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 الممخص
 المرجعية وغياب والمناىج، األنظمة تعدد من القدس في الفمسطيني التعميم يعاني

 عاصمة ويعتبرىا لتيويدىا الصييوني االحتالل يسعى مدينة في الموحدة الفمسطينية
 عمييم األسرلة ويفرض العرب، سكانيا عمى االضطياد أنوع أقسى ويمارس األبدية،

 أجندة ضمن ليم جديد تاريخي وعي تشكيل عمى تعمل تعميمية مناىج خالل من
  .ممنيجة صييونية
 ومحاوالت العربي التعميم عمى االحتالل مخاطر توضيح إلى الدراسة ىذه تيدف
 لمطمبة تعميمية مناىج وضع خالل من والجغرافيا، التاريخ حقاصق وتزوير طمسو،
  .واإلسالمي العربي واقعيم تمغي القدس في العرب
 فمسطينية وطنية استراتيجية تحقيق نحو واضحة خطوط رسم إلى كذلك وتيدف
 السمطة في العالقة ذات الوزارات بين وتكامميا الجيود توحيد عمى تقوم فاعمة

 وعرض التعميم، دعم بيدف الفمسطيني، المدني المجتمع ومؤسسات الفمسطينية،
 يأتي: ما دراستو في الباحث
 .الصييوني االحتالل قبل القدس في التعميم عن لمحة أوال:
   .القدس في المنياج تطبيق حول االحتالل مع الصراع ثانيًا:
 .االحتالل تحت القدس في التعميم مرجعيات ثالثًا:
  .المقدسية التعميمية المؤسسات ضد االحتالل ممارسات رابعًا:
 المرجعيات وتعدد واإلرباك، بالتخبط يوصف الذي الفمسطيني األداء :خامساً 

  .وتضاربيا
 :الدراسة توصيات ومن 

 خطة ضمن موحدة تمثيمية ىيصة عبر القدس في الفمسطينية المرجعية توحيد
نقاذ العربي التعميم عمى الحفاظ أجل من محددة استراتيجية  التعميمية العممية واا

 .القدس في العربية



 نحو استراتيجية فمسطينية موحدة لدعم التعميم في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2019في وجو األسرلة والتيويد  القدس                                                 

135 

 وفتح التعميمي، القطاع ضد االحتالل ممارسات لمواجية الفمسطينية الجيود تكثيف
 .ومعاناتيا مشاكميا لتحسس القدس مدارس مع الداصم التواصل قنوات

 .األسرلة التيويد، المناىج، التعميم، القدس، المفتاحية: الكممات
Abstract 

Towards a Unified Palestinian Strategy to Support Education in 

Jerusalem 

The Palestinian education in Jerusalem suffers from a 

multiplicity of systems and curricula as well as  the absence of 

a Palestinian authority in a city that the occupation seeks to 

Judaize, displace its population, and block it economically and 

socially Isolating the inhabitants from their Palestinian, Arab 

and Islamic depth  by practicing all forms of harassment , 

demolishing homes, confiscating their properties and 

withdrawing their identities, closing down national institutions, 

building the separation wall, obstructing their movements and 

restricting their worship, attacking their holy sites and 

destroying its infrastructure and spreading drugs. 

 The study aims at clarifying the dangers of the 

occupation on education, historical and geographical facts by 

developing educational curricula for Arab students in 

Jerusalem that describe Islam as spiritual education, and the 

history of Islam as a history of fascination, disasters and wars. 

This study is also an attempt to draw clear lines towards 

achieving an effective Palestinian national strategy based on 

unifying and integrating efforts between the relevant ministries 

of the Palestinian Authority and the institutions of the 

Palestinian civil society in order to support education, The 

researcher presented in his study the following: 

1- A glimpse of education in Jerusalem before the Zionist 

occupation. 

2- The conflict with the occupation on the implementation of 

the curriculum in Jerusalem. 

3- Education Reference in Jerusalem under occupation. 
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4- The practices of occupation against the educational 

institutions of Jerusalem. 

5- Palestinian performance which is characterized by 

confusion and the multiplicity of references and 

inconsistencies. 

The study's recommendations include: 

 •Unification of the Palestinian authority in Jerusalem, to save 

the educational process in Jerusalem. 

 •Intensify the Palestinian efforts to confront the occupation 

practices against the educational sector and open channels of 

constant communication with the Jerusalem schools for their 

problems and suffering. 

 المقدمة
 وغياب والمناىج، األنظمة تعدد من القدس في الفمسطيني التعميم يعاني

 سكانيا، وتيجير لتيويدىا، االحتالل يسعى مدينة في الفمسطينية المرجعية
 والعربي الفمسطيني عمقيم عن سكانيا وعزل واجتماعيًا، اقتصادياً  وحصارىا

 ومصادرة البيوت، وىدم واالستفزاز؛ التضييق أشكال كافة وممارسة واإلسالمي،
قفال لميويات، وسحب الممتمكات،  العازل، الجدار وبناء الوطنية، المؤسسات واا

واستنزاف  مقدساتيم، عمى واالعتداء عبادتيم، عمى والتضييق تحركاتيم، وعرقمة
المقدسيين بالضراصب الباىظة، والعمل عمى إفقار المدينة المقدسة، وتدمير بنيتيا 

 .(1)التحتية
وتيدف ىذه الدراسة إلى توضيح مخاطر االحتالل عمى التعميم وتشويو وتزوير     

حقاصق التاريخ والجغرافيا، من خالل تقديم مناىج تعميمية لمطالب العرب، تصف 
اإلسالم بمجرد تربية روحية، وتاريخ اإلسالم كتاريخ مميء بالفتن والكوارث 

ضحة نحو تحقيق استراتيجية والحروب، كما تيدف الدراسة إلى رسم الخطوط الوا
بين الوزارات ذات العالقة وطنية فمسطينية فاعمة تقوم عمى توحيد الجيود وتكامميا 

                                                           

(:"مستقبل القدس في ظل إجراءات التيويد"، المركز الفمسطيني لإلعالم، 16التقرير االستراتيجي رقم ) (1)
  .https://www.palinfo.com/newsم:2009

https://www.palinfo.com/news
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في السمطة الفمسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني الفاعمة  بيدف دعم 
نشاء مدارس جديدة أو توسيع القاصم منيا، إضافة إلى تفعيل  التعميم في القدس، واا

اإلعالم الفمسطيني، واستنياض الدور العربي واإلسالمي، وبناء مشروع أدوات 
التعميم المساند)التكميمي( لطمبة مدراس بمدية القدس التي تطبق المنياج اإلسراصيمي، 
وتأسيس منصات إلكترونية تعميمية لبعض المناىج المدرسية التابعة لبمدية القدس، 

 تاريخ المدينة المقدسة. بيدف تصويب وتصحيح ثقافة تيويد أسماء و 
 أسئمة الدراسة 

 ما ىي طبيعة النظام التعميمي في القدس تحت االحتالل وأقسامو.    -
 كيف تمارس إسراصيل سياستيا التعميمية في القدس؟ -
 ما ىي أىداف إسراصيل من فرض نظاميا التعميمي في القدس؟ -
 في القدس؟ما ىو دور السمطة الفمسطينية في النظام التعميمي  -
 أين تبرز معاناة التعميم العربي في القدس؟ -
ما ىي الطرق واآلليات الواجب اتخاذىا لموقوف في وجو ممارسات االحتالل   -

 القاصم عمى تيويد التعميم في القدس؟
 حدود الدراسة

المدارس ضمن النظام التعميمي الُمطبق في مدينة القدس التي تم احتالليا عام  
 م.1967

 البحث وأىميتو  أىداف
  التعرف إلى طبيعة النظام التعميمي العربي في القدس تحت االحتالل بعد عام

 م.1967
  ،التعرف إلى التحديات والمخاطر التي تواجو النظام التعميمي في مدينة القدس

 .وسبل التغمب عمييا
  الوقوف عمى مرجعيات النظام التعميمي في القدس التي تعاني من التشتت

 في أداء رسالتيا. والقصور



 نحو استراتيجية فمسطينية موحدة لدعم التعميم في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2019في وجو األسرلة والتيويد  القدس                                                 

138 

  ،جراءات االحتالل بحق التعميم في القدس تسميط الضوء عمى ممارسات واا
والذي قد يفيد وزارة التربية والتعميم في وضع الخطط المناسبة لمتصدي ليذه 
الممارسات، وتوجيو الدعم لصمود المقدسيين وتمكينيم من نيل حقوقيم وفي 

 مقدمتيا الحق في التعميم.
  السمطة الفمسطينية والمؤسسات المقدسية" مؤسسات المجتمع تحديد دور

 .المدني"، ومساىمات المجتمع المحمي في النظام التعميمي المقدسي
  وضع آليات عمل مناسبة لموصول إلى استراتيجية فمسطينية لمقاومة تيويد

 وأسرلة التعميم في القدس.
 منيج البحث 

جمع المعمومات من المصادر  وذلك من خاللالمنيج الوصفي التحميمي     
الرسمية وغير الرسمية، والمراجع المختمفة، إضافًة إلى الوثاصق والمقاالت المنشورة 
في الدوريات الفمسطينية، واإلفادة من األوراق البحثية المحكمة والمنشورة في الكتب 
والمجالت العممية ذات العالقة بموضوع الدراسة، وكذلك االستفادة من المواقع 

 اإللكترونية المختمفة الميتمة في شؤون التعميم في المدينة المقدسة.
وَيعرض الباحث أىم الدراسات السابقة ذات العالقة بيدف إلقاء الضوء عمى      

براز جوانبيا المختمفة، وقد ركز الباحث في تناول ىذه الدراسات  مشكمة الدراسة واا
َسيعرضيا تنازليًا من القديم إلى عمى عرض اليدف من الدراسة، وأىم التوصيات، و 

 الحديث عمى النحو اآلتي: 
 ( 2016دراسة مطر، عالء :) واقع الحق في التعميم العام في القدس

ىدفت إلى التعرف عمى واقع التعميم في القدس، ومدى المحتمة تحديات وآفاق: 
إلى  تمتع الطمبة بحقوقيم التعميمية التي كفميا القانون الدولي، وتوصل الباحث

وجود انتياك صارخ لحق المقدسيين في التعميم، من خالل اتباع سياسات تيويدية 
تيدف إلى تدمير قطاع التعميم، وأوصت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياتو 

 لمضغط عمى سمطات االحتالل لوقف ممارساتو بحق التعميم في القدس المحتمة.
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  عمى  اإلسرائيمية التعميمية السياسة تأثير (:2016)دراسة زىد، رىام
: ناقشت الدراسة أوضاع القدس شرق مدارس في الفمسطيني لمشباب العام الوعي

 شعبية فعاليات التعميم في القدس، وطالبت بتوحيد قطاعات التعميم فييا، وتنظيم
 بحقوق تعنى التي الدولية المؤسسات التعميم، وتجنيد بأىمية المواطن لتوعية

 أثناء والمعممين الطالب حركة تقييد لمتوقف عن االحتالل عمى لمضغط اإلنسان،
 العسكرية. الحواجز عبورىم

  ،االنتياكات اإلسرائيمية لمعممية (:" 2019)وآخرون شبير، محمد
"، تطرقت الدراسة التعميمية في مدينة القدس ما بين محاوالت الطمس والصمود

 صيمية في ىذا المجال، ودعت إلىإلى واقع التعميم في القدس، واالنتياكات اإلسرا
 تعزيز الدور الفمسطيني ودعم قطاع التعميم المقدسي ماديًا ومعنويًا. 

