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 مقّدمة  .1
 
لكن . 2102هاية شهر آب عام تفتتح المدارس في القدس الشرقّية أبوابها الستقبال الطاّلب والعام الدراسّي الجديد في ن 

نتهك هذا العام على نحو فّظ وصارخ تماًما كما في الحَق في التعليم بالنسبة لعشرات آالف الطاّلب في المدينة سي  
من فقر في ميزانياتها ونقص في كوادر بعضها متعثرة، تعاني  رسميةمؤسسات تعليمية أغلبهم بسيلتحق . األعوام السابقة
( غير موافقة للمعايير المقبولة)هذا العام في غرف تدريسية غير معيارّية الطالب الف من اآلسيتعلم . القوى البشرية

ولن يحظى آخرون بفرصة االنخراط في المدرسة بتاتًا، . وغير الئقة، بعضها في مبان  سكنية ال تصلح كبيئة تعليمية
للمدارس يرة تسديد القسط التعليمّي ستواصل عائالت كثكما %. 41وآخرون من صفوف الثاني عشر سيتسربون بنسبة 

 على الرغم من أّن القانون يضمن التعليم المّجانّي لكلّ  الذي قد يبلغ في بعض الحاالت آالف الشواقل،غير الرسمية، و 
% 84من اجمالي السكان، و% 78: ، وهو التزام مالي مرتفع بالنظر إلى نسبة الفقر المرتفعة في القدس الشرقيةالناس

 . 1األطفالفي صفوف 
 

لكن هذا الوضع السيء المستمر منذ . ضاجع المسؤولين عن التربية والتعليممَ  كان من المفترض بهذه البيانات أن تقّض 
بل حتى السؤال البسيط واألساسي حول عدد الطالب . يواجه في كثير من األحيان باالهمال والعجزسنوات طويلة، 

ن في القدس الشرقية وعدد أولئك الذين يلتحقون بالمدارس ال يحظى بجواب ن في جيل المدرسة الذين يقطنو يالفلسطيني
، فإن  اجمالي عدد األطفال (مانحي)البيانات التي وصلتنا من مديرية التربية والتعليم في القدس  فحسب. كاف  وواضح

المقابل، ووفقًا  ولكن في. 2102عام  888845في القدس الشرقية ما بين السادسة وحتى الثامنة عشر وصل  إلى 
هذا . طفالً   4368534 -أكثر من ذلك بكثير  2102للبيانات التي وصلتنا من بلدية القدس، فإن عدد هؤالء بلغ عام 

االختالف في عدد األطفال ما بين السادسة والثامنة عشرة من العمر في القدس الشرقية يعكس وجود خلل ما في متابعة 
دوره على الميزانيات المخصصة للتعليم في القدس الشرقية، بما في ذلك بناء مدارس أوضاع هؤالء األطفال، وينعكس ب

 .  جديدة الستيعابهم، أو بناء برماج خاصة لحل مشكلة التسرب لديهم
 

في موضوع " عير عاميم"هو بمثابة استمرار للعمل المشترك الذي تقوم به جمعّية حقوق المواطن ومنّظمة  التقرير الحاليّ 
غرفة  0111، وفي ضوء النقص المستمر ألكثر من 2منذ تقرير المتابعة األخير. ية والتعليم في القدس الشرقّيةالتـرب

غرف  6غرفة تدريسّية جديدة في القدس الشرقّية، وجرى التخطيط لفتح  33تدريسية، قامت السلطات المسؤولة ببناء 
. ميزانّية اإلدارة الجارية للمدارس البلدّية في القدس الشرقّية ة فيووقعت زيادإضافّية عشّية بدء السنة الدراسّية القادمة، 

، فعلى الرغم ال تلحق هذه التطّورات بالفجوات القائمة وال تقوم بردمها -وكما سنفّصل الحًقا -على الرغم من كّل ذلك 
                                                

