف تطبيق قانون التعليم الإلزامي.32

ويف حني تركز فل�سفة الرتبية والتعليم الإ�رسائيلية على تثقيف النا�شئة
اليهودية بالأيديولوجية ال�صهيونية عرب ت�أكيد “وحدة ال�شعب اليهودي
Claude Klein and Jonathan Kuttab, Education as a paradim?In Moshe 30
Ma’oz and Sari Nusseibeh (eds) , Jerusalem: Points of friction-and
beyond, (2000) The Netherlands: Kluwer, pp. 73- 89.
.Ibid 31

32
Ibid; See also: Azra Khan, Education in East Jerusalem: A study in
disparity, Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture,
8(1), (2001), pp. 4147-; and: Meir Margalit, A chronicle of municipal
discrimination in Jerusalem, Palestine – Israel Journal of Politics,
Economics and Culture, 8(1), (2001), pp. 32- 39.
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يف خمتلف �أماكن تواجده والوالء التام للدولة والإميان بتفوق ال�شعب
الإ�رسائيلي”؛ ف�إن التعليم العربي يفتقد للقومية يف املنهاج الإ�رسائيلي ،حيث
تتعمد �سلطات االحتالل تفريغه من �أية روابط �أو جذور للإن�سان الفل�سطيني
بال�شعب العربي الفل�سطيني �أو ال�شعوب العربية والإ�سالمية الأخرى.
وحتر�ص �سلطات االحتالل على الرتكيز على املفاهيم التي تعزز عدم
املقاومة يف جميع كتب العلوم الإن�سانية ،وخا�صة يف كتب الرتبية الدينية
واللغة العربية ،وعلى �شطب كل ما يتعلق بالدين والأخالق مثل العبادات
والعمل االجتماعي واخلريي ،وعلى جتريد هذه املواد واملناهج يف املدار�س
العربية من قيم الن�ضال واجلهاد يف مقاومة االحتالل ،وتفر�ض يف الوقت
نف�سه تدري�س م�ساقات التاريخ اليهودي ،مبا يف ذلك “�إحياء ذكرى قتلى
حروب �إ�رسائيل ،ويوم اال�ستقالل ،وتاريخ دولة �إ�رسائيل ،و�شخ�صيات
يهودية” .وتزيف التاريخ ،وخا�صة املتعلق بن�ضال ال�شعوب العربية من
�أجل اال�ستقالل.33
وندرج على �سبيل املثال ن�ص املوافقة الإ�رسائيلية على تطبيق املنهاج
الأردين يف املرحلة االبتدائية يف املدار�س الر�سمية اخلا�ضعة ل�سلطات
ت�ضمن
االحتالل يف �رشقي القد�س ،ال�صادر يف  ،1981/9/1والذي
ّ

ال�رشوط التالية:34

يدر�س منهاج ال�ضفة الغربية الأردين بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية يف
ّ .1

املرحلة االبتدائية الر�سمية.

 33وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،موجز مل�سرية التعليم الفل�سطيني يف القرن
الع�رشين.
 34امل�صدر نف�سه.
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 .2حتدد احل�ص�ص كما هي يف ت�شكيالت املنهاج الأردين .ومبا
�أن عددها يقل عن عدد احل�ص�ص يف املنهاج الإ�رسائيلي ت�ستخدم فارق
احل�ص�ص يف تدري�س اللغة العربية ر�سمي ًا ،على �أن ال يزيد جمموع احل�ص�ص
من ال�صف الأول �إىل ال�ساد�س عن جمموع احل�ص�ص امل�ستخدمة يف �صفوف
املرحلة ذاتها يف �إ�رسائيل.
 .3ا�شرتطت وزارة املعارف الإ�رسائيلية لتطبيق املنهاج الأردين تدري�س

اللغة العربية وكتاب “مدينات ي�رسائيل” (�أي دولة �إ�رسائيل) وتعديل كتب
�أدبيات العلوم الإن�سانية من خالل الإلغاء و�إدخال التعديالت التالية يف
املقررات التي ي�سمح با�ستخدامها:
�أ .طم�س ا�سم فل�سطني و�إحالل ا�سم �إ�رسائيل مكانه يف اخلرائط
اجلغرافية ويف املادة املدرو�سة.
ب�	.إحالل كلمة �أور�شليم مكان مدينة القد�س والرتكيز على كونها
العا�صمة املوحدة والأبدية لإ�رسائيل.
ج .اعتماد الأ�سماء العربية بد ًال من العربية للمواقع اجلغرافية والأثرية،
مثل يهودا وال�سامرة بدل ال�ضفة الغربية ،و�سهل عيمق بزراعيل
بدل �سهل مرج ابن عامر.
د�	.إبراز الآثار اليهودية يف البالد وطم�س الآثار العربية والإ�سالمية.
هـ .حتويل �أ�سماء عربية لكثري من املواقع وا�ستغالل �إ�رسائيل لها مدعية
ب�أنها ذات �أ�صول عربية.
�أما بالن�سبة للمدار�س التابعة لل�سلطة الفل�سطينية ،فهي تواجه عدة
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�صعوبات ،ب�شكل عام كونها �أ�سا�س ًا تتبع ل�سلطة حتت االحتالل ،35ال متلك
فعلية داخل مدينة القد�س؛ وب�سبب غياب االلتزام اجلاد من قبل
� ّأي �سلطة ّ

ال�سلطة الفل�سطينية ،وت�ضييق االحتالل على هذه املدار�س و�سعيه لل�سيطرة
على قطاع التعليم.

وتق�سم هيكلية التعليم املتبعة يف مدار�س الأوقاف و�أغلب املدار�س

اخلا�صة �إىل �أربع مراحل ،هي:

 .1ما قبل املدر�سة (عمر � 5-4سنوات) ،ومدتها �سنتان.
 .2التعليم الأ�سا�سي (عمر � 15-5سنة) ،ومدته ع�رشة �سنوات.
 .3التعليم الثانوي (عمر � 17-16سنة) ،ومدته �سنتان ،ويق�سم �إىل م�سارين
يخري الطالب بينها :امل�سار الأكادميي وامل�سار املهني /التقني.

 .4التعليم العايل ويعنى به التعليم اجلامعي �أو التقني املتخ�ص�ص (عمر
� 18سنة ومافوق).

وقد حددت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية فرتة التعليم الإلزامي

بع�رش �سنوات هي �سنوات التعليم الأ�سا�سي.36

وبح�سب وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،ف�إن �أ�سا�سيات املنهج
وفل�سفة التعليم ترتكز على النقاط ال�سبع التالية:37
35

Ministry of Education, Palestine, Five-Year Education Development
Plan, 2000 -2004 , (2000b) Ramallah: Ministry of Education.

37

Ministry of Education, Palestine, First Palestinian Curriculum Plan,
(1998b) Ramallah: Palestinian Curriculum Development Centre,
Ministry of Education.

 36م�ؤ�س�سة التعاون ،درا�سة مف�صلة عن قطاعات القد�س( ،م�صدر خا�ص).
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 .1فل�سطني دولة دميقراطية يحكمها نظام برملاين دميقراطي.
 .2فل�سطني دولة حمبة لل�سالم تعمل للتعاون والتن�سيق مع الدول الأخرى

يف ظل امل�ساواة ،واحلرية ،والكرامة ،وال�سالم واحرتام حقوق الإن�سان.
 .3يجب تر�سيخ وتطوير الهوية والثقافة الفل�سطينية.

 .4ال�شعب الفل�سطيني جزء ال يتجز�أ من الأمة العربية ويعمل على

ت�أمني الوحدة واحلرية وتطوير ورفاه الأمة.

 .5ت�أمني العدالة االجتماعية وامل�ساواة والفر�ص املت�ساوية جلميع
الفل�سطينيني يف احل�صول على التعليم ،تبع ًا لقدراتهم وبدون �أي متييز

ب�سبب الدين �أو اللون �أو اجلن�س �أو العرق.

 .6يجب توفري الفر�ص التي ت�سنح للفل�سطينيني تطويرهم فكري ًا
واجتماعي ًا وج�سماني ًا وروحي ًا وعاطفي ًا لي�صبحوا مواطنني م�س�ؤولني،
لي�شاركوا يف حل م�شاكل جمتمعهم ودولتهم والعامل.

 .7تلعب الرتبية دوراً هام ًا يف التطوير االجتماعي واالقت�صادي يف ظل

العامل العربي والعامل �أجمع.