   ،نحو مواجية "أسرلة التعميم" بمدينة القدس (: 2019)رامي دراسة محسن
، : أعدت الورقة من قبل منتدى الشباب الفمسطيني لمسياسات والتفكير االستراتيجيالمحتمة"

قانون القومية اإلسراصيمي عمى التعميم في القدس، وأوصى الباحث  وبينت مخاطر
من خالل رسمو عدة سيناريوىات إلى تشكيل لجنة فمسطينية تعمل عمى دعم 
التعميم في القدس، وتفعيل القانون الدولي لصالح التعميم، وزيادة الدعم العربي 

 واإلسالمي.
 الصييوني. أواًل: لمحة عن التعميم في القدس قبل االحتالل

م فتحت الحكومة األردنية المدارس التي 1967قبل احتالل مدينة القدس عام   
االحتالل  عددىا قبيلم، وبنت مدارس أخرى وصل 1948أغمقت نتيجة حرب عام 

( 9( مدرسة خاصة، و)44( مدرسة حكومية، و)29( مدرسة منيا: )82إلى )
مدارس تابعة لوكالة الغوث، وتم افتتاح رياض األطفال لتييصتيم قبل التعميم 

 .(1)اإللزامي
                                                           

م، 2010اإلسراصيمي، دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان،  -اليزايمة، محمد عوض، القدس في الصراع العربي (1)
 .7، صم1910مؤسسة القدس الدولية، بيروت،  ( ، التعميم في القدس،6؛ التقرير المعموماتي رقم )25ص 
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 وبعد احتالل المدينة تعاظمت المحاوالت لعزل القدس عن محيطيا المباشر    
عكس ذلك عمى الوضع التعميمي، الذي تعرض وباقي األراضي الفمسطينية، وان

لمحاوالت تيويد مستمرة، ومحاوالت فرض المناىج اإلسراصيمية عمى المؤسسات 
التعميمية العربية، بيدف تذويب المجتمع المقدسي في بوتقة الوعاء اإلسراصيمي 

 .(1)الجارف، تمييدًا لمحو ىويتو وانتماصو
قام االحتالل بملغاء قوانين التعميم، ومنيا قانون التربية والتعميم األردني           

م، وأغمق مكتب التربية والتعميم لمحافظة القدس، واعتقل 1964( لعام 16رقم )
تحت مدير التربية وعدد من رجال التربية، وسمح لممدارس الخاصة بمدارة شؤونيا 

، ومارست عمييا ضغوط كبيرة في مجال تدريس يةإشراف وزارة المعارف اإلسراصيم
وسنت حكومة االحتالل قانونًا يسمح ليا باإلشراف عمى ىذه المنياج اإلسراصيمي، 

 .  (2)م1968( لعام 564رقم)المدارس، تحت 
م عمى تشريع  1967االحتالل عام وبمدية اإلسراصيمية المعارف وعممت داصرة     
 ظرحُ  وبموجبو (107) العسكري األمر منيا عسكرية،القوانين واألوامر ال من حزمة

 واآليات الفمسطينية، بالقضية صمة لو ما حذف تم كما مدرسيًا، ( كتاباً  55تدريس)
  -الصييوني المتعمقة بالصراع والنصوص الجياد، عمى تحث التي القرآنية
 .(3)العربي
وبالنسبة لممدارس الحكومية العربية فقد أُلحقت إداريًا ومنيجيًا بأجيزتيا،       

وأخضعت المدارس األساسية إلشراف وزارة المعارف اإلسراصيمية، والمدارس الثانوية 
 ، وكان ىدف ىذه اإلجراءات:إلشراف بمدية القدس اإلسراصيمية

                                                           

م:  2008م، 2008 -2007، سعاد، وضع التعميم في مدارس القدس العربية لمعام الدراسي( القدومي1)
www.mohe.gov.ps/jerusalem.doc.    

 .8(، ص6التقرير المعموماتي رقم )( 2)
مدارس القدس الشمرقية "المسمببات والدوافع"، الممتقى أبو عرفة، عبد الرحمن، وآخرون، التسرب المدرسي في ( 3)

 .13ص، 2012الفكري العربي، القدس، 

http://www.mohe.gov.ps/jerusalem.doc
http://www.mohe.gov.ps/jerusalem.doc
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 العربية في إسراصيل،  تطبيق المنياج اإلسراصيمي المعمول بو في المدارس
وخصوصًا المتعمق بالعموم اإلنسانية كالتاريخ والجغرافية المبني عمى التعددية، 

 ومحاربة االنتماء لمقيم الوطنية والعربية اإلسالمية.
  تركيز فمسفة التربية والتعميم اإلسراصيمية عمى تثقيف الناشصة باأليديولوجية

في مختمف أماكن وجوده، والوالء التام  الصييونية، وتأكيد وحدة الشعب الييودي
 . (1) واإليمان بتفوقو

م، 1967كان المرحوم حسني األشيب مديراً  لمتربية والتعميم في القدس عام      
فرفض تطبيق المناىج اإلسراصيمية ومعو العديد من رجاالت التربية والتعميم، فاعتقمتو 

ت أحد مساعديو المرحوم عبد سمطات االحتالل ووضعتو في سجن الرممة، واعتقم
المحسن جابر، وقد خاضت معركة المنياج مجموعة نشطة من المعممين 

خمق “، وركزوا عمى استراتيجية ”لجنة المعّممين الّسرّية“والسياسيين، ُعرفوا باسم 
 ”.البديل
، التي انتقمت إلى ”الحكومية“وبينما فرض االحتالل منياجو عمى المدارس    

ؤالء إلى مقاطعتيا، وفتحوا مدارس مستقّمة بديمة ُعِرفت بمدارس إشرافو، دعا ى
وتم  م،1967، استبقت المنياج األردني الذي كان ساصدًا قبل عام “حسني األشيب“

استيعاب المعممين فييا، كما استقطبت معظم طمبة القدس، وتم استغالل رخص 
المدارس الصغيرة ورياض األطفال، وحتى الكتاتيب وتحويميا إلى مدارس أساسية، 

"،  وعممت مدارس حسني لجنة المدارس الخاصةوشكمت مع المدارس الكنسية "
ن إغالقيا، وكانت تابعة لوزارة األشيب تحت مظمة وزارة األوقاف األردنية خوفًا م

 التربية والتعميم األردنية التي استمرت بدفع رواتب معممييا. 
وكانت النتيجة تفريا المدارس التي طبقت المناىج اإلسراصيمية عنوة، وتوجيت       

األغمبية الساحقة من الطمبة إلى المدارس التي أقيمت كبداصل لمدارس المنياج 
                                                           

، المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات 1التديُّن في مناىج وكتب التعميم في إسراصيل، طمنصور، جوني، ( 1)
 .25ص ، م2018والدراسات االستراتيجية" مسارات"، رام هللا، 

http://alassaaziz.blogspot.co.il/2014/09/blog-post_18.html
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سبيل المثال: بما  الطمبة، فعمىمدارس البمدية خاوية من  اإلسراصيمي، وأصبحت
( طالباً فقط بعد أن كان فييا ما ُيقارب 17مجموع طالب المدرسة الرشيدية مثاًل )

 ( طالب.700)
عمى استبدال القرار العسكري  االحتالل أجبر ىذا اإلصرار والتفريا سمطات    
 الكثير شطب األردنية بعد ناىجالم بعودة سمح ( الذي183رقم ) بالقرار (107)

خضاعيا التدريسية المادة من م، وأضافت لو 1974/1975 مشددة في عام لرقابة واا
" المدنيات"، والمغة العبرية، ونتيجة ليذا التراجع بدأ الطمبة بالعودة إلى  مادة:

الحكومية التي عادت لتدريس المناىج األردنية، ثم المنياج الفمسطيني بعد قيام 
 .(1)م1993السمطة الفمسطينية عام 

 ثانيًا: الصراع مع االحتالل حول تطبيق المنياج في القدس  
تابعت سمطات االحتالل سياستيا العدوانية تجاه التعميم، وتابعت عمى مدار     

م 2000السنوات الالحقة ُكتب الطمبة، وبدأت جولًة جديدًة من ىذه المعركة عام 
، حيث استمر الطمبة يدرسون المنياج ”لمنياج الفمسطينيالرقابة عمى ا“بعنوان: 

اتفاقية “ األردنّي حتى َأَتمَّْت السمطُة الفمسطينية إعداَد المنياج الفمسطيني األّول بعد 
  ”. أوسمو
التعميم من أجل الّسالم  “ىذه المناىج كانت مجبرة حسب االتفاقية بتبني مبدأ:     

وقد بدأ تطبيق كتب المنياج الفمسطيني في مدارس القدس “. ووقف التحريض
م، حتى اكتمل تطبيقو 2000/2001تدريجيًا من الصف األول األساسي عام 

 م.2004/2005لمصف الثاني عشر الثانوي عام 
عالمّية عّما ُيسّميو  تقارير م دأب االحتالل عمى اإلشارة إلى2010ومنذ عام     
وُعِقَدْت الكنيست اإلسراصيمي ”. التحريض ومعاداة السامية في المنياج الفمسطيني“

                                                           

مقاومة التيويد الثقافي والتربوي في مدينة القدس، ورقة عمل مقدمة لمندوة العالمية لشؤون  األشيب، اعتدال،( 1)
 09/ 23القدس ومعركة التعميم...ىل وصل القطار محطتو األخيرة؟"  زياد، ؛ أبو زياد،9صم، 2009القدس، 

  .www.alquds.com/articles  :م"2018/

http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
https://www.10.tv/news/89252
http://www.alquds.com/articles.
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لمناقشة فحوى المنياج الفمسطيني، وكان ” لجنة التربية والثقافة“ضمن عدة  جمسات
كيف نسمح بتدريس ىذا المنياج في مدارس تتبع لنا “أعضاء المجنة يتساءلون: 
 ”.ونصرف عمييا من جيبنا؟

 مركز في بمدية االحتالل بأبحاث” مديرية التعميم العربي“واستأنست         
، وأّكدت في (1)في المنطقة بدراسة المناىج التعميمية مختّص  دراسات إسراصيمي