. 24، ص  2100حجم الفقر والفجوات في المدخوالت،  –مؤسسة التأمين الوطني، تقرير سنوي  1
rt/Documents/oni2010.pdfhttp://www.btl.gov.il/Publications/oni_repo 

http://www.acri.org.il/he/wp-، (2100آب )ة استمرار المتابعة السنويّ  -عير عاميم ، وجمعية حقوق المواطن، جهاز التعليم في القدس الشرقية  2
uploads/2011/08/EJeducation0811.pdfcontent/ . تقرير عن وضع الجهاز التعليمي في القدس الشرقية: شهادة فقر: راجعوا كذلك 

http://www.acri.org.il/pdf/EJeducation2010.pdf 

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/EJeducation0811.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/EJeducation0811.pdf
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/EJeducation0811.pdf
http://www.acri.org.il/pdf/EJeducation2010.pdf
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لعدد المطلوب فعليًا ما زالت من بناء بعض الغرفة التدريسية إال أن الفجوة بين عدد الغرف التدريسية القائم وبين ا
 .   واسعة، وما زال جهاز التعليم في القدس الشرقية غير قادر على توفير خدمات تعليمية بمستوى مناسب

 
أكدت عليه المحكمة العليا،  والتي طالبت على ويعتبر هذا الوضع المتردي لجهاز التعليم في القدس الشرقية مخالفًا لما 

وبما . ة التربية والتعليم وبلدية القدس بتوفير التعليم المّجاني لكل طفل فلسطينّي من سّكان المدينةمدى العقد األخير وزار 
هم الحصول على التعليم اإللزامّي أن سّكان القدس الشرقّية يعتبرون مقيمين دائمين في دولة إسرائيل، ولذا من حقّ 

لكن خالل تلك السنوات . سواء والقانون الدولّي على حدّ  يليّ في القانون اإلسرائ جرى تكريس هذا الحقّ  ، ولقدالمّجانيّ 
ومن خالل . في جهاز التعليم في القدس الشرقيةمنشود وبين ال موجودالفائتة، لم يحصل سوى اتساع للفجوة القائمة بين ال

التعليم في  عمل الجمعيتين ونشاطهما المستمر في هذا الموضوع، تبين لنا أن الجهات المعنية تعرف مشاكل جهاز
ال يمكن  -باعتقادنا –إذ أنه . القدس الشرقية، وأنها تبذل الجهود لتصحيح هذا الوضع، إال أن األمر غير كاف  ألبّتة

اغالق الفجوات القائمة وال يمكن إحداث تغيير حقيقي إال إذا ارتفع موضوع التربية والتعليم في القدس الشرقية في سلم 
 . والحكومة اإلسرائيليةالسياسية، أي رئيس البلديّة نفسه األولويات السياسي للجهات 

 
همية أ دركي   علن مع بداية كل سنة دراسية وفي مناسبات أخرى أنهمكتب رئيس البلدية في القدس ي  على الرغم من أن و 

. ين يديناإال أن الحقيقة على األرض مختلفة، كما سنرى في التقرير الذي ب ،3سعى لتحسينهيالتعليم في القدس الشرقية و 
اليد التي ترسم السياسات تتخذ خطوات تؤدي بشكل مباشر إلى رؤساء الحكومات و  الحقيقة على األرض تخبرنا أن

ظهر فة وشاملة للمدارس والغرف التدريسّية في القدس الشرقّية، سي  فبداًل من المبادرة لمشاريع بناء مكثّ  . تعميق المشكلة
ن بدعم مخّططات واسعة إلقامة مستوطنات يهودّية جديدة وواسعة النطاق في قلب تقريرنا الحالّي كيف يقوم المسؤولو 

على سبيل المثال، يجري  .األحياء الفلسطينّية تنهش حقوق التعليم األساسية لعشرات آالف األوالد في القدس الشرقية
الخيارات يطانية التي ستقلل من التخطيط لبناء كلية عسكرية، وتشجيع إقامة حديقة قومية، وغيرها من المشاريع االست

تم توجيه  إذاما إ .عامة بما فيها المدارساض  عامة وخالية تصلح لبناء مبان  من ناحية أر  ينالقائمة أمام الفلسطيني
مكان بناء قرى تعليمية باإللخدمة السكان الفلسطينيين، لكان  مشاريع يهودية ّمة التي ت ستثمر فيوالمساحات العا الموارد

  .لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية مشاكل التعليممل مئات الغرفة التدريسية وتحل قسمًا كبيرًا من كاملة تش
 

 غياب البنى التحتّية .2
 

تعاني القدس الشرقية من نقص كبير في عدد الغرف التدريسية، ويكتسب هذا النقص داللة أخطر عندما نعرف عن 
وبطبيعة . يما يخص عدد من هم في جيل المدرسة في القدس الشرقيةتضارب المعلومات عند السلطات االسرائيلية ف