وكما يالحظ مما ورد �أعاله ف�إن معظم ما متار�سه وزارة الرتبية والتعليم

الفل�سطيني يظل يف الإطار النظري ،حيث �أن الوزارة كمرجعية هي �شبه

غائبة يف القد�س ،خا�صة مع نقل مكاتبها عام � 1997إىل �ضاحية الرام ،وهي
اخلطوة التي ر�أى م�س�ؤول ملف القد�س يف منظمة التحرير الفل�سطينية الراحل
في�صل احل�سيني �أن “من �ش�أنها �إفراغ القد�س من امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية”.38
 38اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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الباب الثاين :الواقع التعليمي يف القد�س:
� ً
أوال :نظرة عامة:

تتوزع اجلهات امل�رشفة على التعليم يف القد�س على �أربع جهات
رئي�سة ،هي :الأوقاف الإ�سالمية (وتتبع لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية)،
ووزارة املعارف وبلدية القد�س التابعتان لالحتالل ،والقطاع اخلا�ص،
ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا).
و ُيعترب تعدد اجلهات امل�رشفة على التعليم يف القد�س �أحد �أكرث م�شاكل
هذا القطاع خطورة؛ فهذا التعدد يعني غياب املرجعية املوجهة للتعليم،
والتي تر�سم الأهداف وحتدد القيم واملفاهيم التي يجب تبنيها يف املدار�س،
مما يفتح الباب وا�سع ًا �أمام االحتالل للتدخل يف تربية الن�شء وتوجيهه مبا
يخدم م�صاحله و�أهدافه.
وي�شار �إىل �أن املنهج الفل�سطيني هو املنهج التعليمي املعتمد �أ�سا�س ًا يف
در�س كام ً
ال يف مدار�س الأوقاف ووكالة الغوث،
مدار�س القد�س ،حيث ُي ّ
وهو املنهج الأ�سا�سي يف مدار�س القطاع اخلا�ص ،مع تعديالت على منهج
ُدر�س
اللغة الإجنليزية ،وتدري�س اللغة العربية يف بع�ض املدار�س .يف حني ت ّ
�إىل جانب املنهج الفل�سطيني مادتا اللغة العربية وتاريخ «�إ�رسائيل» يف
مدار�س املعارف والبلدية.
وقد بلغ عدد الطلبة يف مدار�س القد�س يف العام الدرا�سي 2009/2008
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التعليم يف القد�س

حوايل  39 87,908طالب ًا ،توزعوا على � 2,430شعبة �صفية ،يف  147مدر�سة.
وبلغ عدد املعلمني حوايل  4,008معلمني .مما يعني �أن ن�سبة املعلمني �إىل
الطالب كانت معلم ًا واحداً لكل  21.9طالب ًا.

 39ال ت�شمل �أعداد الطلبة يف هذا البحث طلبة ريا�ض الأطفال �أو الطلبة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وذلك ب�سبب عدم متكننا من احل�صول على �إح�صاءات مف�صلة
لأعداد هذه الفئات يف خمتلف مدار�س القد�س.
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جدول ( :)2توزيع الطلبة وال�شعب واملعلمني يف مدار�س القد�س بح�سب اجلهة
امل�رشفة لعام 2009/2008

40

الن�سبة املئوية لل�شعب

عد

ال�سلطة امل�رشفة

عدد املدار�س

عدد ال�شعب

الأوقاف

38

473

% 19.5

*50

1,094

% 45.0

51

762

% 31.4

48

8

101

% 4.2

4

147

2,430

% 100

08

املعارف والبلدية

I

املدار�س اخلا�صة والأهلية
وكالة غوث الالجئني
املجموع العام

* ي�شمل هذا الرقم طلبة مدار�س املقاوالت «�سخنني» والذين يبلغ عددهم
طالبا يدر�سون يف  8مدار�س.
ً 3,818
الدرا�سية يف نظام التعليم
 Iمركز القد�س لأبحاث �إ�رسائيل ،توزيع الطلبة وال�صفوف
ّ
العربي يف القد�س  ،2008/2007من�شور على موقع املركز على �شبكة الإنرتنت،
ّ
http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20
m0806.pdf.
الدرا�سي  ،2008/2007كون
 IIتعود �أرقام �أعداد الطالب يف مدار�س البلد ّية �إىل العام
ّ
بقية اجلهات.
البلديّة تن�رش الأرقام
ّ
اخلا�صة بها مت�أخر ًة �سن ًة كاملة عن ّ
� IIIسعاد القدومي ،نائب مدير عام التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية،
و�ضع التعليم يف مدار�س القد�س العربية للعام الدرا�سي 2008/2007م.

 40اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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الدرا�سية

36

,52

التعليم يف القد�س

عب

عدد الطلبة
12,136

الن�سبة املئوية
للطلبة

عدد املعلمني

الن�سبة املئوية
لعدد املعلمني

الن�سبة معلم/طالب

%8.13

732

%8.59

1700

19,748

%5.22

1,429

% 35.7

3,444

3.9%

147

% 3.7

23.4/1

87,908

% 100

4,008

% 100

9.21/1

*580,52

II

III

23

% 18.3

16.6/1

% 42.4

30.9/1
13.8/1

تقرير معلومات
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بد لنا اأن ن�شري هنا اإىل اأن االأرقام والر�شومات ال�شابقة قد تُعطي
وال ّ

انطباعا م�شل َ
ال بع�س ال�شيء عن توزيع املدار�س يف القد�س من جانبني؛
ً

اخلا�شة ومدار�س الوكالة تفوق
اال ّأول اأن اأعداد مدار�س االأوقاف واملدار�س
ّ

اأعداد املدار�س التابعة لبلد ّية االحتالل لكن هذا التفوق العددي ال يعني

اال�شتيعابية
اال�شتيعابية لهذه املدار�س تفوق القدرة
بال�رسورة اأن القدرة
ّ
ّ
ملدار�س االحتالل .والثاين اأنّ ن�شبة اأعداد املدار�س اإىل اأعداد الطلبة تُظهر

ً
اخلا�شة ا ّ
اكتظاظا من مدار�س االحتالل
أقل
اأنّ مدار�س االأوقاف واملدار�س
ّ

حجما يف
أي�شا الأنّ مدار�س االحتالل اأكرب
لكن هذا االنطباع
خاطئ ا ً
l
ً
ّ
اخلا�شة.
املعدل من مدار�س االأوقاف واملدار�س
ّ
ولتج ّنب هذا االنطباع اخلاطئ وتو�شيح عدم التنا�شب بني اأعداد

ق�شمنا مدار�س القد�س بح�شب حجمها
املدار�س وقدرتها
اال�شتيعابية ّ
ّ
واجلهة امل�رسفة عليها ،وفيما يلي جدول يبني هذا التوزيع:
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جدول ( :)3توزيع مدار�س القد�س بح�سب احلجم واجلهة امل�رشفة 2009/2008

ال�سلطة امل�رشفة
الأوقاف

�صغرية

متو�سطة

كبرية

 499-1طالب

 999-500طالب

 1000طالب

14

28

8

40

6

5

6

2

0

92

41

14

32

املعارف والبلد ّية

املدار�س اخلا�صة والأهلية
وكالة الغوث
املجموع العام

26

5

1
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حجم املدر�سة

لب

املجموع

�صغرية %

متو�سطة %

كبرية %

جمموع %

38

% 84.2

% 13.2

% 2.6

% 100.0

50

% 28.0

% 56.0

% 16.0

% 100.0

51

% 78.4

% 11.8

% 9.8

% 100.0

8

% 75.0

% 25.0

% 0.0

% 100.0

147

% 62.6

% 27.9

% 9.5

% 100.0
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ثاني ًا :الواقع التعليمي يف القد�س بح�س Öا÷هة امل�سرaة:

 .1مدار�س االأوقاف:
بلغ عدد مدار�س االأوقاف  38مدر�شة يف عام  ،41 2009/2008وقد
اأن�شئت هذه املدار�س يف العام الدرا�شي  ،42 1969/1968كر ٍّد على �شيطرة

�شلطات االحتالل على مدار�س القد�س يف عام  ،1967وحماولته فر�س
تدري�س املنهاج االإ�رسائيلي فيها.

 41مركز القد�س الأبحاث اإ�رسائيل ،توRيع الطلبة وال�سفوف الدرا�سيّة يف ن¶ام التعليم
العربي يف القد�س  ،2008/2007من�شور على موقع املركز على �شبكة االإنرتنت،
ّ

http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20m0806.pdf.