المدارس تحت إشرافيا، تقاريرىا عمى أن كتب المنياج الفمسطيني التي تّوزع في 
 المدارس م تزويد 2011 عام تستدعي الرقابة وحذف بعض مضامينيا، فقررت في

مديرية  اضطرت ليا تعرض التي الضغوط وبفعل اإلسراصيمية، بالمناىج العربية
المعارف اإلسراصيمية لمتراجع، ولجأت إلى خدمات شركة خاصة وَأْولتيا ميّمَة الرقابة 

، ومن ثّم طباعة الكتب ”تحريضاً “طينّي، وحذف كل ما تعتبره عمى المنياج الفمس
َفٍة ُمعدَّلٍة، ووزعتيا عمى المدارس التابعة ليا بعد أن حذفت  من جديد في نسخٍة ُمحرَّ

 التاريخ الفمسطيني وحذف الوطني، والسالم العمم من الوطنية بالرموز ما يتعمق كل
 المنيا. كتب من
 إال أنيا الخاصة المدارس عمى التحريف فرض حتاللخالل ذلك حاول اال         

كبيرة،  وبنسبة االحتالل وبمدية المعارف مدارس عمى فرضتو ذلك، بينما في فشمت
 جدران عمى اإلسراصيمية االستقالل وثيقة تعميق فرض عمى االحتالل كما عمل

 2011 آذار 17 بذلك في تاريخ كتاباً  المدارس بارز، وتمقت مكان المدارس في
 عمى اإلسراصيمي تطبيق المنياج م عمى2014/ 2013خالل عام ، وعممت  (2)م

                                                           

. لممزيد عن الدراسات عن Studies Curriculum of Journalالذي يصدر مجمة se-" IMPACTمعيد"  ( 1)
  /https://www.impact-se.org المناىج الفمسطينية راجع:

 وتراث، وثقافة تاريخ معركة الفمسطينية المناىج معركة ...وصمود تحد المحتمة القدس في التعميم ديمة، السمان،( 2)
 .24 -23 ، صم2012القدس،  والتعميم، التربية وزارة

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf
http://www.impact-se.org/
http://www.impact-se.org/
http://www.impact-se.org/
https://www.impact-se.org/
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لغاء( 1)الشرقية القدس في " مدارس" حكومية خمس الفمسطيني، ووصل  المنياج واا
 رواية دراسة الطمبة إلزام ، وىذا يعني(2)مدرسة (14عددىا في ىذا العام إلى )

 العرب الطمبة عمى يفرض كما الموحدة، القدس عاصمتو أن يعتبر الذي المحتل،
 بيدف ،م 1948عام طرد الفمسطينيين في ساىمت ييودية شخصيات دراسة
   . (3) اليوية الوطنية وطمس الفمسطيني الفكر احتالل
 القرار م بتنفيذ 2015عام في اإلسراصيمية االحتالل سمطات ثم شرعت       

 عن الصادرة المناىج بتدريس المحتمة القدس في العربية المدارس القاضي  بملزام
 من الكثير عمى الكتب بتوزيع قامت حيث االحتالل، بمدية المعارف في داصرة

باإلغالق  القرار بيذا تمتزم ال التي المدارس وىددت في المدينة، الخاصة المدارس
وَعمََّمْت عمى المدارس التّابعة ليا بصيغة التيديد بأاّل ووقف الدعم المقدم ليا، 

تستخدم إاّل الكتب التي تأتي منيا، وأاّل تحصل عمييا من المطابع الفمسطينّية، غير 
أّن عددًا من ُمديري المدارس رفضوا االستجابة ليذا التعميم، وتوزع بعض لجان 

 ىذا القرار بموجبو ُمحّرف مجانًا، أولياء األمور سنوّيًا المنياَج الفمسطينّي غير ال
 عمى جديداً  تعدياً  الدولية القوانين خرق في إرثيا الممعن إلى إسراصيل تضيف

 "50الرابعة" المادة " جنيف معاىدة من كامالً  حيث تخرق بنداً  االتفاقيات الدولية،
المساس  دون لمطمبة المناسبة التعميمية األجواء توفير نص عمى مسؤولية المحتل

 .(4)استمرارىا منع أو التعميمية العممية مجرىب
  

                                                           

 ابن خمدون؛  ابن الحسين؛  ابن هللا باىر؛ عبد صور إناث باىر؛  صور ذكور :" مدرسة:اإلجراءات شممت (1)
القدس،  في التعميم أسرلة عمى العمل في تمعن اإلسراصيمية المعارف ووزارة بمدية االحتالل الوطن، رشد. دنيا

www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18 
 (.1( راجع ممحق رقم )2)
   القدس. في التعميم أسرلة عمى العمل في تمعن اإلسراصيمية المعارف ووزارة االحتالل بمدية الوطن، دنيا )3)
القدس،  شرق مدارس في الفمسطيني لمشباب العام عمى الوعي اإلسراصيمية التعميمية السياسة رىام، تأثير( زىد، 4)

معركة المنياج في القدس: تسمسٌل ؛ 25-22م، ص 2016رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، 
 .metras.co :تاريخيّ 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18
file:///C:/Users/GT/Desktop/العدد%20الساس/Downloads/معركة-المنهاج-في-القدس-%20تسلسلٌ-%20تاريخيّ
file:///C:/Users/GT/Desktop/العدد%20الساس/Downloads/معركة-المنهاج-في-القدس-%20تسلسلٌ-%20تاريخيّ
file:///C:/Users/GT/Desktop/العدد%20الساس/Downloads/معركة-المنهاج-في-القدس-%20تسلسلٌ-%20تاريخيّ
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 ثالثًا: مرجعيات التعميم في القدس تحت االحتالل
يعاني التعميم في مدينة القدس حاليًا حالمة فريدة وخطيرة سببيا تعدد جيات      

يشوب واقع التعميم  اإلشراف والدور اإلسراصيمي الُمعِطل لعممية تربوية حقيقية، حيث
في القدس نوع من التشتت، بسبب فرض أنظمة وقوانين مختمفة المرجعيات، 
فالمدارس الحكومية تسيطر عمييا حكومة االحتالل، وىناك المدارس الخاصة، 
ومدارس األونروا التي تطبق نظام الوكالة التعميمي، ومدارس األوقاف األردنية التي 

، (1)التعميم العالي الفمسطينية منذ توقيع اتفاقية السالم تدار من قبل وزارة التربية و 
في القدس حقيقة مرجعيتان تتصارعان حول إدارة العممية التعميمية في القدس  و

سراصيمية كاألتي:   فمسطينية واا
 المدارس الحكومية الفمسطينية )التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية( -1

م داخل القدس 1968/1969أنشصت ىذه المدارس في العام الدراسي         
( مدرسة، وُألحقت 16القديمة وخارجيا، وبما عدد مدارسيا في مطمع الثمانينيات )

بداصرة األوقاف اإلسالمية، لمنحيا مظّمة حماية من االحتالل، وارتبطت بوزارة 
تى فك االرتباط مع األردن عام التربية والتعميم األردنية، وبقي األمر كذلك ح

م، وبقيت مرتبطة شكميًا مع داصرة األوقاف اإلسالمية، وعمميًا مع منظمة 1988
 التحرير الفمسطينية.

م، أصبحت مدارس القدس تحت 1994بعد تأسيس السمطة الفمسطينية عام     
ية والتعميم عمى الّرعاية الرسمية لوزارة التربية والتعميم الفمسطينية، وتشرف وزارة الترب

تعيين المعممين والمعممات واإلداريين، وتوفر مستمزمات المدارس ودفع رواتب 
( مدرسة في المرحمتين 122)عمييا العاممين فييا، وعدد المدارس التي تشرف 

                                                           

وطنية مستدامة"، يقين، تحسين، وآخرون، التعميم في القدس وأثره عمى اليوية الفمسطينية: نحو سياسات تربوية ( 1)
 .3م، ص2015(، القدس، REFORMالمؤسسة الفمسطينية لمتمكين والتنمية المحمية )



 نحو استراتيجية فمسطينية موحدة لدعم التعميم في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2019في وجو األسرلة والتيويد  القدس                                                 

146 

، وىي عدد المدارس في محافظة (1)( مدرسة250األساسية والثانوية من أصل )
 . (2) القدس

 مدارس ما يعرف بوزارة المعارف وبمدية االحتالل  -2
( مدرسة، وتنفق وزارة المعارف اإلسراصيمية عمى 72تشرف الجيتان عمى )     

المدارس األساسية، وبمدية االحتالل عمى المدارس الثانوية، حيث تشرف البمدية 
 .  (3)عمى تعيين المعممين والمعممات، وتوفر مستمزمات ىذه المدارس

المدارس األىمية والخاصة: وىي عمى قسمين، وعدد مدارسيا في القدس  -3
 :(4)( مدرسة113)
أقامتيا شخصيات تربوية، أو جمعيات خيرية غير ربحية،  ( المدارس األىمية: أ

ويرجع تأسيس بعضيا إلى عيد االنتداب البريطاني، وتتراوح رسوميا بين أقساط 
رمزية زىيدة، إلى متوسطة، ولعبت ىذه المدارس مع المدارس الخاصة دورًا ميمًا 

كان معمواًل  في استيعاب الطمبة؛ ألنيا حافظت عمى تدريس المنياج األردني الذي
 م.1967بو قبل عام 

تتبع مؤسسات دينية مسيحية أو إسالمية، وأنشئ بعضيا  ( المدارس الخاصة: ب
في العيد العثماني، وبعضيا اآلخر زمن االنتداب البريطاني، ويمتحق بيذه المدارس 
أبناء المواطنين من مسيحيين ومسممين، فيما عدا مدرسة األرمن التي يقتصر 

                                                           

 .( تستثني ىذه األرقام المدارس التي يشرف عمييا االحتالل1)
فمسطين،    -". رام هللا20رقم" 2018. كتاب القدس اإلحصاصي السنوي 2018لإلحصاء الجياز المركزي  )2)

محسن، ناىض،  اإلدارات التربوية والجيات المشرفة عمى التعميم في القدس وأثرىا وانعكاساتيا ؛  71ص ، م2018
 .124م، ص 2012عمى األمور الحياتية، مؤسسة القدس الدولية، فمسطين، 

؛ الكردي، مجدي، صمود طالب ومعممي القدس تحت االحتالل 77م، 2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 3)
 .287م، ص 2012سة القدس الدولية. فمسطين. "اإلسراصيمي"، مؤس

 .71م، ص2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 4)
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أبناء األرمن، ورسوميا متفاوتة، فبعضيا يتقاضى أقساطًا زىيدة مثل دخوليا عمى 
 .(1)مدرسة تراسانطة، وبعضيا يتقاضى رسومًا مرتفعة كمدرسة الفرير