                                                
 "ثورة بركات في مجال التعليم في شرق القدس"القدس، ، موقع بلدية 2100صحفي من آب  بيان  3

http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/muni/messages/item_news.asp?msg_id=13553&cat=0&sec_id=29 

http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/muni/messages/item_news.asp?msg_id=13553&cat=0&sec_id=29
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يؤثر على جهاز التعليم برمته، إذ أن عدد ( عدد الطالب في القدس الشرقية)الحال فإن معرفة معلومة بسيطة كهذه 
 .الشرقيةالطالب يؤثر على عدد الغرف التدريسية الالزمة وعلى الميزانيات والموارد المخصصة للتعليم في القدس 

الحصول على بيانات واضحة بخصوص هذا األمر، تبين أن " عير عاميم"وفي محاولة جمعية حقوق المواطن وجمعية 
السلطات المعنية ال تجري متابعة دائمة للقضية، ولذلك فهي توفر بيانات متضاربة بشأن عدد األطفال الذين يعيشون 

 .  يها، وعدد الطالب الذين ليسوا مسجلين في اي إطار تعليميفي القدس الشرقية، وعدد الطالب الذين يدرسون ف
طالبًا فقط  88,7,، فإن هناك حوالي 4(مانحي)حسب بعض البيانات التي وصلتنا من مديرية التربية والتعليم في القدس 

يوجد في  2102 بيانات مديرية التربية والتعليم تشير أنه في عام. )من صف أول حتى الثاني عشر ال يرتادون المدارس
سيجلسون على مقاعد  868348 طفاًل في األعمار ما بين السادسة والثامنة عشرة، من بينهم  888845القدس الشرقية 

 (. التعليم في واحدة من إطارات التعليم المختلفة في القدس الشرقية
 

ثر من عشرين ألف طفاًل في على صعيد آخر، وحسب بيانات أخرى، يظهر لنا عبر عملية حسابية بسيطة أن هناك أك
 4368534حسب بيانات وصلتنا من بلدية القدس، فإن هناك : جيل المدرسة ال يظهرون في بيانات أي إطار تعليمي

رقم أعلى بكثير من الرقم الذي وصلنا من مديرية التربية  -يعيشون في القدس الشرقية 5من العمر 08 -6طفاًل ما بين 
ية بسيطة إذا طرحنا من الرقم الكلّي الذي وفرته البلدية مجموَع الطالب الذين يرتادون مقاعد وفي عملية حساب.  والتعليم
ن كانوا (  38546,) يظهر لنا أن أكثر من عشرين ألف طفل  – 868348أي  –الدراسة  ال ي علم أين يدرسون، وا 

 لزاميخامسة المشمولين حديثًا بالتعليم االليس هذا فحسب، بل إذا قمنا كذلك بإضافة جيل ال. يذهبون إلى المدرسة أم ال
 .ألفاً  24إلى ما يقارب الـ  المجاني، فإن العدد يرتفع

 
ذا حاولنا تفسير هذه الفجوة في األعداد، وتضارب المعلومات، فإن إحدى التفسيرات التي تسوقها السلطات اإلسرائيلية  وا 

ائالت المقدسية ترسل أوالدها على سبيل المثال، هناك بعض الع. تتعلق بخصوصية القدس الشرقية وتنوع المدارس فيها
إلى مدارس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقول السلطات االسرائيلية بأنه بطبيعة الحال ال تستطيع معرفة 

تفسير آخر قد يطرح في هذا اإلطار، هو أن هناك مدارس في األحياء المقدسية الواقعة خلف . أعدادهم ومتابعتهم
حاملي الهوية  من نييفلسطين إلى جانب فلسطينيون من حاملي الهوية اإلسرائيلية الزرقاءا الجدار والتي يدرس فيه

لهذه الفجوة  وكاف   تفسير حقيقي ال يمكنهما توفيرعلى الرغم من وجود هذين التفسيرين المحتملين، إال أنه . الفلسطينية
سون في مدارس السلطة الفلسطينية أو في مدارس فلسطينية في األرقام أعاله، خاصة أن أعداد هؤالء الذين يدر الكبيرة 