 42امل�سدر نف�سه.
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جدول ( :)3مدار�س الأوقاف عام 2009/2008

عدد

عدد

عدد

عدد

املدار�س

ال�شعب

الطلبة

املعلمني

38

473

12,136

732

43

الن�سبة (معلم/طالب)
16.6/1

�أ .ال�سلطة امل�رشفة:
كانت هذه املدار�س حتت �إ�رشاف جمعية املقا�صد اخلريية حتى مطلع
1980م ،حيث ُ�أحيل اال�رشاف عليها اىل مديرية حمافظة القد�س ،و ُ�أحلقت

بدائرة الأوقاف اال�سالمية العامة ،44ملنحها مظ ّلة حماية جتاه �سلطات

تعليميا بوزارة الرتبية والتعليم الأردنية حتى
االحتالل .وقد ارتبطت
ً
�صدور قرار فك االرتباط عام  ،1988وبقيت تتبع ر�سمي ًا دائرة الأوقاف
الإ�سالمية� ،إال �أنها من الناحية العملية كانت تتبع منظمة التحرير الفل�سطينية،
الرعاية الر�سمية لوزارة الرتبية والتعليم التابعة لل�سلطة
قبل �أن ت�صبح حتت ّ

الوطنية الفل�سطينية ،منذ �إن�شائها عام  ،1994حيث ت�رشف الوزارة على
تعيني املعلمني واملعلمات والإداريني ،وتوفر م�ستلزمات املدار�س من لوازم
و�أثاث ودفع رواتب العاملني فيها.46 45

 43اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 44تتبع دائرة الأوقاف الإ�سالمية العامة لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية
الأردنية.
 45وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 46جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن وزارة الأوقاف الأردنية هي التي تدفع رواتب املوظفني
الإداريني يف هذه املدار�س.
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ب .املنهج التعليمي:
ُدر�س املنهاج الأردين منذ ت�أ�سي�سها وحتى
بقيت مدار�س الأوقاف ت ّ

قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واعتماد املنهاج الفل�سطيني ،الذي بد�أ
تطبيقه يف العام .2001/2000
ج .الطالب:
ت�ضم مدار�س الأوقاف  12,136طالب ًا ّ
ي�شكلون ما ن�سبته  %13.8من

جمموع الطالب يف مدار�س القد�س ،يتوزعون على � 473شعبة درا�سية
ّ
ت�شكل ما ن�سبته  %19.5من جمموع ال�شعب الدرا�سية يف القد�س.47
وباالنتقال �إىل مو�ضوع الت�رسب املدر�سي بني طالب مدار�س الأوقاف،

جند �أن ن�سبة الت�رسب بلغت يف عام  2006/2005حوايل  % 0.9بني طالب

املرحلة الأ�سا�سية (بواقع  % 1.2للذكور و % 0.5للإناث) ،وحوايل % 8.2

بني طالب املرحلة الثانوية (بواقع  % 5.4للذكور و % 11.0للإناث).48

 47اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 48وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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جدول( :)4توزيع الطلبة وال�شعب يف مدار�س الأوقاف عام 2009/2008

ال�صف
الأول الأ�سا�سي
الثاين الأ�سا�سي

الثالث الأ�سا�سي
الرابع الأ�سا�سي

اخلام�س الأ�سا�سي

ال�ساد�س الأ�سا�سي
ال�سابع الأ�سا�سي
الثامن الأ�سا�سي

التا�سع الأ�سا�سي
العا�رش الأ�سا�سي
الأول الثانوي
الثاين الثانوي
املجموع

ال�شعب
الن�سبة
العدد

العدد

الطلبة

49

الن�سبة

38

%0.8

921

36

% 7.6

906

% 5.7

35

%7.4

945

% 8.7

37

%8.7

972

% 0.8

37

%8.7

1055

% 7.8

36

%7.6

986

% 1.8

42

%8.9

1101

% 1.9

43

%1.9

1132

% 3.9

40

%5.8

1064

% 8.8

41

% 8.7

1100

% 1.9

46

%9.7

1069

% 8.8

42

%9.8

885

% 3.7

473

% 100

12136

% 100

 49اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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جدول ( :)5تطور �أعداد الطلبة يف مدار�س الأوقاف ما بني ت�سلم ال�سلطة الوطنية
عام  1994وحتى عام 2009

ال�سنة

50

عدد الطالب

1995/1994

4921

1996/1995

6799

1997/1996

7037

1998/1997

8235

1999/1998

8386

2000/1999

9624

2001/2000

9892

2002/2001

11193

2003/2002

11142

2004/2003

11237

2005/2004

11796

2006/2005

12540

2007/2006

12132

2008/2007

12431

2009/2008

12136

 50اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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جدول ( :)6ن�سب الت�رسب يف مدار�س الأوقاف ما بني عامي – 2002/2001
2006/2005

ال�سنة

51

ن�سب الت�رسب

املرحلة الأ�سا�سية
ذكور �إناث املجموع

% 0.9 % 1.3 2002/2001

% 1.1

املرحلة الثانوية
�إناث املجموع
ذكور

% 4.2

% 7.2

% 5.7

% 0.9 % 1.4 2003/2002

% 1.2

% 4.8

% 8.1

% 6.4

% 0.3 % 1.0 2004/2003

% 0.6

% 10.7 % 3.3

% 7.0

% 0.6 % 0.7 2005/2004

% 0.7

% 3.0

% 7.1

% 5.1

% 0.5 % 1.2 2006/2005

% 0.9

% 11.0 % 5.4

% 8.2

د .العاملون:
يبلغ عدد املعلمني يف مدار�س الأوقاف  732معلم ًاّ ،
ي�شكلون %18.3
من جمموع املعلمني يف مدار�س القد�س ،52مما يجعل ن�سبة املعلمني للطالب
معلم ًا واحداً لكل  16.6طالب ًا.
يعاين العاملون يف هذه املدار�س من انخفا�ض رواتبهم ،مما ي�ؤدي �إىل
الإحجام عن الوظائف التعليمية والإدارية املعرو�ضة فيها ،و�إىل ت�رسب
العاملني والكفاءات �إىل املدار�س التابعة لبلدية االحتالل .وقد �أدى ذلك
�إىل وجود نق�ص حاد يف املعلمني يف التخ�ص�صات التعليمية التعليمية
الأ�سا�سية (مثل اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�ضيات والفيزياء والرتبية
الإ�سالمية) ،و�إىل عدم توفر الكفاءات التعليمية يف مدار�س الذكور وبالتايل
 51وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 52اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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انخفا�ض امل�ستوى التعليمي فيها ،و�إىل وجود بع�ض املعلمني الذين ينق�صهم

التدريب التخ�ص�صي والرتبوي الالزم ،وبع�ض الإداريني الذين ينق�صهم

التدريب الإداري الالزم.

و ُي�شار �إىل �أن عدد املعلمني الذكور الذين يحملون هوية القد�س يف
هذه املدار�س ال يتعدى  50معلم ًا ،معظمهم من املعلمني القدامى ،يف حني

ُيعاين زمال�ؤهم من حملة الهويات الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية من �صعوبة
الدخول �إىل القد�س ،ب�سبب اجلدار واحلواجز وعدم منحهم الت�صاريح

الالزمة لذلك من ِقبل االحتالل.53
هـ .الأبنية:

غالبية �أبنية هذه املدار�س هي مبانٍ �سكنية ،مما يجعلها غري مالئمة من

الناحية التعليمية ،حيث تفتقر عادة للمالعب وال�ساحات واملختربات

واملكتبات .ويعود ال�سبب يف هذه امل�شكلة للقيود والتعقيدات التي
يفر�ضها االحتالل على احل�صول على رخ�ص البناء ،مما ي�ضطر هذه املدار�س

ل�رشاء �أو ا�ستئجار املباين ال�سكنية .54وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مباين  21مدر�سة

من �أ�صل �( 38أي نحو  )% 55من مدار�س الأوقاف هي مبانٍ م�ست�أجرة

بالكامل� ،إ�ضافة �إىل  5مدار�س �أخرى جزء من مبانيها م�ست�أجر ،وقد بلغت
قيمة هذه الإيجارات حوايل � 800ألف دوالر عام  .2006وي�ؤدي هذا

الو�ضع �إىل وجود نق�ص كبري يف الغرف ال�صفية.55
� 53سمري جربيل ،مدير الرتبية والتعليم يف القد�س ،تعدد مرجعيات التعليم يف القد�س
واقع وحتديات (ورقة عمل مقدمة �إىل م�ؤمتر االئتالف االهلي يف القد�س «التعليم يف