تنتشر المدارس الخاصة في البمدة القديمة وخارجيا، وتعتمد تغطية نفقاتيا      
مع إدخال  عمى الرسوم المدرسية ودعم الكناصس، وتطبق المنياج الفمسطيني

، ويجدد ترخيصيا سنويًا من االحتالل، (2)تعديالت عمى تدريس المغة االنجميزية
%( من مصروفات الطمبة، ويشكل ىذا  75وبعضيا يتمقى دعمًا منو يصل إلى )

التمويل ضغطًا عمييا من ناحية تطبيق المناىج المحرَّف، ومنيا عمى سبيل المثال 
 . (3)الوردية ، مدارس اإليمانمدارس: الفرير الثانوية، راىبات 

 :UNRWAمدارس وكالة الغوث  -4
م، وبعد احتالل مدينة القدس 1948أسست في أعقاب نكبة عام       
م، رفضت الوكالة تطبيق المناىج اإلسراصيمية، واستمرت في تطبيق 1967عام

 المنياج األردني حيث تدرس وكالة الغوث في مدارسيا مناىج الدول المضيفة، وفي
فمسطين تمتزم بالتعميمات الصادرة عن وزارة التربية والتعميم الفمسطينية، ويوجد في 

، ولم تستطع الوكالة بناء مدارس (4)( مدرسة تشرف عمييا وكالة الغوث15القدس )
جديدة أو إضافة صفوف لمدارسيا القاصمة بسبب رفض االحتالل إعطاء التراخيص، 

                                                           

( حمد، عمي خميل ورفقو، مدارس ومعاىد التعميم في القدس خالل العيدين العثماني والبريطاني، مؤسسة الدراسات 1)
ت االحتالل اإلسراصيمي" المدني، رشاد، إجراءات وممارسا؛ 86-36م، ص 2016والتطبيقات التربوية، القدس، 

 .200م، ص 2012وأثرىا عمى العممية التعميمية في القدس، مؤسسة القدس الدولية. فمسطين 
، القدس 172-171جبريل، سمير، " التعميم في القدس: واقع وتحديات"، مجمة صامد االقتصادية، العدد( 2)

  . 200م، ص 2013
، 2016القدس،  –الدولية لمشؤون األكاديمية الفمسطينية الجمعية، 2016( عميان، نسرين، التعميم في القدس، 3)

  . 10ص
؛ عبيدات، راسم، "تعدد المرجعيات التعميمية في القدس وتأثيراتيا 71م، ص2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 4)

  . 230م، ص 2013، القدس، 172-171السمبية"، مجمة صامد االقتصادية، العدد
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س وكالة الغوث في القدس اعتبارًا من العام وقد أكد االحتالل نيتو إغالق مدار 
 .(1)م2019الدراسي القادم 

 مدارس سخنين "مدارس خاصة شبو رسمية "  -5
عرفت  مدارس من المستثمرين" مدارس المقاوالت" قاموا بفتح تابعة لمجموعة      

ولجأت وزارة المعارف إلى ( مدارس، 8بدعم من البمدية، وعددىا ) بمدارس سخنين
مثل ىذه المدارس وأخمت مسؤوليتيا عن اآلثار المترتبة عن النقص في الغرف فتح 

   الصفية في دارسيا، وحممتيا لمقطاع الخاص ضمن ما يعرف بنظام الخصخصة.
 (1شكل )

 -2014/2015عدد المدارس في محافظة القدس حسب الجية المشرفة، 
 م.2017/2018

عدد المدارس الحكومية التي يشرف عمييا االحتالل في القدس الشرقية 
2017/2018(2) 

 عدد المدارس  72

ىكذا نرى أن الواقع التربوي والتعميمي في القدس يأخذ شكاًل معقدًا من حيث       
التبعية والمنياج التربوي، ويعاني من محدودية البرامج الالصفية، والمساحات 
التفاعمية، وغياب معيار المفاضمة وفقًا لمميارات الفردية، وضعف البنية التحتية، 

                                                           

(1) https://www.maannews.net/Content.  (19/1 /2019 .)م 
  .  72م، ص2018لإلحصاء ( الجياز المركزي 2)

 الجية المشرفة 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017
 حكومة  116 120 126 122
 وكالة الغوث  16 16 16 15
 خاصة  109 115 118 113
 المجموع  241 251 160 250

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=973407
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رب، ومحدودية فرص التعميم الميني وخاصة وعدم القدرة عمى رصد ظاىرة التس
 .(1)لمفتيات، واختالف التعميمات والعطل المدرسية وأيام الدراسة وساعاتيا

 رابعًا: ممارسات االحتالل ضد المؤسسات التعميمية المقدسية
اتبعت إسراصيل خطة محكمة لتدمير قطاع التعميم في القدس من خالل محاور عدة، 

 ىي:
 البيئة المدرسية  .1

تعاني معظم مدارس القدس من نقص المباني الصالحة لالستعمال التربوي        
بسبب صعوبة توفر األرض المناسبة لمبناء المدرسي؛ إذ ُتصنف العديد من 
األراضي في القدس كأرض خضراء ويمنع البناء فييا، إضافة لصعوبة الحصول 

لحل مشاكل عمى رخص بناء مدرسية من البمدية، وقد لجأت الكثير من المدارس 
المباني إلى استصجار مباٍن سكنية كبديل لممباني المدرسية برغم عدم توفر 
المواصفات المقبولة، إضافة إلى االكتظاظ الذي انعكس سمبًا عمى المسيرة 

 التعميمية. 
في ىذا المجال قامت المنظمتان الحقوقيتان اإلسراصيميتان:" عير عميم،          

إسراصيل" بنشر دراسة حول أوضاع التعميم في القدس  وجمعية حقوق المواطن في
الشرقية، تطرقت فيو لمنقص الحاد في الغرف الدراسية، مؤكدة تقاعس بمدية القدس 
عن االلتزام بقرار المحكمة العميا الذي يجبرىا عمى سد الفجوة في عدد الصفوف، 

ى الفجوة الخطيرة ووفقًا لممنظمتين ال تقوم البمدية بجيد حقيقي من أجل القضاء عم
 . (2)المباني المدرسية الحاد فيالمتمثمة في النقص 

                                                           

مطر،عالء، واقع الحق في التعميم العام في القدس المحتمة "تحديات وآفاق "، مركز جيل لمبحث العممي، الدورة  )1)
  . 7-3ص يقين، التعميم في القدس، ؛ 216-214(، صwww.jilrc.comم)2016، طرابمس، 13
العمري، غدير، التعميم في القدس أسرلة واحتالل الفكر والعقل، النشرة اإلعالمية لممركز الفمسطيني لحقوق ( 2)

  .8-7م، ص 2013، 155اإلنسان، العدد 

http://www.jilrc.com/
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وتعتبر صعوبة الحصول عمى ترخيص لبناء مدارس جديدة، والكثافة الصفية،       
وسوء البنية التحتية من أبرز التحديات التي تواجو قطاع التعميم في القدس، 
خصوصًا أبنية مدارس األوقاف التي أعدت لمسكن وغرفيا غير متساوية وضيقة،  

صة أو مختبرات عممية وحاسوبية كما يفتقر الكثير منيا إلى مالعب أو ساحات خا
أو غرف لممارسة النشاطات المدرسية، وتستخدم بعض ىذه المدارس األبنية 
المتنقمة أو استصجار مبان سكنية، أو استخدام المكتبات والمالجئ وحتى الممرات 

، إضافة إلى األزمة المالية لدى محاوالتيا استيعاب الطمب المتزايد (1)غرفًا صفية
%(، يتزامن 6-%5د الدراسية، حيث يتم تسجيل زيادة سنوية بنسبة )عمى المقاع

مع تقميص اإلنفاق عمى مدارس القدس الشرقية وما يمزميا من تجييزات، أدى إلى 
 .(2)تخمف العممية التعميمية ومنع تحقيق نيضة في القطاع التعميمي

يعانون ىناك نسبة كبيرة من طمبتيا وحتى مدارس البمدية والمعارف:        
أوضاعًا مأساوية قد تكون أكثر صعوبة من مدارس األوقاف اإلسالمية، فيناك 
بعض الغرف الصفية تقبع تحت الدرج، أو عبارة عن مخزن، أو مالجئ ال تدخميا 
أشعة الشمس وال اليواء، وىذا ينعكس سمبًا عمى تطوير عممية التعميمية حقيقية 

 .(3) وتنميتيا
وتحاول مديرية التربية والتعميم الفمسطينية دعم مدارس القدس، ووضع        

المدرسين جميعيم في مدارس األوقاف عمى كادر الوزارة، واحتساب سنوات الخبرة، 
وتأمينيم صحيًا، إال أن ىذه اإلجراءات متواضعة قياسًا بما يواجو المعممين من 

نقص حاد في الكادر التعميمي المؤىل  حيث تعاني مدارس المدينة من، (.4)تحديات
والمتخصص، بسبب تدني الرواتب التي يتمقاىا المعممون مقارنة مع رواتب مدارس 

                                                           

 . 95يم في القدس واقع وتحديات، ص جبريل، التعم( 1)
(2 )(http://www.jdoe.edu.ps)  .موقع مديرية التربية والتعميم في القدس  
  .216-214مطر، واقع الحق في التعميم العام في القدس المحتمة، ص )3)
  م. 2017/2018وزارة التربية والتعميم، وحدة شؤون القدس: "تقرير عن التعميم في القدس"  (4)

http://www.jdoe.edu.ps/
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بمدية االحتالل، ورفض سمطات االحتالل منح تصاريح لمعممي الضفة الغربية 
لموصول إلى المدينة، أدى إلى عزوف الكثير من حممة اليوية المقدسية عمى 

 . (1)وظاصف التعميم
 المناىج التعميمية .2

جراءات من           منذ االحتالل الصييوني لمدينة القدس، بدأ يمارس سياسات واا
؛ حيث قام بمعادة طبع كتب المنياج (2)شأنيا تيويد المناىج الدراسية العربية

ليحذف لتزوير لمحقائق....ومحاولة تشكيل لموعي، جميعيا، في محاولة منو 
ويمغي كل ما يتعمق باليوية الفمسطينية، والمسميات العربية لممواقع الفمسطينية، وما 

لغاصو   .(3)يعزز انتماء الطمبة لتراثيم الثقافي، وتكريس احتالل تاريخيم واا
م، 2000ويحارب االحتالل المنياج الفمسطيني الذي صدر تباعًا منذ العام      

مؤكدة التزاميا بالمبادئ والقيم اإليجابية البعيدة عن  حيث دخمت المناىج الفمسطينية
الكراىية والعنف، وقد اتيمتيا سمطات االحتالل بأنيا مناىج تحرض عمى العنف 