، لم نفلح في الحصول على تفسير حقيقي وقوي نهاية األمرفي . في أحياء مقدسية خلف الجدار ليست كبيرة بهذا القدر
ن كانوا يدرسون باألصل أم ال ن ومن المقلق أكثر، أ. لهذا العدد الكبير من الطالب الذين ال نعرف أين يدرسون، وا 

 . السلطات اإلسرائيلية المسؤولة نفسها ال تملك تفسيرًا لهذا العدد الكبير، وليست لديها متابعة مستمرة لألمر
                                                

  31.17.02شرقي القدس في تاريخ /وصلتنا هذه البيانات عن طريق الرا موباركي، مديرة مديرية التربية والتعليم   4
 حسب تعريف جدول السكان الذي حصلنا عليه من بلدية القدس، فإن هذا الرقم يشمل كل طفل غير يهودي يقطن في القدس  5
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في الجدول أدناه تفصيٌل عن أعداد الطالب المقدسيين في أجيال التعليم االلزامي، وتبيان لتوزيعهم حسب مؤسسات 
ما يقارب  –في الجدول أن اقل من نصف عدد الطالب يظهر (. 2102-2100)التعليم المختلفة في السنة الماضية 

 .6يدرسون في المدارس الرسمية التابعة للبلدية 4,8533

 

                                                
،  03.16.02شفها في رسائل أرسلتها جمعية حقوق المواطن لمديرية التربية والتعليم في تواريخ المعلومات الواردة في الجدول جاءت بعد طلب ك  6

، إضافة إلى معلومات موجودة في التقرير السنوي 19.17.02، 13.17.02،  26.16.02، والتي تم الرد عليها في التواريخ 13.17.02،  08.16.02
 موقع االلكتروني لبلدية القدسعلى ال 2102 -2100لمديرية التربية والتعليم 

ّنما بمل كّية أجسام خاّصة المدارس المعترف بها وغير الرسمية هي  7 تعمل بترخيص  لكن، و (ألهداف الربح أو لغيـر أهداف الربح)مدارس ليست بمل كّية الدولة، وا 
أي بلدّية القدس في )ية، وفي اآلونة األخيرة من قبل السلطات المحلّـّية كذلك واعتراف وزارة التربية والتعليم، ويجري تمويلها على نحو  واسع من قبل وزارة الترب

 ، وجباية أقساط من األهالي(لكن دون التمييز ضّدهم)يجري اإلشراف على هذه المدارس على نحو جزئّي وي سمح لها بانتقاء التالميذ (. حالتنا هذه

 عدد الطاّلب الروضاتعدد المدارس و  نوع المدرسة 
 روضة 86 رسمّية

 مدرسة 14
 مجموع الطاّلب في التعليم الرسميّ :  424424  

 روضاتمجموع األطفال في ال: 27277  -          
 مجموع الطاّلب في المدارس: 388734 -          
 عدد الطاّلب في التعليم الخاّص  :48493 -          

 (ذوي االحتياجات الخاصة)              
 روضة 13 7معترف فيها وغير رسمّية

 مدرسة 71
 المجموع العاّم في المدارس المعترف فيها:  82,82,  

 :وغير الرسمية              
 ولًدا في الروضات :  37127  -
 طالًبا في المدارس : 217213  -

 
مدرسة بحسب التوزيع  83 المدارس الخاّصة

 :التالي
 مدرسة تتبع للوقف اإلسالميّ  41 -
مدارس تتبع لوكالة الغوث  8 -

 (.األونروا)الدولّية 
 مدرسة خاصة 31 -

 ةس الخاصالمجموع العاّم للطاّلب في المدار : 264,02 
 في مدارس الوقف: 027111  -    
الغوث الدولّية    في المدارس التابعة لوكالة : ,844,  -    

 ( األونروا)
   المدارس الخاّصة في:  58576 -    

   
 روضة 039 المجموع الكليّ 

 مدرسة 217
 : طالب في أطر تعليمية مختلفة 213،22

 في الروضات : 1314 -
 في المدارس:  86108 -
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 فة تدريسّية ناقصةغر  1166 . أ
 

ا، طالبً  907322، درس في جهاز التعليم العربّي في القدس الشرقّية بأكمله نحو 2102 -21100خالل العام الدراسّي 
من نصف مجموع الطاّلب في جهاز  أقلّ  ما يعنيه األمر هو أنّ . ة الرسمّيةمنهم في المدارس الحكوميّ  427111وانخرط 