القد�س واقع ...وحتديات».2008/2/12 ،
� 54سعاد القدومي ،م�صدر �سابق.
 55وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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وت�ؤدي هذه امل�شكلة �إىل اكتظاظ الغرف ال�صفية ،حيث ترتاوح الكثافة
ال�صفية يف هذه املدرا�س ما بني  0.9-0.5مرتاً مربع ًا لكل طالب ،يف حني
ترتاوح الن�سبة العاملية ما بني  1.5-1.25مرتاً مربع ًا لكل طالب.56
 .2مدار�س املعارف والبلدية:
بلغ عدد مدار�س املعارف والبلدية التابعتني لالحتالل  50مدر�سة
يف عام  .57 2009/2008وقد ن�ش�أت هذه املدار�س بعد �سيطرة االحتالل
على مدينة القد�س يف عام  ،1967حيث فر�ض �سيطرته على املدار�س التي
كانت قائمة يف العهد الأردين ،مثل مدار�س الر�شيدية وامل�أمونية وخليل
ال�سكاكيني وغريها.58
وت�شمل هذه الفئة جمموعة من املدار�س اخلا�صة التي تُعرف با�سم
“مدار�س املقاوالت �أو �سخنني” ،وهي مدار�س ا�ستثمارية خا�صة ،مرخ�صة
من وزارة املعارف الإ�رسائيلية ،بلغ عددها  8مدار�س يف العام الدرا�سي
 .59 2009/2008وهي تُعد �أ�سو�أ الأنواع قاطب ًة لأنها حت�صل على متويل من
فه ُّم َها الدائم هو زيادة عدد الطالب
البلدية بح�سب عدد طالبها ،وبالتايل َ

دون النظر للم�ستوى التعليمي �أو القدرة اال�ستيعابية ،وهي لذلك تُ�شجع
الطبة على الغياب والت�رسب حتى ت�ستغل امل�ساحة املوجودة جللب املزيد
من الطلبة.

� 56سعاد القدومي ،م�صدر �سابق.
 57اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
� 58سمري جربيل ،م�صدر �سابق.
 59اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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جدول ( :)7مدار�س املعارف والبلدية عام 2009/2008

عدد

عدد

املدار�س

I

50

*

عدد

ال�شعب

II

1094

عدد

الطلبة

III

52,580

الن�سبة

*VI

املعلمني

V

1700

(معلم/
طالب)

30.9/1

* ت�شمل هذه الأرقام مدار�س �سخنني التي يبلغ عددها  ،8و ُيقدر عدد
طلبتها بحوايل .3,818

 Iاعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 IIامل�صدر نف�سه.
 IIIمركز القد�س لأبحاث �إ�رسائيل ،م�صدر �سابق.
� Vسعاد القدومي ،م�صدر �سابق.
الدرا�سي  ،2008/2007كون
 VIتعود �أرقام �أعداد الطالب يف مدار�س البلد ّية �إىل العام
ّ
بقية اجلهات.
البلد ّية تن�رش الأرقام
ّ
اخلا�صة بها مت�أخر ًة �سن ًة كاملة عن ّ
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�أ .ال�سلطة امل�رشفة:
تتقا�سم وزارة املعارف وبلدية القد�س الإ�رسائيليتني الإ�رشاف على هذه
املدار�س ،حيث تتوىل وزارة املعارف الإ�رشاف الفني واملهني عليها ،وتُنفق
على املدار�س الأ�سا�سية ،فيما تُنفق البلدية على املدار�س الثانوية ،وت�رشف
على تعيني املعلمني واملعلمات والإداريني فيها ،كما توفر م�ستلزماتها من
لوازم و�أثاث ورواتب عاملني.60
ب .املنهج التعليمي:
تدر�س مدار�س املعارف والبلدية املنهاج الفل�سطيني ،ولكنها تفر�ض
ّ

تدري�س اللغة العربية وتاريخ “�إ�رسائيل” �إىل جانبه ،كما حتذف �شعار ال�سلطة
عن �أغلفة الكتب.61
تدر�س
�أما مدار�س �سخنني ف�ستة منها تدر�س املنهاج الفل�سطيني ،فيما ّ

ويقدم طالبها يف نهاية املرحلة
املدر�ستان املتبقيتان املنهاج الإ�رسائيلي،
ّ

الثانوية امتحان “البجروت” الإ�رسائيلي.62
ج .الطالب:

ت�ضم مدار�س املعارف والبلدية  52,580طالب ًا ّ
ي�شكلون ما ن�سبته % 59.8
من جمموع الطالب يف مدار�س القد�س ،يتوزعون على � 1094شعبة درا�سية
ّ
ت�شكل ما ن�سبته  %45.0من جمموع ال�شعب الدرا�سية يف القد�س.63
 60وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 61اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 62وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
� 63سمري جربيل ،م�صدر �سابق.
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ُعد ظاهرة ت�رسب الطالب من مدار�س البلدية واملعارف �إحدى �أبرز
وت ّ

امل�شاكل التي يعاين منها قطاع التعليم يف القد�س ،حيث تبلغ ن�سبة الت�رسب
فيها حوايل  ،% 10دون وجود �أية �إجراءات ملتابعة املت�رسبني.64
جدول ( :)8توزيع الطلبة وال�شعب يف مدار�س املعارف والبلدية عام 2009/2008

ال�صف

ال�شعب
العدد الن�سبة

الأول الأ�سا�سي – ال�ساد�س الأ�سا�سي

599

%54.8

ال�سابع الأ�سا�سي – التا�سع الأ�سا�سي

299

%27.3

العا�رش الأ�سا�سي – الثاين الثانوي

196

%9.17

املجموع

65

الطلبة
الن�سبة
العدد
I

29,977

% 57.0

13,407

% 25.5

9,196

% 17.5

52,580 % 100 1094

% 100

الدرا�سي  ،2008/2007كون
 Iتعود �أرقام �أعداد الطالب يف مدار�س البلد ّية �إىل العام
ّ
بقية اجلهات.
البلد ّية تن�رش الأرقام
ّ
اخلا�صة بها مت�أخر ًة �سن ًة كاملة عن ّ

 64وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق؛ وانظر �أي�ضاً� :سمري جربيل ،م�صدر �سابق.
أي�ضا اعتدال الأ�شهب ،م�صدر
 65معهد القد�س لأبحاث �إ�رسائيل  ،م�صدر �سابق ،وانظر � ً
�سابق.
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جدول ( :)9تطور �أعداد الطلبة يف مدار�س املعارف والبلدية ما بني عامي 2009-1994

ال�سنة

عدد الطالب

1995/1994

18796

1996/1995

21186

1997/1996

21912

1998/1997

23344

1999/1998

25097

2000/1999

26318

2001/2000

27617

2002/2001

29767

2003/2002

35273

2004/2003

39577

2005/2004

37881

2006/2005

43548

2007/2006

49983

2008/2007

66

* 52,580

I

2009/2008

غري متوفر

* ي�شمل هذا الرقم طالب مدار�س �سخنني الذين ُيقدر عددهم بحوايل .3,818
الدرا�سية يف نظام التعليم
 Iمركز القد�س لأبحاث �إ�رسائيل ،توزيع الطلبة وال�صفوف
ّ
العربي يف القد�س  ،2008/2007من�شور على موقع املركز على �شبكة الإنرتنت،
ّ
http://jiis.org/.upload/yearbook/2007_8/shnaton%20
m0806.pdf.
 66امل�صدر نف�سه.
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د .العاملون:
يبلغ عدد املعلمني يف مدار�س املعارف والبلدية  1700معلمّ ،
ي�شكلون

 %42.4من جمموع املعلمني يف مدار�س القد�س ،67مما يجعل ن�سبة املعلمني
للطالب معلم ًا واحداً لكل  30.9طالب ًا.
ُعد رواتب املعلمني يف هذه املدار�س �أف�ضل بكثري من رواتب املعلمني
وت ّ
يف مدار�س القد�س الأخرى ،مما ّ
ي�شكل عامل جذب لأ�صحاب الكفاءات
من املعلمني وي�ؤثر �سلب ًا على املدار�س الأخرى.68
هـ .الأبنية:
مل ت�ضف بلدية االحتالل �أو وزراة املعارف �أية �أبنية جديدة ملدار�سها
خالل الثالثني عام ًا التي تلت االحتالل ،واقت�رص التو�سع على ا�ستئجار
غرف و�أبنية �سكنية غري مالئمة لالحتياجات التعليمية .ولكن ال�سنوات