 والكراىية، مما جعل الدول المانحة تسحب تمويل طباعة الكتب. 
وتكرر إسراصيل الشكوى من المناىج الفمسطينية، مطالبة بمسقاط مفاىيم       
لغاء مصطمح "شييد الوطن" في الكتب، متناسية مناىجيا المسممة "وط نية"، واا

بالعنصرية، التي تسعى لتزوير التاريخ، وذلك من خالل: استبدال أسماء المواقع 
الفمسطينية بأسماء عبرية، إضافة إلى كتب الجغرافيا المقررة لطالبيم، والتي ال 

تغيير السياسي، وال تمثل حدود دولة حدود فييا لدولتيم معممة أن حدودىا قابمة لم
 . (4)إسراصيل القديمة التي تمتد من النيل إلى الفرات

                                                           

األشقر، شحدة، نظم التعميم في القدس" دراسة مقارنة "، مؤتمر القدس السادس: التعميم في القدس تحت  (1)
 .    20م، ص2012االحتالل اإلسراصيمي، مؤسسة القدس الدولية، غزة، 

  .203إجراءات وممارسات االحتالل اإلسراصيمي، صالمدني، ( 2)
إبراىيم، تيويد األرض وأسماء المعالم الفمسطينية" دراسة ودليل"، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ( عبد الكريم، 3)

 .20 -11م، ص2012
  . 10السمان، التعميم في القدس المحتمة، ص ( 4)
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وتريد إسراصيل من مدارس القدس العربية الخضوع لشروطيا؛ حيث حذفت         
شعار السمطة الفمسطينية عن الكتب، ثم حذفت بعض اآليات ونصوصًا مكتوبة، 

 وحولت اسم حاصط البراق إلى حاصط المبكى، ،وأخرى شعرية، وعمم فمسطين والكوفية
حممة التشويو والتزييف كل شيء يشير إلى المضامين الوطنية والتاريخية، وطالت 

بأنيا مواد تحريضية، ومن ثم اشترطت مقابل ترميم المدارس العربية ووصفتيا 
د ، وق(1)وتأىيميا استخدام المنيج اإلسراصيمي، ووقف العمل بالمنياج الفمسطيني

كشف مركز المناىج الفمسطيني وجود نسخ مزورة من المنياج الفمسطيني، أصدرىا 
االحتالل ويروج ليا في القدس، ضمن حممة تزوير وتشويو واسعة لممنياج 

 .(2)الفمسطيني
وبحسب ديمة السمان، مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعميم     

اإلسراصيمية "تسرق المنياج الفمسطيني، وتمارس الفمسطينية، فمن داصرة المعارف 
فعمى سبيل المثال: ألغت مصطمحات مثل: النكبة، كما بحقو الحذف واإلسقاط، 

أدخمت عمى المنياج مصطمحات جديدة لمتأكيد عمى ييودية المدينة واألراضي 
الفمسطينية بأكمميا، مثل: ييودا والسامرة، وأسقطت كل إشارة إلى االنتفاضة 

سطينية، وذلك من خالل حذف قصيدة "االنتفاضة" في كتاب المغة العربية من الفم
 منياج الصف السادس، وحذف النشيد الوطني الفمسطيني.

وشطبت قصيدة "عاصدون" لمشاعر ىارون ىاشم رشيد من كتاب " لغتنا الجميمة      
ع األساسي، ودرس "معركة حطين" من كتاب التربية اإلسالمية " لمصف الساب

لمصف السادس األساسي، وقصيدة "عاصدون" من كتاب لغتنا الجميمة لمصف 

                                                           

اإلسراصيمية لمعممية التعميمية في مدينة القدس بين محاوالت الطمس شبير، محمد، وآخرون،" االنتياكات ( 1)
-8، صم2018 والصمود"، الييصة الفمسطينية لمثقافة والفنون والتراث، المؤتمر العممي الثاني، فمسطين، قطاع غزة،

9 .  
 دنيا الوطن: الكشف عن حممة إسراصيمية لتزير المناىج الفمسطينية:  ( 2)

www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/18.                                                
           

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/18
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السابع، إلى جانب حذفيا النشيد الوطني الفمسطيني، وتستبدل شعار السمطة 
ة إلى الفمسطينية عمى الكتب بالصق يحمل شعار بمدية االحتالل اإلسراصيمية، إضاف

إدخاليا نظام "البجروت" المطبق في مدارسيا لممرحمة الثانوية، إلى بعض مدارس 
 .(1)المدينة كبديل عن امتحان التوجييي الفمسطيني 

     نما ج من التحريف في المنياج  الفمسطيني في القدس
  1شكل 

 
  

                                                           

مية، أسرلة" التعميم في القدس...آالف الطالب الفمسطينيين ُمجبرون عمممى دراسة المناىج اإلسراصيدولة، زىير، ( 1)
-www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09صحيفة اإلمارات اليوم: 

محسن، رامي، ورقة تحميل سياسات: نحو مواجية "أسرلة التعميم" بمدينة القدس المحتمة"، المركز الفمسطيني  ؛17
 .5م، ص 2019ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية، مسارات، رام هللا، 

http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09-17؛
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09-17؛
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-09-17؛
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 2شكل 

 
 (1) 3شكل 

 
                                                           

الحقاصق وتشكيل القدس في المناىج اإلسراصيمية... بين تزوير صالح، أنور، ؛ 8التعميم في القدس، ص( عميان، 1)
 .10م، ص 2018الوعي، مؤتمر القدس في قمب الصراع العربي اإلسراصيمي: رؤوية استراتيجية نحو المستقبل، غزة، 
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وأصدرت داصرة المعارف اإلسراصيمية وبمدية القدس المحتمة تعميماتيا لممدارس      
الخاصة بعدم التزود بالمواد التعميمية من أية جية فمسطينية، وأن الجية الوحيدة 
المخولة بتزويدىا بالكتب المدرسية ىي بمدية القدس ووزارة المعارف اإلسراصيمية التي 

عميمية، حسب أىداف وفمسفة االحتالل القاصمة عمى تغييب تقوم بمقرار المناىج الت
الوعي الوطني الفمسطيني تجاه القدس وتاريخيا، والعمل عمى تشكيل وعي جديد 

 .(1) ينسجم مع الرواية اإلسراصيمية
وكرست الحكومات اإلسراصيمية المتعاقبة اىتماميا بالقدس وبتاريخيا؛ فقد        

التي تؤكد ييوديتيا واستمرارىا كعاصمة لدولتيم، من  شرَّعت كثيرًا من القوانين
خالل إقرار سياسة تعميمية تيتم بتشكيل الوعي الجمعي وترسيخ االنتماء لدى 
األجيال الناشصة لمكيان الصييوني، فسعت إلى صير المجتمع بكل مكوناتو في 

مة ثقافة واحدة، وتعزيز ىذه الثقافة من خالل المناىج التربوية؛ وأقرت حكو 
" مميون دوالر حتى العام 600مميار شيقل( " 2الخطة الخماسية بقيمة ) االحتالل
م، لتعزيز سيادتيا في القدس، وينصّب الجزء األكبر منيا لصالح أسرلة 2023

جياز التعميم والمناىج من خالل حّث المدارس الفمسطينية عمى االنتقال من 
 .(2)المنياج الفمسطيني إلى المنياج اإلسراصيمي

تعاظمت المحاوالت اإلسراصيمية بحق القدس، بعد القرار األميركي االعتراف و       
م، في خطوة غير قانونية 2017بالقدس عاصمة لدولة االحتالل في كانون األول 

مخالفة لمقوانين الدولية والقرارات األممية ذات الصمة بالمدينة المحتمة مشتركة في 
 .لقوةجريمة ضم األقاليم المحتمة با

وفتح القرار األميركي شيية حكومة االحتالل لممضي في سياساتيا        
م عمى قانون: "إسراصيل دولة قومية 2018العنصرية من خالل مصادقتيا في تموز 

لمشعب الييودي" الذي يرسخ مكانة القدس المحتمة كعاصمًة إلسراصيل، والمغة 
                                                           

  .119عبيدات، تعدد المرجعيات التعميمية في القدس، ص( 1)
  .cutt.us/2fGa3، 14/5/2018خطة االحتالل المالية الجديدة ألسرلة القدس، موقع العساس، ( 2)
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رسمية: األعياد الييودية، ويتزامن مع العبرية: لغة الدولة ولغة التعميم، والعطل ال
اعتماد الخّطة الخماسّية الخاصة بالقدس المحتمة، وانعكس ذلك سمبًا عمى المدينة 
وطبيعة المناىج التربوية فييا في ظل السياسات اإلسراصيمية وُمغريات االنتقال إلى 

لييود " من تراث امائة مصطمحالمنياج التعميمي اإلسراصيمي، ويتناغم مع خطة "
والصييونية التي فرضتيا وزارة المعارف اإلسراصيمية عمى المناىج، األمر الذي يعني 
أن الحكومة اإلسراصيمية تسعى بكل االتجاىات ألسرلة التعميم العربي، وفرض 

 .(1)سيطرتيا عميو، ونشر تعاليميا بالطريقة التي تريدىا 
 . التسرب الدراسي 3

ظاىرة التسرب الدراسي من أبرز التحديات التي تواجو القطاع التعميمي          
المقدسي؛ حيث يترك الطالب مقاعد الدراسة خالل سنوات تعممو، ويعكس التسرب 
الدراسي مدى فشل الجياز التربوي في العمل مع الطمبة، كما يعتبر التسرب ظاىرة 

الرغم من أن ظاىرة التسرب تتواجد في ليا أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة، وب
األنظمة التعميمية كافة، إال أنيا تتفاقم في المدينة المقدسة بسبب أوضاعيا غير 

 المستقرة.
ونالحظ أن تعدد مرجعيات التعميم، ودور بمدية القدس في أسرلة التعميم تجعل     

لدقيقة من الصعب رصد ظاىرة التسرب، وضعف القدرة عمى التحقق من النسب ا
%( حسب الدراسة التي أجراىا ممتقى الفكر العربي عام  29لمتسرب الذي تجاوز )

م(، والتي اعتمدت بشكل مباشر عمى تقارير رسمية وغير رسمية، ولقاءات 2013)
  .(2)مع مجموعات من المعممين واألىالي ومسؤولين، وزيارات ميدانية لممدارس

                                                           

المشيد اإلسراصيمي/األرشيف/ وثاصق وتقارير/ مصة مصطمح لتعميق تعميم الييودية والصييونية لمطمبة الييود  )1)
 م.2014أيمول  https://www.madarcenter.org 8والعرب 

 التسرب من المدارس في القدس ييدد مستقبل أجيال متتالية:( 2)
  .http://alquds-online.org/index =new م2013شباط  11

https://www.madarcenter.org/
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دس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية عن ووفقًا لدراسة أجراىا مركز الق       
( طفل 15000وضعية التعميم لمطمبة الفمسطينيين في مدينة القدس، فمن ما يقارب )