 %(. 47)درسوا في األطر الرسمّية  التعليم العربّي في القدس
 

وبحسب . ، أال وهي الغرف التدريسّيةللتعليم ساسّيةالبنى األي فادًّا وعميًقا يواجه جهاز التعليم في القدس الشرقية نقصًا ح
من  لّ ستدَ وي   .8غرفة 07111، بلغ النقص في الغرف التدريسّية في القدس الشرقّية 2119تقرير مراقب الدولة من العام 

الفحوص التي أجريناها مقابل جهات مختلفة في بلدّية القدس أّن حجم النقص الحالّي في الغرف التدريسّية في القدس 
غرفة تدريسية جديدة  721األلف ومئة غرفة هذه تشمل  .9غرفة 07011الشرقّية قد شهد ارتفاًعا، وَيبلغ اآلن نحو 

غرفة  411غير مناسبة لالستخدام، وتشمل كذلك ما يقارب  مطلوبة لتحل محل لتحل محل غرف قائمة في مبان  
تدريسية جديدة مطلوبة لسد النقص واستعياب الطالب في الصفوف المكتظة أو هؤالء الذين يضطرون إلى االلتحاق 

 . بمدارس بديلة أو ترك الدراسة من أصله
 
 

 خالل خمس سنواتيجب بناء الغرف التدريسّية الناقصة : المحكمة العليا تصدر قرار حكم
االلتماسات حول النقص في الغرف التدريسّية في القدس الشرقّية   العديد من  تقديم على امتداد أكثر من عقد كامل، تم

من قبل العديد من أهالي الطالب وعدد من الجمعيات، الذين طالبوا السلطات بتنفيذ القانون القاضي بمجانية التعليم في 
اعترفت المحكمة العليا بأن سنوات طويلة من األهمال لحقت بجهاز التعليم في القدس  2110 مفي العا. القدس الشرقية

 غرفة تدريسية جديدة 241الشرقية، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارًا ببضرورة بناء خطة ألربع سنوات تنتهي ببناء 
جراءات في ظل عدم تطبيق هذا القرار. 10 على عير عاميم "متها جمعّية لمحكمة التي قدّ ا تحقير تواصلت االلتماسات وا 

  .مدى سنوات طويلة
 االلتماس الذي تقّدمت به جمعّية حقوق المواطن 2100على ضوء ذلك قبلت المحكمة العليا في شهر شباط من العام 

بة من أماكن سكن وطالبت فيه من بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم بتوفير مقاعد دراسية في المدارس الرسمية القري
الطالب، أو على األقل تحمل كلفة القسط التعليمي الذي يسدده الطالب المجبرين على االنخراط في مدارس معترف 

  .11 فيها وغير رسمية

                                                
 .624، ص (2119ار أيّ )ب 19 مراقب الدولة، التقرير السنويّ  8
  07.17.02حصلنا على هذا المعطى في رد على رسالتنا من قبل نائب رئيس بلدية القدس بيبيه إاللو بتاريخ   9

 (29.8.2110نشر، صدر في تاريخ لم ي  )محمد حمدان وآخرون ضد بلدّية القدس وآخرين  3834134قرار حكم المحكمة العليا رقم   10
 (6.2.00، صدر في تاريخ نشرلم ي  ) وزيرة التربية والتعليم وآخرين  إبراهيم أبو لبدة وآخرون ضدّ  5373138قرار حكم المحكمة العليا رقم  11
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 :قامت القاضية أيااله فروكاتشا بتوصيف حالة التربية والتعليم في القدس الشرقّية على هذا النحو
 ا من قطاع سّكانيّ ا ومهمًّ ا كبيرً لشرقّية ال يقتصر على حفنة من الناس، بل يشمل جزءً المساس بالمساواة في القدس ا"

شاط وتيرة النّ ... ة للقضاء اإلسرائيليّ الدستوريّ  اه القيم  اه القانون، وأكسبته إيّ الذي منحه إيّ  األساسيّ  كامل ال يحظى بالحقّ 
فقط في السنوات القريبة لهذه المشكلة القاسية  جزئيّ  صدت لهذا الغرض ت ظهر احتمال إيجاد حلّ والموارد التي ر  