الع�رش الأخرية �شهدت �إ�ضافة ع�رش مدار�س جديدة �ضخمة يف خمتلف

مناطق القد�س ،ولكن هذا مل ي�ؤدي �إىل �سد النق�ص احلاد يف الغرف ال�صفية،
حيث بقيت القد�س بحاجة حلوايل  130غرفة �صفية �إ�ضافية لتغطية العجز

يف ا�ستيعاب الطالب لعام .69 2007/2006

� 67سعاد القدومي ،م�صدر �سابق.
� 68سمري جربيل ،م�صدر �سابق.
 69وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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 .3املدار�س اخلا�صة:
وهي املدار�س التي تتبع ملكية فردية� ،أو ت�رشف عليها جهات �أهلية

(جمعيات خريية وكنائ�س) ،وقد بلغ عددها يف القد�س  51مدر�سة عام
.70 2009/2008
جدول ( :)10املدار�س اخلا�صة عام 2009/2008

عدد املدار�س
51

عدد
ال�شعب
762

عدد
الطلبة

19,748

عدد
املعلمني
1429

71

الن�سبة (معلم/
طالب)
13.8/1

�أ .ال�سلطة امل�رشفة:
تنق�سم املدار�س اخلا�صة �إىل مدار�س مملوكة لفرد �أو جمموعة من الأفراد،
ومدار�س خا�ضعة لإ�رشاف اجلمعيات اخلريية (كمدار�س الأق�صى وثانوية
اليتيم العربي ومدار�س الإميان وغريها)� ،أو لإ�رشاف الكني�سة .وتتوزع
هذه الأخرية بني مدار�س تابعة للأديرة وللكنائ�س اللوثرية والإجنيلية
والأرثوذك�سية.72
وتعتمد هذه الفئة من املدار�س على الر�سوم املدر�سية يف تغطية نفقاتها،
�أو على دعم الكنائ�س لها مالي ًا .ولكن جتدر الإ�شارة �إىل  % 90من املدار�س
اخلا�صة تتلقى م�ساعدات مالية �شهرية من بلدية االحتالل ،وهي م�ساعدات
م�رشوطة ب�إدخال تدري�س اللغة العربية �إىل مناهجها ،والتقيد بتعليمات
 70اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 71امل�صدر نف�سه.
 72وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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ويعد هذا الأمر م�ؤ�رشاً خطرياً
البلدية فيما يخ�ص �سن القبول وما �شابهّ .73
على قدرة االحتالل على فر�ض �رشوطه و�سيطرته على مدار�س القد�س

ب�صورة متزايدة.

ب .املنهج التعليمي:
تطبق هذه املدار�س املنهاج الفل�سطيني مع تعديالت على منهاج مادة

اللغة الإجنليزية� ،إ�ضافة �إىل اللغة العربية يف املدار�س التي تتلقى م�ساعدات
م�رشوطة من بلدية االحتالل.74

ومتتاز هذه املدار�س بارتفاع م�ستواها التعليمي مقارنة ببقية املدار�س،

وذلك لعدد من الأ�سباب ،من بينها احلر�ص على املناف�سة امل�ستمرة
للمحافظة على بقائها ،واتباع نظام التوظيف بعقود �سنوية تتيح اال�ستغناء

عن �أي معلم ال يثبت كفاءته ،وانتقاء الطلبة املقبولني ذوي التح�صيل اجليد
واال�ستغناء عن الطلبة ذوي التح�صيل ال�ضعيف .كما متتاز بقدرتها على

تدري�س لغات �أجنبية �إ�ضافية� ،أو تعليم الرتبية الإ�سالمية وحفظ القر�آن،

وتوفري ن�شاطات تربوية متنوعة مثل تعليم املو�سيقى والفنون.75
ج .الطالب:

ت�ضم املدار�س اخلا�صة  19,748طالب ًا ّ
ي�شكلون ما ن�سبته  % 22.5من

جمموع الطالب يف مدار�س القد�س ،يتوزعون على � 762شعبة درا�سية
ّ
ت�شكل ما ن�سبته  %31.4من جمموع ال�شعب الدرا�سية يف القد�س.76
 73وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 74وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 75اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 76امل�صدر نف�سه.
42

التعليم يف القد�س

فتعد الأدنى
�أما ن�سب الت�رسب بني طالب مدار�س القطاع اخلا�ص ّ

ت�رسب بني الذكور يف
مقارنة ببقية املدار�س ،حيث مل
ّ
ي�سجل وجود ّ
تتعد ن�سبة ت�رسب الإناث % 0.1
املرحلتني الأ�سا�سية والثانوية ،يف حني مل ّ

يف املرحلة الأ�سا�سية و % 0.8يف املرحلة الثانوية ،وذلك وفق ًا لأرقام عام
.77 2006/2005
جدول ( :)11توزيع الطلبة وال�شعب يف املدار�س اخلا�صة عام 2009/2008

ال�صف
الأول الأ�سا�سي
الثاين الأ�سا�سي

الثالث الأ�سا�سي
الرابع الأ�سا�سي

اخلام�س الأ�سا�سي

ال�ساد�س الأ�سا�سي
ال�سابع الأ�سا�سي
الثامن الأ�سا�سي

التا�سع الأ�سا�سي
العا�رش الأ�سا�سي
الأول الثانوي
الثاين الثانوي
املجموع

ال�شعب
الن�سبة
العدد

العدد

الطلبة

78

الن�سبة

107

% 14.0

3059

% 15.5

98

% 12.9

2751

% 13.9

88

% 11.5

2478

% 12.5

78

% 10.2

2098

% 10.6

72

% 9.4

1778

% 9.0

62

% 8.1

1534

% 7.8

48

% 6.3

1257

% 6.4

46

% 6.0

1183

% 6.0

38

% 5.0

979

% 5.0

37

% 4.9

911

% 4.6

48

% 6.3

979

% 5.0

40

% 5.2

741

% 3.8

762

% 100

19748

% 100

 77وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 78اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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تقرير معلومات
جدول ( :)12تطور �أعداد الطلبة يف املدار�س اخلا�صة ما بني عامي 2009-1994

عدد الطالب

ال�سنة

1995/1994

10181

1996/1995

11337

1997/1996

11994

1998/1997

11522

1999/1998

13327

2000/1999

11366

2001/2000

11706

2002/2001

11338

2003/2002

11926

2004/2003

13341

2005/2004

13489

2006/2005

13637

2007/2006

15649

2008/2007

17839

2009/2008

19748

 79اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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79

التعليم يف القد�س
جدول ( :)13ن�سب الت�رسب يف املدار�س اخلا�صة ما بني عامي – 2002/2001
2006/2005

ال�سنة

ذكور

املرحلة الأ�سا�سية
�إناث

80

ن�سب الت�رسب

املجموع

ذكور

املرحلة الثانوية
�إناث

املجموع

% 0.0 % 0.3

% 0.1

% 0.0 % 0.1 2002/2001

% 0.1

% 0.1

% 0.0 % 0.1 2003/2002

% 0.1

% 0.0 % 0.2

% 0.1 % 0.0 2004/2003

% 0.1

% 0.5 % 0.0

% 0.2

% 0.1 % 0.0 2005/2004

% 0.1

% 0.2 % 0.0

% 0.1

% 0.1 % 0.0 2006/2005

% 0.0

% 0.8 % 0.0

% 0.4

د .العاملون:
معلماّ ،
ي�شكلون %35.7
يبلغ عدد املعلمني يف املدار�س اخلا�صة ً 1429

من جمموع املعلمني يف مدار�س القد�س ،81مما يجعل ن�سبة املعلمني للطالب
معلم ًا واحداً لكل  13.8طالب ًا.

وتعاين مدار�س القطاع اخلا�ص من نق�ص يف الكفاءات التعليمية ب�سبب
اجلدار واحل�صار املفرو�ض على املدينة ،وبالتايل من ارتفاع �أجور املعلمني
من حملة هويات القد�س مقارنة باملعلمني من حملة هويات ال�ضفة الغربية،
وي�سهم يف هذا الأمر كذلك تف�ضيل الكثري من املعلمني االلتحاق مبدار�س
البلدية واملعارف ب�سبب الرواتب واالمتيازات التي تقدمها.82
 80وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 81اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
� 82سمري جربيل ،م�صدر �سابق.
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تقرير معلومات

هـ .الأبنية:
تعاين بع�ض املدار�س اخلا�صة من ارتفاع قيمة �إيجارات مبانيها
امل�ست�أجرة ،خ�صو�ص ًا و�أنها تواجه �صعوبات مالية ب�سبب عدم كفاية
الأق�ساط املدر�سية ل�سد احتياجاتها الأ�سا�سية ،وهو ما يدفع عدداً كبرياً من
هذه املدار�س للتوجه �إىل البلدية لطلب م�ساعدات مالية ،83وهي م�ساعدات
م�رشوطة كما ذكرنا �سابق ًا.