فمسطيني يقطع دراستو منذ بدايتيا، واألكثرية من ىؤالء الطمبة يتراوح أعمارىم بين 
 ( سنة يتوجيون إلى العمل أو التسكع في الشوارع التي تشكل مرتعاً 18- 16)

خصبًا لبيصة المخدرات التي دعم االحتالل انتشارىا في القدس، واألمر الذي عمل 
عمى ازدياد وتيرة التسرب الدراسي انعدام الظروف الداعمة لمبقاء في نظام التعميم؛ 

%( من الطمبة يتركون كرسي التعميم في 40حيث تشير النسب إلى أن ما يقارب) 
ي مستوى االلتزام في الدوام المدرسي منذ الصف الحادي عشر، ويبدأ االنحدار ف

 .(1)الصف التاسع وبخاصة لدى الذكور
حيث يالحظ المتتبع لممسيرة التعميمية في القدس أن الغالبيممة العظمممى        

لمطمبممة المتسممربين ىممم طمبممة المممدارس التابعممة لبمديممة القممدس مقارنمة بالممدارس 
الخاصمة، وممدارس األوقاف، وأن نسبة التسرب في مدارس بمدية القدس حسب 

وتعتبر ىذه النسبة ونسممب ، (2)% 60-55ت إلى م وصم2018دراسة أجرتيا عام 
عمالممة األطفممال ىي األعمى في المنطقة العربية إن احتسممبنا ذلممك بمقيمماس 

  .(3)اإلحصاءات الفمسمطينية أو اإلسمراصيمية

                                                           

-http://alquds م:2015أيار  15لقاء يناقش ظاىرة تسرب طمبة القدس من المدارس:   )1)
online.org/news. 

 م :2018شباط  15% نسبة تسرب الطالب من مدارس بمدية االحتالل في القدس: 55( 2)
https://www.palinfo.com/news/2018/2/8/55.     

التسرب المدرسي: مالمحو وطرق مواجيتو: المقمال جمزء ممن حمممة " العممم بحمر" وتنفمذ ضممن مشمروع حمراك ( 3)
وبتمويمل  ( DCA)الفمسمطينية بالتعماون ممع مؤسسمة مسماعدات الكنيسمة الدنماركيمةالمنفمذ ممن قبمل مؤسسمة الرؤيما 
م( لدعمم التغييمر لمدى المقدسميين ممن خمال  2019/ شمباط 2016 –شمباط  :سمنوات 3االتحماد األوروبمي عممى ممدار 

واالقتصاديمة التمي يكفميما القانمون الدولمي  تطويمر القيمادة المجتمعيمة والدفماع عمن حقوقيمم السياسمية واالجتماعيمة
 اإلنسماني:

https://palvision.ps/wp-content/uploads/2018/04/)مواجيتو-وطرق-مالمحو-المدرسي-التسرب) 

http://alquds-online.org/news
http://alquds-online.org/news
https://www.palinfo.com/news/2018/2/8/55
https://palvision.ps/wp-content/uploads/2018/04/)التسرب-المدرسي-ملامحه-وطرق-مواجهته
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وتعاني أعداد كبيرة من الخرجين من تفشي ظاىرة البطالة، وعدم استطاعتيم     
مما يضطرىم لمعمل في األسواق اإلسراصيمية لتأمين العمل في مجال تخصصاتو، 

معيشتيم، ىذا دفع الكثير من أولياء األمور خصوصًا من ذوي التحصيل العممي 
المتدني لعدم االىتمام بتعميم أبناصيم أو إخراجيم من المدارس لعدم وجود مستقبل 

 .  (1)معيشي لممتعممين
 العنصري صل. الحواجز العسكرية واالقتحامات وجدار الف4

تقيم سمطات االحتالل اإلسراصيمية الكثير من الحواجز العسكرية الثابتة      
والمتحركة عمى مداخل مدينة القدس ومخارجيا، وفي داخل المدينة، وتعمل ىذه 
الحواجز عمى تأخر وصول المعممين والطمبة إلى مدارسيم؛ مما يؤدي إلى تشويش 

عمى مستوى تحصيل الطمبة الذين يتأخرون عن العممية التعميمية، وينعكس سمبًا 
مدارسيم، األمر الذي يدفعيم بطريقة أو بأخرى لمتسرب، كما تسببت الحواجز 
العسكرية في اعتقال المعممين والطمبة واالعتداء عمييم، باإلضافة إلى اقتحام 

 . (2)لممدارس والتي تتكرر بين فترة وأخرى
التحديات الخطرة التي تواجو قطاع التعميم ويعتبر جدار الفصل العنصري من    

في القدس، من خالل تأثيره بشكل مباشر عمى المسيرة التعميمية؛ إذ عمل عمى 
فصل الطمبة عن مدارسيم، وأصبحت الكثير من المدارس متضررة من خالل 

 . (3)فصميا عن المدينة المقدسة 
 ,OCHAنسانية )أوتشا( )ووفقًا لتقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإل   

2011 " )United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs  ىناك صعوبة وصول المعممين إلى مدارسيم؛ إذ "

                                                           

آالف  10لمحقوق االجتماعية واالقتصادية، قطاع التعميم في القدس ميدد باالنييار ... وأكثر من مركز القدس  )1)
 .20م، ص2009تمميذ بال إطار تعميمي، القدس،

  .  202المدني، إجراءات وممارسات االحتالل، ص ( 2)
مة البيان اإللكترونية، عدد القدرة، محمود خميل، أثر وجود االحتالل اإلسراصيمي عمى التعميم في القدس، مج( 3)

 www.albayan.co.uk/MGZarticle2. 3379 (19/7/2018.)/م: 2013، 319

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3379
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%( من موظفي مدارس القدس 40% ( من الطمبة، و) 20أشار التقرير إلى أن: )
مدارسيم مما يؤدي بيم إلى يقفون عمى حواجز تفتيشية يومية عند وصوليم إلى 

 .  (1)الغياب والتأخر
 . الوضع االجتماعي واالقتصادي ومحدودية فرص التعميم الميني5

تنعكس األوضاع االجتماعية واالقتصادية السيصة التي تعيشيا أسر الطمبة      
عمى الحالة التعميمية؛ فمعظم المقدسيين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية 

بخاصة في ظل استمرار سمطات االحتالل اإلسراصيمي اتباع سياسات اليدم، سيصة، و 
لغاء اليوية المقدسية، والتضييق عمى السكان، وااغراق السوق  ومصادرة المنازل، واا
المقدسي بالمخدرات، ودخول بعض النساء سوق العمل لمساعدة رب األسرة أدى 

نب التعميمي مما يدفع كثيرًا إلى خمق الكثير من المشكالت التي انعكست عمى الجا
 . (2)من الطمبة إلى ترك مقاعد الدراسة لمبحث عن عمل

وقد تأثر التعميم الميني وانحساره بفصة قميمة من الذكور بشكل ممموس؛ ففي        
الوقت الذي يتوفر لمطمبة اإلسراصيميين فرص كبيرة لمتعميم الميني، يعاني الطمبة 
الفمسطينيون من عدم توفر ذلك بسبب تجميد أي تطوير عمى مدارس التعميم 

نيين المينيين عمااًل غير ميرة مصيرىم الميني، األمر الذي جعل الطمبة الفمسطي
 .(3)سوق العمل اإلسراصيمي

 خامسًا: األداء الفمسطيني
األداء الفمسطيني في القدس يوصف بالتخبط واالرتباك، وتعدد المرجعيات وتضاربيا،  

 منيا:
  

                                                           
(

1
)The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

East Jerusalem (https://www.ochaopt.org/content/east-jerusalem-key-humanitarian-

concerns-march-2011).       

عفاف، ربيع، قوانين االحتالل تشرد المقدسيين والضراصب ومناىج التعميم والجدار وساصل التيويد األوضاع ( 2)
   .30م، ص 2017، 131وس، مجمة آراء حول الخميج، عدد االجتماعية واالقتصادية في القدس: التيويد المدر 

  .15ص التعميم في القدس، يقين،  3))
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 وىي: أوال: مرجعيات تابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية
  م.2008أنشئ في العام المؤتمر الوطني الشعبي لمقدس الذي 
  م. 2009داصرة شؤون القدس التي تأسست العام 

 : ثانيًا: مرجعيات تابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية، وىي
   .محافظة القدس التي أنشصت مع قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية 
 .وزارة شؤون القدس 
 ن مسؤوليات التعميم وزارة التربية والتعميم الفمسطينية، وىي تتحمل العبء األكبر م

 في القدس.
 ثانيًا: مرجعيات تابعة لمرئاسة، وىي: 

 .ديوان الرصاسة 
  .المجنة الوطنية العميا لمقدس 
  .وحدة شؤون القدس في ديوان الرصاسة 

معظم ىذه المؤسسات عناوين فارغة بال مضمون، مع غياب واضح 
نية، ومؤسسات الستراتيجية موحدة لمسمطة الفمسطينية، والتنظيمات الفمسطي

فمم يسبق لمجيات الرسمية الحكومية أن المجتمع المدني ولو بالحد األدنى، 
قامت بافتتاح مدرسة، أو حتى مركز تدريب ميني بمحافظة القدس، وحتى اآلن 
ليس ليا أي دور حقيقي عمى األرض، فالحكومة الفمسطينية ممثمة بوزارة التربية 

ولية تجاه القدس، إما بقياميا بافتتاح مراكز والتعميم، ووزارة العمل، عمييا مسؤ 
 ومدارس، أو اعتماد ودعم ما ىو قاصم.