 .12"دةوالمعق  
ة في المدارس البلدّية الرسمّية خالل خمس سنوات ية التحتّية الفعليّ باإلضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة الدولة بإقامة البن   

م الدولة ست لزَ  وأقّرت المحكمة أنّ .  .ن هذه األخيرة من استيعاب جميع طاّلب القدس الشرقّية الراغبين في ذلككي تتمكّ 
بتحّمل كلفة القسط التعليمّي في المدارس المعترف بها غير الرسمية إذا لم يتمّكن جهاز التعليم الرسمّي من استيعاب 

 .دة بخمس سنواتالطاّلب الراغبين في ذلك بعد انتهاء المّدة المحدّ 
لة سيعمل على في صفوف السلطات المخو   فريق خبراء خاّص "بإقامة فروكاتشا باإلضافة إلى ذلك، أوصت القاضية 

ة، واإلشراف على تنفيذها بغية ضمان التعامل الالئق مع َمهّمة مالَءمة جهاز التعليم ة ووضع جداول زمنيّ رسم الخطّ 
 .13"ماسض عنه هذا االلتمخّ الذي تَ  في القدس الشرقّية الحتياجات السّكان في إطار المرسوم التنفيذيّ  الّرسميّ 

في بلدّية القدس، توّجهت جمعّية حقوق  وعلى ضوء توصية المحكمة بإقامة فريق خبراء خاّص  2102في شباط 
في البلدّية، وال حاجة إلى إقامة فريق  رّدت البلدّية بّأّنه ثّمة منتدى تعليمّي عامّ . هذا الخصوصبالمواطن إلى البلدّية 

 .على ضوء قرار الحكم خاّص 
 

بنيت غرف تدريسية جديدة في القدس مت في هذا الشأن، ة التي ق دّ ألخيرة، وعلى ضوء االلتماسات القضائيّ في السنوات ا
عام، قمنا هذا  كما يحصل في كلّ  . المتزايدة والمحتدة الحاجةإال أن هذا الجهد غير كاف  لم ينجح في سد . الشرقية

ى ة حتّ البيانات المستجدّ  يضمّ  قدس الشرقّية، وألحقنا جدوالً العام بفحص مسألة بناء المدارس والغرف التدريسّية في ال
 . 14بهذا التقرير( 2102حزيران 

 
 : بعد متابعة ورصد وضع بناء وتخطيط الغرف التدريسية توصلنا إلى النتائج التالية

  33غرفة تدريسية جديدة، من بينها  304تم االنتهاء من بناء ( 2102 -2110)خالل عشر سنوات ماضية 
 (.2102-2100)السنة الدراسّية المنصرمة  بنيت فقط خالل رفة تدريسّيةغ
  غرفة تدريسّية في طور البناء، وجرى التخطيط الستكمال بناء سّت غرف قبل افتتاح السنة الدراسّية  90ثّمة

 .الجاري غرفة تدريسّية خالل العام 37واستكمال البناء في ( 2103-2102)القادمة 

                                                
 من قرار القاضية فروكاتشا 41-43 الفقرات السابق، نفس المصدر  12
 16نفس المصدر السابق، الفقرة  13
 ى الجدول المفصل في ملحق التقريريمكن الرجوع ال 14



9 

 

   ة التنفيذ غرفة تدريسّية في طور عمليّ  10 منها : ريسية في مراحل مختلفة من التخطيطغرفة تد 217هناك
قة ة المتعلّ ليّ غرفة تدريس في مرحة اإلجراءات األوّ  84 غرفة في طور التخطيط، وَ  022واالستعداد للبناء، َو 

 .وتخصيص األراضي على سبيل المثال رةباألرض كإجراءات المصادَ 
طيط وبناء هذه الصفوف المذكورة أعاله في تاريخ مستقبلي غير محدد، سيضاف إلى جهاز التعليم النتهاء من تخمع ا

غالبية الغرف  . غرفة تدريسية ناقصة 711على الرغم من ذلك، ستبقى . غرفة تدريسية جديدة 348في القدس الشرقية 
(. على سبيل المثال -بيت حنينا  كحيّ )شرقّية التدريسّية التي في طور البناء تقع داخل األحياء الشمالية في القدس ال