 83امل�صدر نف�سه.
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التعليم يف القد�س

 .4مدار�س وكالة غوث الالجئني:
وهي املدار�س التي �أن�ش�أتها وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
�إثر نكبة عام  ،1948وبلغ عددها  8مدار�س عام .84 2009/2008
جدول ( :)14مدار�س الوكالة عام 2009/2008

85

عدد املدار�س عدد ال�شعب عدد الطلبة عدد املعلمني
8

101

3,444

147

الن�سبة (معلم/
طالب)

23.4/1

�أ .ال�سلطة امل�رشفة:
تخ�ضع هذه املدار�س لإ�رشاف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأونروا) ،وهب التي تتوىل تعيني العاملني ودفع رواتبهم،
وت�أمني نفقات املدر�سة وم�ستلزماتها.
وتعاين هذه املدار�س يف ال�سنوات الأخرية من �ضعف �إمكانياتها املالية،
ب�سبب تقلي�ص ميزانيات وكالة الأونروا.86
ب .املنهج التعليمي:
رف�ضت مدار�س الوكالة تطبيق املناهج الإ�رسائيلية بعد احتالل عام ،1967
وا�ستمرت يف تطبيق املنهاج الأردين� ،إىل �أن مت االنتهاء من �إعداد املنهاج
الفل�سطيني الذي بد�أ تطبيقه فيها يف العام الدرا�سي .87 2001/2000
 84اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 85اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
� 86سمري جربيل ،م�صدر �سابق.
 87وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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تقرير معلومات

ج .الطالب:
ت�ضم مدار�س الوكالة  3,444طالب ًا ي�شكلون ما ن�سبته  % 3.9من
جمموع عدد طلبة املدار�س يف مدينة القد�س ،وهم يتوزعون على 101

�شعبة درا�سية ّ
ت�شكل ما ن�سبته  % 4.2من جمموع ال�شعب الدرا�سية يف
القد�س .وتوفر هذه املدار�س التعليم حتى ال�صف العا�رش الأ�سا�سي فقط،
وال يوجد فيها تعليم ثانوي ،مما يزيد من عبء املدار�س الثانوية التابعة
للجهات الأخرى.88

�أما ن�سب الت�رسب بني طالب مدار�س الوكالة ،فقد بلغت يف عام
 2006/2005حوايل  ،% 3.4بواقع  % 2.4بني الذكور و % 4.3بني
الإناث.89

 88اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
 89وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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جدول ( :)15توزيع الطلبة وال�شعب يف مدار�س الوكالة عام 2009/2008

الأول الأ�سا�سي

ال�شعب
الن�سبة
العدد

العدد

8.5

% 8.4

261

% 7.6

الثاين الأ�سا�سي

9.5

% 9.4

276

% 8.0

الثالث الأ�سا�سي

10.5

% 10.4

330

% 9.6

الرابع الأ�سا�سي

11.5

% 11.4

391

% 11.4

اخلام�س الأ�سا�سي

9.5

% 9.4

365

% 10.6

ال�ساد�س الأ�سا�سي

12.5

% 12.4

415

% 12.0

ال�سابع الأ�سا�سي

13

% 12.9

437

% 12.7

الثامن الأ�سا�سي

10

% 9.9

392

% 11.4

التا�سع الأ�سا�سي

10

% 9.9

359

% 10.4

العا�رش الأ�سا�سي

6

% 5.9

218

% 6.3

الأول الثانوي

0

% 0.0

0

% 0.0

الثاين الثانوي

0

% 0.0

0

% 0.0

املجموع

101

% 100

3444

% 100

ال�صف

 90اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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الطلبة

90

الن�سبة

تقرير معلومات
جدول ( :)16تطور �أعداد الطلبة يف مدار�س الوكالة ما بني عامي 2009-1994

عدد الطالب

ال�سنة

1995/1994

2424

1996/1995

2465

1997/1996

2445

1998/1997

2367

1999/1998

2978

2000/1999

3108

2001/2000

2787

2002/2001

2993

2003/2002

3135

2004/2003

3446

2005/2004

3548

2006/2005

3747

2007/2006

3647

2008/2007

3572

2009/2008

3444

 91اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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التعليم يف القد�س
جدول ( :)17ن�سب الت�رسب يف مدار�س الوكالة ما بني عامي
2006/2005 – 2002/2001

ال�سنة

92

ن�سب الت�رسب

املرحلة الأ�سا�سية
املجموع
�إناث
ذكور

املرحلة الثانوية
ذكور �إناث املجموع
-

-

-

2002/2001

% 1.9

% 1.4

% 1.7

-

-

2003/2002

%1

% 1.4

% 1.6

-

-

2004/2003

% 2.0

% 3.4

% 2.7

-

-

2005/2004

% 0.1

% 6.0

% 3.0

-

-

-

2006/2005

% 2.4

% 4.3

% 3.4

-

-

-

د .العاملون:
يبلغ عدد املعلمني يف مدار�س الوكالة  147معلم ًا ي�شكلون ما ن�سبته
 % 3.7من معلمي مدار�س القد�س .93مما يجعل ن�سبة العاملني للطالب
معلم ًا واحداً لكل  23.4طالب ًا.

 92وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 93اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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تقرير معلومات
ثالث ًا :جداول �إح�صائية مقارنة:
جدول ( :)18توزيع الطلبة ح�سب ال�صفوف واجلهة امل�رشفة يف مدار�س القد�س عام 2009/2008

ال�صف

الأوقاف

البلدية

الأول الأ�سا�سي  -ال�ساد�س الأ�سا�سي

5,785

29,977

13,698

ال�سابع الأ�سا�سي  -التا�سع الأ�سا�سي

3,297

13,407

3,419

1,188

العا�رش الأ�سا�سي  -الثاين الثانوي

3,054

9,196

2,631

218

099

املجموع

12,136

52,580

19,748

3,444

908

I

اخلا�صة

الوكالة

املجم

2,038

498

311

الدرا�سي  ،2008/2007كون
 Iتعود �أرقام �أعداد الطالب يف مدار�س البلد ّية �إىل العام
ّ
بقية اجلهات.
البلديّة تن�رش الأرقام
ّ
اخلا�صة بها مت�أخر ًة �سن ًة كاملة عن ّ

جدول ( :)19توزيع ال�شعب ح�سب ال�صفوف واجلهة امل�رشفة يف مدار�س القد�س عام 2009/2008

ال�صف

الأوقاف

البلدية

الأول الأ�سا�سي  -ال�ساد�س الأ�سا�سي

219

599

505

ال�سابع الأ�سا�سي  -التا�سع الأ�سا�سي

125

299

132

33

العا�رش الأ�سا�سي  -الثاين الثانوي

129

196

125

6

56

املجموع

473

1,094

762

101

430

I

اخلا�صة

الوكالة

املجم

62

385

89

الدرا�سي  ،2008/2007كون
 Iتعود �أرقام �أعداد الطالب يف مدار�س البلد ّية �إىل العام
ّ
بقية اجلهات.
البلديّة تن�رش الأرقام
ّ
اخلا�صة بها مت�أخر ًة �سن ًة كاملة عن ّ
52

التعليم يف القد�س

كالة

املجموع

الأوقاف%

البلدية%

اخلا�صة%

الوكالة%

املجموع%

2,0

51,498

% 11.2

% 58.2

% 26.6

% 4.0

% 100.0

1,1

21,311

% 15.5

% 62.9

% 16.0

% 5.6

% 100.0

21

15,099

% 20.2

% 60.9

% 17.4

% 1.4

% 100.0

3,4

87,908

% 13.8

% 59.8

% 22.5

% 3.9

% 100.0

كالة

املجموع

الأوقاف %البلدية%

اخلا�صة%

الوكالة%

املجموع%

62

1,385

% 15.8

% 43.2

% 36.5

% 4.5

% 100.0

33

589

% 21.2

% 50.8

% 22.4

% 5.6

% 100.0

6

456

% 28.3

% 43.0

% 27.4

% 1.3

% 100.0

10

2,430

% 19.5

% 45.0

% 31.4

% 4.2

% 100.0
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تقرير معلومات
جدول ( :)20تطور �أعداد الطلبة ح�سب اجلهة امل�رشفة يف مدار�س القد�س بني عامي
2008-1994