ويقتصر دور وزارة التربية والتعميم الفمسطينية عمى دفع رواتب المعممين الذين      
تبنتيم الوزارة في مدارس األوقاف، وىي رواتب ىزيمة إذا ما قورنت بالرواتب التي 
يدفعيا االحتالل لممعممين في المدارس التي يشرف عمييا، مما يدفع عددًا من 

تختزل الوزارتان دورىما عمى دعوة مؤسسات القدس المدارس لالستجابة إلغراءاتو، و 
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لحضور المؤتمرات وورش العمل، واإلشراف عمى امتحان الثانوية العامة وبعض 
 .(1)األمور األخرى البسيطة

ثمة تقصير واضح في القدس فيناك ىدر لمتمويل ال ي يصميا من جيات        
القدس، كتكاليف مؤتمر ومبالا تصرف عمى ندوات وسفريات مسؤولين باسم عدة، 

عن القدس ىنا، أو تغطية مشاركة مسؤول في ندوة بالقاىرة عن القدس، أو مشروع 
إلحدى المؤسسات األىمية الممولة بقيمة مميون شيكل ينتج عنو عشر فرق 

 .(2)دبكة..."، باختصار: ثمة تخبط عنوانو دوران المسؤولية وعدم استقرارىا
تعامل مع  التعميم في القدس فمسطينيًا، فيل تكفي تقصير واضح في الوىناك       

( مميون دوالر لدعم التعميم في القدس عمى مدار عامين، أو تسمية عام 30)
م بعام التعميم في القدس، إن تيويد القدس ال يتم فقط من خالل بناء  2018

نما من خالل خطة ممنيجة لتذويب الشخصية الوطنية،  البيوت لممستوطنين ، واا
صحيح إن السمطة دعت إلى إقرار ويد عقول البشر ومكونات حياتيم اليومية، وتي

م وفي مقدمتيا 2022-2018الخطة االستراتيجية لمتنمية القطاعية في القدس 
قطاع التعميم لكن ىذه الخطة لم تر النور بعد، ولم تطبق عمى أرض الواقع، كما 

م، لم  2018/ 29/5ت بتاريخ الخطة الوطنية لدعم التعميم في القدس التي أقر أن 
تترجم عمى أرض الواقع فمسطينيًا، وىناك الكثير من المشاريع لدعم التعميم في 

   . (3)القدس بقيت حبرًا عمى ورق رىن التنفيذ الذي لم يحدد موعده بعد
  

                                                           

التعميم في القدس... عنواٌن لممقاومة واختباٌر لمبقاء، مناىج سوداء ومواجية رمادية، صحيفة  فطافطة، محمود،( 1)
  www.alhadath.ps/article/2015-06-16 .4الحدث العدد

حصار تمويمي وعجز السمطة والمنظمة، مجمة الدراسات  :مؤسسات القدس الفمسطينيةبثينة، حمدان، ) 2)
 .  170 -162م، ص 2017، 109الفمسطينية، عدد 

 في القدس" شعار موسم المدارس بفمسطين،( الشامي، سامي، عام التعميم 3)
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/8/29نوفل، عزيزة، خطة الحكومة لدعم تعميم القدس، ىل  ؛

-https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/eastتكفي،
jerusalem-palestinians-education schools.  

http://www.alhadath.ps/article/2015-06-16
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/8/29؛
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education%20schools
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education%20schools
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education%20schools
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 الخاتمة
سمطات االحتالل عمى أىالي القدس منياج دولة ال ينصف  فرضت          

وتضع تطمعاتيم ويتجاىل لغتيم ويحتل تاريخيم وحضارتيم ودينيم ويغتال اليوية، 
وتخرق جميع المواثيق الكثير من القيود في وجو الحصول عمى التعميم اآلمن، 

فير المحتل والقوانين الدولية الخاصة بحرية التعميم تحت االحتالل، وضرورة تو 
ويتم وقف االنتياكات بحق التعميم، التي التعميم بما يتواءم مع تطمعاتو الوطنية، 

 تشكل تيديدًا خطيرًا عمى الحق في التعميم، الذي كفمتو المواثيق الحقوقية الدولية.
االحتالل خطة ألسرلة التعميم تقوم عمى تفريا البمدة القديمة من المدارس، أعد      

مى مبانييا األثرية لتحويميا إلى مدينة سياحية، وفتح مدارس جديدة تعمم والسيطرة ع
المناىج اإلسراصيمية، وااغالق مدارس القدس التي ترفض المناىج اإلسراصيمية، وفتح 
مراكز جماىيرية تسعى إلى التطبيع وترويض الشباب المقدسي، ونشر شرطة 

 .االجتماعية اإلسراصيميةجماىيرية في أحياء القدس تتعاون مع وزارة الشؤون 
فمسطينيًا مطموب الخروج من داصرة التشتت وتوحيد المرجعيات، وتخصيص     

ميزانية إنقاذ مناسبة لمتعميم في القدس، قاصمة عمى تمبية احتياجاتيا من المدارس 
الجديدة أو المستأجرة، ودعم المعممين، واستنياض مؤسسات المجتمع المدني 

سالميًا مطالبين لممساعدة، وتقديم رؤ  ية واضحة ممنيجة لدعم التعميم، وعربيًا واا
بالقيام بدورىم لدعم القدس الواقعة تحت االحتالل االستيطاني والذي يسعى إلى 

  فييا.طمس معالم الوجود العربي 
 النتائج: 

ىناك غياب مرجعية وطنية فمسطينية موحدة لمتعميم في القدس، حيث  -
وتشتيت لمجيود وشرذمتيا، وىذا يؤدي  القدس من تخبطتعاني العممية التربوية في 

األمر الذي يشكل خطرًا إلى تفرد إسراصيل بالتعميم في القدس، والسيطرة عميو، 
 الوطنية التي أصبحت ميددة باالندثار. واضحًا عمى اليوية 
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من المدارس باتت  تعاني مدارس القدس من عجز مالي متراكم، فالكثير -
غير قادرة عمى االستمرار بدون الدعم اإلسراصيمي الذي يساوميم عمى التمويل مقابل 
 .تطبيق المناىج اإلسراصيمية، وفي ظل غياب الدعم المالي العربي واإلسالمي لمتعميم

ىناك مناىج إسراصيمية تفرض عمى الطالب الفمسطينيين، تمارس مسح  -
لميوية واحتالاًل لمتاريخ الفمسطيني بشكل عام والقدس بشكل  الذاكرة الوطنية وتغييباً 

خاص، وىي تشكل خطرًا عمى الوعي الوطني واليوية الوطنية والثقافية لدى طمبة 
 القدس.

إىمال قضايا التعميم العربي في القدس في األجندات العربية واإلسالمية،  -
جية إلزاميا بتنفيذ ما وعدم تفعيل لقنوات التواصل والضغط عمى الدول العربية ل

قطعتو عمى نفسيا في دعم مدينة القدس والتعميم فييا، خالل اجتماعات الجامعة 
العربية، ال سيما "تمك التي أقرت إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية 
قدرىا مميار دوالر أميركي، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ عمى اليوية العربية 

 واإلسالمية لمقدس.
 التوصيات 

  من قبل منظمة التحرير والسمطة تشكيل مرجعية فمسطينية موحدة في مجال التعميم
الفمسطينية المنبثقة عنيا، والتنظيمات الفمسطينية جميعيا، ومنظمات المجتمع 

واحد عبر ىيصة تمثيمية موحدة، وضمن  تحت مسمىالمدني، لمعمل من أجل القدس 
التعميم العربي والتأكيد عمى عروبة  الحفاظ عمىخطة استراتيجية محددة من أجل 

 القدس.
  وضع جدول زمني لإلنقاذ تكون من أولوياتو شراء أبنية معروضة لمبيع بيدف

نجاز الخطط الطارصة  استخداميا كمدارس، وتحسين أوضاع المعممين المادية واا
داصم لمساعدة النظام التعميمي الفمسطيني عمى الصمود، وفتح قنوات التواصل ال

   .عبر الزيارات المنتظمة لتحسس مشكميا ومعاناتيا
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  مطالبة المجتمع الدولي دواًل ومنظمات بالضغط عمى دولة االحتالل لوقف انتياج
ممارسة المقدسيين لحقيم القانوني في  وتيويده وضرورةسياسة أسرلة التعميم 

ية الدولية لمراقبة وقف العبث بالمناىج التعميمية، ودعوة المنظمات الحقوقالتعميم، 
انتياكات إسراصيل لممعاىدات والمواثيق الدولية الحترام الحق بالتعمم وحرية التنقل 

 لمطمبة والمعممين.
  تفعيل لقنوات التواصل والضغط عمى الدول العربية واإلسالمية لجية إلزاميا

بتنفيذ ما قطعتو عمى نفسيا في دعم مدينة القدس والتعميم فييا، خالل 
عات الجامعة العربية، ال سيما "تمك التي أقرت إنشاء صندوق باسم دعم اجتما

القدس بموارد مالية قدرىا مميار دوالر أميركي، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ 
 عمى اليوية العربية واإلسالمية لمقدس.

  تكثيف تشجيع برامج لمتعميم الال منيجي لتعزيز االنتماء والوعي المجتمعي، و
جيود اإلعالم الفمسطيني والعربي واإلسالمي لخدمة قضايا التعميم في القدس 

 عبر ما يسمى بالتعميم المرصي، وفضح ممارسات االحتالل في ىذا المجال. 
  بناء مشروع التعميم المساند)التكميمي( لطمبة مدراس بمدية القدس التي تطبق

استغالل مواقع التواصل  المنياج اإلسراصيمي، بحيث  يقوم المشروع عمى
االجتماعي وتأسيس منصات تعميمية لبعض المناىج المدرسية التابعة لبمدية 
القدس، وتكون تمك المنصات التعميمية مباشرة في الفترة المساصية لكافة أيام 
األسبوع وأيام السبت والجمعة فترة مكثفة، بحيث يكون اليدف الرصيس لممشروع 

يد أسماء وتاريخ المدينة المقدسة وتزوير التعميم تصويب وتصحيح ثقافة تيو 
وتاريخ فمسطين بشكل عام لما لو انعكاس سمبي عمى ثقافة األجيال القامة في 

  المدينة المقدسة،  ويعزز اليوية الثقافية الفمسطينية لطمبة القدس.
 أكثر لتصبح التعميم أساليب تغيير طريق عن الفمسطينية تطوير المناىج 

قرار تعميم المغة العبرية، وفتح برامج لذلك في الجامعات  تطبيقية ومحوسبة، واا
 المنياج منافسة عمى القدرة يمتمك لكي األساليب الحديثة ومواكبة الفمسطينية،
 .اإلسراصيمي
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 م.1910مؤسسة القدس الدولية، بيروت،  التعميم في القدس"،"(، 6التقرير المعموماتي رقم ) -
تقريممر "التسممرب المدرسممي: مالمحممو وطممرق مواجيتممو": جمممزء ممممن حمممممة: العممممم بحمممر، تنفمممذ ممممن  -

مة الرؤيمممما الفمسممممطينية بالتعمممماون مممممع مؤسسممممة ضمممممن مشممممروع حممممراك المنفممممذ مممممن قبممممل مؤسسممم
 3وبتمويمممل ممممن االتحممماد األوروبمممي عممممى ممممدار  ( DCA) مسممماعدات الكنيسمممة الدنماركيمممة

 م لدعممممم التغييممممر لممممدى المقدسمممميين/ ات مممممن خمممالال2019/ شممممباط 2016 –سممممنوات: شممممباط 
تطويممممر القيممممادة المجتمعيممممة والدفمممماع عممممن حقوقيممممم السياسممممية واالجتماعيممممة واالقتصاديممممة التممممي 

 .يكفميما القانمون الدولمي اإلنسماني
-171جبريل، سمير، التعميم في القدس: واقع وتحديات"، مجمة صامد االقتصادية، عدد -

 م.2013، القدس 172
"، رام 20رقم" 2018القدس اإلحصاصي السنوي ، كتاب 2018لإلحصاء الجياز المركزي  -