94

مدار�س

مدار�س املعارف

املدار�س

مدار�س

1995/1994

الأوقاف
4921

والبلدية

اخلا�صة

الوكالة

ال�سنة

18796

10181

2424

1996/1995

6799

21186

11337

2465

1997/1996

7037

21912

11994

2445

1998/1997

8235

23344

11522

2367

1999/1998

8386

25097

13327

2978

2000/1999

9624

26318

11366

3108

2001/2000

9892

27617

11706

2787

2002/2001

11193

29767

11338

2993

2003/2002

11142

35273

11926

3135

2004/2003

11237

39577

13341

3446

2005/2004

11796

37881

13489

3548

2006/2005

12540

43548

13637

3747

2007/2006

12132

49983

15649

3647

2008/2007

12431

* 52,580

17839

3572

2009/2008

12136

غير متوفر

19748

3444

* ي�شمل هذا الرقم طالب مدار�س �سخنني الذين ُيقدر عددهم بحوايل
.3,818

 94اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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التعليم يف القد�س
جدول ( :)21ن�سب الت�رسب يف مدار�س القد�س ح�سب اجلهة امل�رشفة – 2002/2001
2006/2005

ال�سنة

اجلهة
�أوقاف

 2002/2001خا�صة
وكالة

�أوقاف

 2003/2002خا�صة
وكالة

�أوقاف

 2004/2003خا�صة
وكالة

�أوقاف

 2005/2004خا�صة
وكالة

�أوقاف

 2006/2005خا�صة
املعدل العام

وكالة

95

املرحلة اال�سا�سية
ذكور

املرحلة الثانوية

ن�سب الت�رسب
اناث

ن�سب الت�رسب

املجموع ذكور اناث

املجموع

%0.9 %1.3

%1.1

%4.2

%7.2

%5.7

%0.0 %0.1

%0.1

%0.3

%0.0

%0.1

%1.4 %1.9

%1.7

-

-

-

%0.9 %1.4

%1.2

%4.8

%8.1

%6.4

%0.0 %0.1

%0.1

%0.2

%0.0

%0.1

%1.4 %1.9

%1.6

-

-

-

%0.3 %1.0

%0.6

%10.7 %3.3

%7.0

%0.1 %0.0

%0.1

%0.0

%0.5

%0.2

%3.4 %2.0

%2.7

-

-

-

%0.6 %0.7

%0.7

%3.0

%7.1

%5.1

%0.1 %0.0

%0.1

%0.0

%0.2

%0.1

%6.0 %0.1

%3.0

-

-

-

%0.5 %1.2

%0.9

%5.4

%11

%8.2

%0.1 %0.0

%0.0

%0.0

%0.8

%0.4

%4.3 %2.4

%3.4

-

-

-

%4.6 %2.1 %1.1 %1.3 %0.9

 95وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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%3.3

تقرير معلومات

الباب الثالث :التحديات وتو�صيات مواجهتها:
ميكن �إيجاز �أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم يف القد�س
كالتايل:
 .1انعكا�سات الواقع الإن�ساين واالجتماعي واالقت�صادي ال�صعب على
الطالب املقد�سيني:
ت�ؤثر الظروف االجتماعية واالقت�صادية القا�سية التي يعي�شها املقد�سيون
حتت االحتالل على طالب مدار�س القد�س بطرق مبا�رشة وغري مبا�رشة،
الت�رسب املدر�سي وانت�شار بع�ض مظاهر
وتلعب جميعها دوراً يف ن�سب
ّ
االنحراف بني الطلبة مثل التدخني واملخدرات.96
 .2تعدد اجلهات امل�رشفة على التعليم:
لعل هذه هي �أكرث امل�شاكل التي تواجه قطاع التعليم خطورة ،فهي
تعني غياب املرجعية املوجهة للتعليم ،التي يفرت�ض �أن ت�ضع الر�ؤية الفل�سفية
�أو اال�سرتاتيجية الرتبوية التي يجب تبنيها يف املدار�س ،مما يفتح الباب
وا�سع ًا �أمام االحتالل للتدخل يف تربية الن�شئ وتوجيهه مبا يخدم م�صاحله
و�أهدافه.
الت�رسب املدر�سي:
.3
ّ
ت ّ
الت�رسب املدر�سي يف مدار�س القد�س �إ�شارة مقلقة ،وهي
ُ�شكل ن�سب
ّ

تربز ب�شكل خا�ص يف مدار�س البلدية واملعارف ،حيث تبلغ ن�سبة الت�رسب
96

وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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التعليم يف القد�س

فيها حوايل  ،% 10دون وجود �أية �إجراءات ملتابعة املت�رسبني .كما تربز
بني طالب املرحلة الثانوية يف مدار�س الأوقاف ،حيث تبلغ حوايل %8.2

(بواقع  %5.4للذكور و %11.0للإناث).97
وتعود هذه الن�سبة العالية للت�رسب املدر�سي لعدة م�سببات �أبرزها:
• ت�شجيع هذه الظاهرة يف املدار�س التابعة لبلدية االحتالل ،من خالل
تخفيف العقوبات �أو حتى غ�ض النظر متا ًما عن التغيب املدر�سي �أو
الهروب من املدر�سة.

• نظام الرتفيع التلقائي املعتمد يف مدار�س البلدية ومدار�س وكالة الغوث،
والذي ينجح فيه الطالب أ� ّي ًا كان معدله و�أ ّي ًا كانت ن�سبة ح�ضوره.

• الو�ضع االقت�صادي املرتدي للأهل ،الذي قد يدفعهم لتوجيه ابنهم
ل�سوق العمل باكراً بد ًال من متابعة درا�سته.

• النق�ص يف الأبنية املدر�سية والغرف ال�صفية.
 .4النق�ص يف الغرف ال�صفية ،والأبنية امل�ست�أجرة:
نق�ص يف غرفها
تُعاين حوايل  98% 41من املدار�س يف القد�س من ٍ

نق�ص حا ٍّد للغاية يف
ال�صفية ،وقد �أظهرت �إح�صاءات العام  2006وجود ٍ
درا�سية على
�رشقي القد�س و�صل �إىل  99 1354غرفة
الدرا�سية يف
الغرف
ّ
ّ
ّ
 97وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.

Ir Amim, The Scandal Continues, An Assessment of the Arab-Palestinian 98
Educational System in East Jerusalem in the 20072008- School Year.

 ,Ir Amim 99م�صدر �سابق.
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ال ّ
أقل ،ومن املتوقّع ب�أن ي�صل هذا النق�ص يف عام � 2010إىل  1001883غرفة
�صف ّّية ،وي�ؤثر هذا النق�ص �سلب ًا على الأدء الدرا�سي للطلبة كونه ي�ؤدي �إىل

اكتظاظ كبري يف ال�صفوف حيث ترتاوح الكثافة ال�صفية يف مدار�س القد�س

بني ( )0.9-0.5مرتاً مربع ًا للطالب الواحد ،بينما الن�سبة العاملية ترتاوح بني
( )2.00-1.25مرتاً مربع ًا للطالب الواحد ، 101لكنه �أثر هذا النق�ص الأ�شد
خطراً هو حرمان عدد كبري من طلبة القد�س من االلتحاق باملدار�س ب�سبب
عدم وجود مقاعد �شاغرة لهم.
 .5احلواجز الع�سكرية وجدار الف�صل العن�رصي:
�أدى بناء جدار الف�صل العن�رصي يف ال�ضفة الغربية �إىل عزل �أكرث من
� 154ألف مقد�سي عربي خارج املدينة ،وجعلهم م�ضطرين يومي ًا للدخول
عرب البوابات واحلواجز �إىل املدينة ،واالنتظار ل�ساعات قد ال تكون بعدها
حماولة الدخول ناجحة ب�سبب تع�سف �سلطات االحتالل .وي�ضطر 37.1
 %من موظفي اخلدمات يف القطاع التعليمي و % 20من الطالب و19.6