 م.2018فمسطين،  -هللا
حمد، عمي خميل ورفيقو، مدارس ومعاىد التعميم في القدس خالل العيدين العثماني  -

 م.2016والبريطاني، مؤسسة الدراسات والتطبيقات التربوية، القدس، 
السمطة والمنظمة، مجمة حصار تمويمي وعجز الفمسطينية: مؤسسات القدس حمدان، بثينة،  -

 م.2017، 109الدراسات الفمسطينية، عدد 
أسمممرلة" التعمممميم فمممي القمممدس..آالف الطمممالب الفمسمممطينيين ُمجبمممرون عممممممى دراسمممة دولممة، زىيمممر،  -

 المناىج اإلسراصيمية، صحيفة اإلمارات اليوم:   
www.emaratalyoum.com/politics/reports-and translation/2018-09-17 

https://www.alzaytouna.net/2009/08/18/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-16-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A
http://www.alzaytouna.net/2009/08/18
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and
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 في الفمسطيني لمشباب العام عمى الوعي اإلسراصيمية التعميمية السياسة تأثيرزىد، رىام ىاشم،  -
القممدس،  رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورة، جامعممة النجمماح الوطنية،فمسممطين،  شممرق مممدارس
 م.2016

 العنكبوتيةالمقاالت عبر الشبكة 
- 09 -23أبممو زيمماد، زيمماد، القممدس ومعركممة التعممميم... ىممل وصممل القطممار محطتممو األخيممرة؟  -

  . http://www.alquds.com/articlesم"  2018
 معركة الفمسطينية المناىج . معركة ..وصمود تحد المحتمة القدس في التعميم ديمة، السمان، -

القدس،  العالي، والتعميم التربية وزارة رصيس وحدة شؤون القدس، وتراث، وثقافة تاريخ
 .م2012فمسطين، 

 الشممممممامي، سممممممامي، عممممممام التعممممممميم فممممممي القممممممدس" شممممممعار موسممممممم المممممممدارس بفمسممممممطين، -
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/8/29   

شبير، محمد، وآخرون،" االنتياكات اإلسراصيمية لمعممية التعميمية في مدينة القدس ما بين  -
محاوالت الطمس والصمود"، الييصة الفمسطينية لمثقافة والفنون والتراث، المؤتمر العممي 

  . م2018 الثاني، فمسطين، غزة،
 الصمممممممفدي، سوسمممممممن، التعمممممممميم فمممممممي القمممممممدس.. تحمممممممديات وثبمممممممات، موقمممممممع الجزيمممممممرة:  -

http://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/9/1   
القدس في المناىج اإلسراصيمية...بين تزوير الحقاصق وتشكيل الوعي، مؤتمر صالح، أنور،  -

 م.2018قدس في قمب الصراع العربي اإلسراصيمي: رؤوية استراتيجية نحو المستقبل،ال
إبراىيم، تيويد األرض وأسماء المعالم الفمسطينية" دراسة ودليل"، اتحاد الكتاب عبد الكريم،  -

 م.2012العرب، دمشق، 
عبيدات، راسم، "تعدد المرجعيات التعميمية في القدس وتأثيراتيا السمبية"، مجمة صامد  -

  م. 2013، القدس، 172-171االقتصادية، عدد
أبو عرفة، عبد الرحمن، وآخرون، التسرب المدرسي في مدارس القدس الشمرقية المسمببات  -

 م.2012والدوافع، الممتقى الفكري العربي، القدس، 
 "الدولية  لمشؤون األكاديمية الفمسطينية ، الجمعية2016ين، التعميم في القدسعميان، نسر  -

 م2016القدس،  ،"باسيا

http://www.alquds.com/articles
https://www.alaraby.co.uk/society/2018/8/29
http://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/9/1/
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عفاف، ربيع، قوانين االحتالل تشرد المقدسيين والضراصب ومناىج التعميم والجدار وساصل  -
التيويد األوضاع االجتماعية واالقتصادية في القدس: التيويد المدروس، مجمة آراء حول 

 م.2017، 131الخميج، عدد 
العمري، غدير، التعميم في القدس أسرلة واحتالل الفكر والعقل، النشرة اإلعالمية لممركز  -

  م .2013، 155الفمسطيني لحقوق اإلنسان، العدد 
محمود، التعميم في القدس... عنواٌن لممقاومة واختباٌر لمبقاء، مناىج سوداء  فطافطة، -

-www.alhadath.ps/article/2015-06 41دث، العددومواجية رمادية صحيفة الح
16. .  

القدرة، محمود خميل، أثر وجود االحتالل اإلسراصيمي عمى التعميم في القدس، مجمة البيان  -
(. 19/7/2018م: )2013، 319اإللكترونية، عدد 

www.albayan.co.uk/MGZarticle2.  
 م:2008م، 2008-2007التعمميم فمي ممدارس القمدس العربيمة لمعمام الدراسمي  سمعاد، وضمع، القمدومي -

www.mohe.gov.ps/jerusalem- school.doc 
الكردي، مجدي، صمود طالب ومعممي القدس تحت االحتالل "اإلسراصيمي"، مؤسسة القدس  -

 م.2012الدولية، فمسطين، 
المحتمة"،  محسن، رامي، ورقة تحميل سياسات: نحو مواجية "أسرلة التعميم" بمدينة القدس -

 م .2019المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية، مسارات، رام هللا، 
محسن، ناىض، اإلدارات التربوية والجيات المشرفة عمى التعميم في القدس وأثرىا  -

 م.2012وانعكاساتيا عمى األمور الحياتية، مؤسسة القدس الدولية. فمسطين، 
ات وممارسات االحتالل "اإلسراصيمي" وأثرىا عمى العممية التعميمية في المدني، رشاد، إجراء -

 م.2012القدس، مؤسسة القدس الدولية، فمسطين 
وتقممممممارير/ مصممممممة مصممممممطمح لتعميممممممق تعممممممميم الييوديممممممة  -المشمممممميد اإلسراصيمي/األرشمممممميف/ وثمممممماصق -

أيممممممممممول  https://www.madarcenter.org/ 8والصمممممممممييونية لمطمبمممممممممة الييمممممممممود والعمممممممممرب 
 م.2014

مطر، عالء، واقع الحق في التعميم العام في القدس المحتمة تحديات وآفاق "، مركز جيل  -
 (. www.jilrc.comم)2016، طرابمس، 13لمبحث العممي، الدورة 

الفمسطيني ، المركز 1التديُّن في مناىج وكتب التعميم في إسراصيل، طمنصور، جوني،  -
 .م2018ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية" مسارات"، رام هللا، 

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.
http://www.mohe.gov.ps/jerusalem-
https://www.madarcenter.org/


 نحو استراتيجية فمسطينية موحدة لدعم التعميم في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م2019في وجو األسرلة والتيويد  القدس                                                 

168 

 نوفل، عزيزة، خطة الحكومة لدعم تعميم القدس... ىل تكفي؟ -
https://www.almonitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/e

ast-jerusalem-palestinians-education-schools.    
والتوزيع، اإلسراصيمي، دار الحامد لمنشر  -في الصراع العربي عوض، القدساليزايمة، محمد  -

 م. 2010، عمان
 م. 2017/2018وزارة التربية والتعميم، وحدة شؤون القدس، "تقرير عن التعميم في القدس"  -
التعميم في القدس وأثره عمى اليوية الفمسطينية: نحو سياسات  وآخرون،يقين، تحسين،  -

(، REFORMتربوية وطنية مستدامة"، المؤسسة الفمسطينية لمتمكين والتنمية المحمية )
 م.2015، القدس

- The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) East Jerusalem (https://www.ochaopt.org/content/east-

jerusalem-key-humanitarian-concerns-march-2011).    

 خبار ضمن الشبكة العنكبوتية األ
 م:2013شمباط  11متتاليممة: ) التسمرب ممن المممدارس فمي القمدس ييممدد مسمتقبل أجيمال  -

http://alquds-online.org/index =new  
 التعميم أسرلة عمى العمل في تمعن اإلسراصيمية المعارف ووزارة االحتالل بمدية الوطن، دنيا -

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18  القدس، في
 م:2015أيمممممار  15لقممممماء ينممممماقش ظممممماىرة تسمممممرب طمبمممممة القمممممدس ممممممن الممممممدارس: ) -

http://alquds-online.org/news.  
م: 2018شمباط  15% نسبة تسرب الطالب من مدارس بمدية االحتالل في القدس: 55 -

https://www.palinfo.com/news/2018/2/8  
، 14/5/2018خطممممممة االحممممممتالل الماليممممممة الجديممممممدة ألسممممممرلة القممممممدس، موقممممممع العسمممممماس،  -

cutt.us/2fGa3. .       
دنيمما المموطن: شممؤون فمسممطينية: الكشممف عممن حممممة اسممراصيمية لتزيممر المنمماىج الفمسممطينية:  -

www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/18  
                            : تممممممممممممممممممممممممماريخيّ  -تسمسممممممممممممممممممممممممملٌ  -القمممممممممممممممممممممممممدس-فممممممممممممممممممممممممي-المنيممممممممممممممممممممممممماج-عركمممممممممممممممممممممممممةمتقريممممممممممممممممممممممممر  -

metras.co. 
  

https://www.almonitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education-schools
https://www.almonitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/east-jerusalem-palestinians-education-schools
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/02/18
http://alquds-online.org/news
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/18
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/18
file:///C:/Users/GT/Desktop/العدد%20الساس/النهائي/فيلادلفيا/gg%20للعمل/معركة-المنهاج-في-القدس-%20تسلسلٌ-%20تاريخيّ
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 (1)ممحق 
 م2016/2017مدارس القدس التي تعمم المنياج اإلسرائيمي لمعام الدراسي 

 عدد الصفوف المراحل التعميمية المدرسة 
عدد 
 الطالب

 170 7 6-1 بيت حنينا اإلبتداصية المختمطة 1
 315 12  10-7 حنينا اإلعدادية لمبنينبيت  2
 50 2 11-10 راس العامود الشاممة لمبنين 3
 323 13 12-7 ابن رشد الشاممة لمبنين 4
 40 2 5-4 صور باىر االبتداصية لمبنين 5
 395 15 6-1 بيت صفافا االبتداصية أ 6
 350 12 = بيت صفافا االبتداصية ب 7
 737 22 12-7 بيت صفافا الشاممة المختمطة 8
 105 4 11-7 عبد هللا بن الحسين الشاممة لمبنات 9
 100 4 11-9 المدرسة التكنولوجية لمبنين 10
 150 6 6-1 شعفاط االبتداصية المختمطة 11
 25 1 10 ابن خمدون الشاممة لمبنين 12
 25 1 10 راس العامود الشاممة لمبنين 13
 40 2 10 آفاق 14

 /www.maan-ctr.org/magazine/articleجمعية حقوق المواطن في إسراصيل: 
     
 
 

 
 