 %من املعلمني لعبور اجلدار يومي ًا ،وه�ؤالء �ستزداد معاناتهم �صعوبة مع
اكتمال بناء اجلدار .ويت�سبب اجلدار واحلواجز الإ�رسائيلية املتنقلة والثابتة
بعرقلة العملية التعليم من خالل ت�أخري و�صول املعلمني والطالب �إىل
مدار�سهم ،بل وتوقيفهم واحتجازهم لعدة �ساعات �أحيان ًا وبخا�صة
الت�رسب.102
الذكور �أو منعهم من الدخول ،وبالتايل عدم انتظام الدوام �أو
ّ

 ,Ir Amim 100م�صدر �سابق.
 101وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 102وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
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 .6النق�ص يف الكادر التعليمي:
تُعاين مدار�س مدينة القد�س با�ستثناء املدار�س التابعة لبلدية االحتالل من
نق�ص يف الكادر التعليمي امل�ؤهل واملتخ�ص�ص يف خمتلف املجاالت .ويعود
ٍ

ذلك ل�سببني رئي�سيني :الأول هو تدين الرواتب التي تدفعها هذه املدار�س
خا�صة مقارنة برواتب مدار�س البلدية .وال�سبب الثاين هو رف�ض �سلطات
االحتالل منح ت�صاريح خا�صة لدخول القد�س للمعلمني الذين يحملون

هوية ال�ضفة الغربية ،حيث كانت هذه املدار�س تلج أ� يف املا�ضي لتوظيف
مدر�سني من ال�ضفة الغربية و�ضواحي القد�س لأنهم يتقا�ضون �أجوراً �أدنى
تتنا�سب مع معدالت الدخل يف مدن ال�ضفة الغربية ،لكن وبعد انتهاء اجلزء
الأكرب من اجلدار الفا�صل و�إغالق بواباته مع القد�س� ،أ�صبح �صعب ًا جداً �إن

مل يكن م�ستحي ً
يومي ًا خ�صو�ص ًا
ال على ه�ؤال املعلمني الدخول �إىل القد�س ّ

�أن االحتالل يت�شدد ويمُ اطل يف �إعطائهم الرتاخي�ص الالزمة لتنقلهم .هذه

امل�شكلة ال تقت�رص فقط على املعلمني ،بل ت�شمل جميع العاملني يف املدار�س
ب�شكل عام ،حيث تربز مث ً
ال م�شكلة قلة النظافة ب�شكل حاد يف مدار�س
القد�س العربية ،ب�سبب النق�ص يف �أذنة املدار�س الذين ي�أتون غالب ًا من
�ضواحي القد�س �أو من ال�ضفة الغربية.
� .7سعي �سلطات االحتالل لل�سيطرة على قطاع التعليم ب�شكل كامل:
تعمل �سلطات االحتالل ب�شكل منهجي ووا�ضح على �إحكام ال�سيطرة
على قطاع التعليم ،فمن ناحية تزيد من ال�ضغوطات والإجراءات التع�سفية
بحق املدار�س واملعلمني العرب ،ومن ناحية ثانية ت�سعى ال�ستقطاب
الطالب والكوادر �إىل مدار�س البلدية واملعارف .فقد بنت �سلطات
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االحتالل يف ال�سنوات الع�رش الأخرية ع�رش مدار�س جديدة �ضخمة ،كما
�أن الرواتب التي تدفعها تزيد بن�سبة � 60إىل  % 100عن رواتب موظفي

مدار�س الأوقاف.103

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �سلطات االحتالل ال تعرتف بالإفادات املدر�سية

ال�صادرة يف ال�ضفة الغربية �أو عن مدار�س الأوقاف كدليل لإثبات الإقامة يف
القد�س ،مما يعني �أن طلبة هذه املدار�س و�أ�رسهم ي�صبحون مهددين ب�سحب

هوياتهم املقد�سية .104وكل هذه الإجراءات تف�سرّ ارتفاع ن�سبة الطالب
املنت�سبني ملدار�س الإحتالل حيث بلغت يف العام الدرا�سي 2009/2008
حوايل  % 59.8من �إجمايل طالب مدار�س القد�س.105

ويف مواجهة هذه التحديات ،نو�صي بالإجراءات التالية:
 .1ال بد من التذكري الدائم ب�أن جذر امل�شكلة هو االحتالل ،وبالتايل ف�إن
�أية حلول ومقرتحات هي معاجلة م�ؤقتة حلني زوال االحتالل.

� .2رضورة �إيجاد مرجعية موحدة لقطاع التعليم يف القد�س ،بعيداً عن
االنق�سامات التي ت�رشذم ال�ساحة الوطنية الفل�سطينية الر�سمية حالي ًا.
وال ي�شرتط لهذه املرجعية �أن تكون ر�سمية بقدر ما �أن تكون موحدة
وتنال ثقة املدار�س اخلا�صة .وميكن يف هذا ال�صدد �إعادة �إحياء جلنة

املدار�س اخلا�صة �أو �أي �إطار تن�سيقي جامع ي�ضم مدار�س الأوقاف

واملدار�س اخلا�صة .وهذا االقرتاح �رضوري مللء الفراغ احلايل ،ولبناء

ا�سرتاتيجية موحدة ووا�ضحة وقوية لقطاع التعليم يف القد�س.
 103وحدة �ش�ؤون القد�س ،م�صدر �سابق.
 104م�ؤ�س�سة التعاون ،درا�سة مف�صلة عن قطاعات القد�س( ،م�صدر خا�ص).
 105اعتدال الأ�شهب ،م�صدر �سابق.
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 .3ت�أمني الدعم املادي ،للطالب واملدار�س على حد �سواء .على
�سيحد هذا الدعم من ن�سب الت�رسب العائدة �إىل
م�ستوى الطالب،
ّ

�ضيق الظروف االقت�صادية� .أما على م�ستوى املدار�س ،ف�سيمكن مثل
هذا الدعم املدار�س اخلا�صة ومدار�س الأوقاف من دفع رواتب مغرية
جتذب �أ�صحاب الكفاءات التعليمية وتدفعهم للبقاء فيها ،وبالتايل
مناف�سة مدار�س البلدية واملعارف يف هذا املجال .كما �أن مثل هذا
الدعم قد ي�ساعد املدار�س يف حت�سني املرافق التعليمية ،و�إن كان
ال�سبب الرئي�سي للنق�ص يف املرافق لي�س ال�ضائقة املادية بل تع�سف
االحتالل يف منح الرخ�ص.
 .4التوعية امل�ستمرة يف و�سائل الإعالم املحلية والعربية والدولية مبا
يقوم به االحتالل من اجراءات يف القد�س ،مبا يف ذلك جدار الف�صل
العن�رصي واحلواجز و�سحب الهويات املقد�سية ،وتر�شيد هذه التوعية
لت�شكل الحق ًا و�سيلة �ضغط على �سلطات االحتالل و�آلة دعم ملقاومة
�أهايل القد�س و�صمودهم.
ونذكر �أي�ض ًا يف جمال التوعية ف�ضح ما تعانيه مدار�س البلدية
واملعارف من نق�ص يف الإ�رشاف الرتبوي وحتوير للمناهج وتزييف
للتاريخ ،وتدين م�ستوى التح�صيل وارتفاع ن�سبة الت�رسب الناجتة عن
هذا النق�ص.
 .5االهتمام بت�أهيل الكوادر التعليمية من خالل تنظيم الربامج التدريبية
املختلفة ب�شكل دوري ،والرتكيز على احتياجاتهم ،خا�صة يف بيئة
االحتالل ،مبا ي�ستدعيه ذلك من �إيجاد �آليات الدعم النف�سي والتوجيه

61

تقرير معلومات

الرتبوي للأهل والطالب واخلدمات اال�ست�شارية .وال يجب �أن
تقت�رص هذه الدورات على املعلمني ،بل يجب �أي�ض ًا تنظيم دورات
منا�سبة للمدراء وللم�رشفني وللأهايل ،كل بح�سب احتياجاته والدور
الذي ي�ؤديه.
.6تن�شيط اجلمعيات الأهلية واملدنية يف القد�س ،وت�شجيع ال�شباب على
االنخراط يف مثل هذه الأن�شطة التي تزيد من وعيهم وخربتهم،
وتدعمهم �أكرث يف درا�ستهم و�صمودهم ،كما تفتح لهم �آفاق ًا جديدة
ّ
وت�شكل لهم
وتخفف من �ضغوطهم و�أعبائهم النف�سية واالجتماعية،

الت�رسب ،كما ّ
توظف طاقاتهم وجهودهم يف م�شاريع
�ضد
ح�صانة ّ
ّ

تنموية وتطويرية للمجتمع.
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