ا مً هذا البناء ال يستجيب على نحو كامل الحتياجات هذه األحياء، وتشهد الفجوة والنقص في األحياء األخرى تعاظ  
 سلوان وراس ي  ة في المؤّسسات التعليمّية الرسمّية في حي  غرفة تدريس مبنيّ  041على سبيل المثال، هنالك  .اساعً واتّ 

خالل السنة الدراسّية القادمة، سينتهي العمل على بناء . غرفة تدريس أخرى 081ة نقص يصل إلى ثمّ  العامود، لكن  
ية سيقف لكن عدد الغرف الناقصة المتبقّ ( غرفة تدريس 33أي ما مجموعه )غرف أخرى  9غرفة تدريسّية وترميم  24

ع بناء مدارس جديدة في ، ال ي توقّ "(مان حي)"ة التربية والتعليم وبحسب بيانات مديريّ . غرفة تدريسّية في الحيّ  041على 
استكمال بناء الغرف التدريسّية المذكورة جميعها لن ي غلق الفجوات  لذلك من الواضح أنّ  .سلوان في السنوات القريبة

 .الغرف التدريسّيةفي  القائمة، وعليه سيواصل جهاز التعليم الرسمّي في القدس الشرقّية المعاناة من نقص حادّ 
 

 ةمكتّظة وغير معياريّ  -الغرف التدريسّية القائمة  . ب
 

يعاني جهاز التعليم في القدس الشرقّية من اكتظاظ شديد داخل غرف التدريس، أشّد بكثير من ذاك القائم في القدس 
 في الصفّ  طالبا تقريباً  32ى ة البلدّية في القدس الشرقّية إلمعّدل عدد الطاّلب في المدارس االبتدائيّ  يصل .الغربّية

ل عدد يصل معدّ ف في التعليم فوق االبتدائيما أ .القدس الغربّيةالواحد في  في الصفّ  طالبًا تقريباً  21الواحد، مقابل 
في  طالباً  24ة إلى ، بينما يصل في المدينة الغربيّ طالباً  32الواحد في مدارس القدس الشرقّية إلى  الطاّلب في الصفّ 

وقدرة  ،في جودة التعليم اً ا مباشرً ر تأثيرً ة يؤثّ التعّلم في بيئة مكتظّ  بأنّ ومن المعلوم بالضرورة تربويًا  .15الواحد الصفّ 
 .قدرة الطاّلب على التركيز بما يدور في الصفّ و ، الطالبواحد من  على توفير المعاملة الالئقة لكلّ  المعلم

ة في القدس غرفة تدريسّية غير معياريّ  721من الفحوص التي أجريناها مقابل البلدّية أّنه ثّمة  نَ بي  تَ باإلضافة إلى ذلك، 
ت ظهر بيانات رسمّية أصدرتها و . 16، بمعنى أنها غير موافقة للمعايير المطلوب توافرها في الغرف التدريسيةالشرقّية
ة الغرف التدريسّية في مؤّسسات التعليم البلدّية غير معياريّ  أّن نحو نصف 210117في العام ( مان حي)ة التعليم مديريّ 

ة كغرف تدريسّية في جرى تعريف أكثر من ربع الغرف التدريسّية غير المعياريّ  كما (.07398غرفة من أصل  647)

                                                
 2102 -2100حي، مان   -ة التعليملمديريّ  بيانات مستقاة من الكتاب السنويّ  15
 9انظر الهامش رقم  16
الغرف التدريسّية ومناهج : ل في تقرير مركز المعلومات واألبحاث التابع للكنيست، جهاز التعليم في القدس الشرقّيةرضت هذه البيانات على نحو  مفص  ع   17

 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf 4، ص (2101ار أيّ )التعليم 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf


01 

 

ولكن  " حالة الئقة"غرفة فقط في  011َو " طةحالة متوسّ "غرفة في  017فت رّ ، وع  (غرفة 088" )حالة غير الئقة"
 .18وغير معيارية

 
 وريثال حكاية إحدى المدارس في حيّ  

يدرس الطاّلب في هذه المدرسة في بناية . هاوري في القدس الشرقّية مدرسة واحدة تروي الحكاية كلّ ثال في حيّ تقع 
 نها، وال تستوفيب أعداد الطاّلب الذين يرتادو ّدة الستيعاعَ لغرض استخدامها كمدرسة، وليست م   نَ ب  ، لم ت  ة قديمةسكنيّ 

  .نتحّدث هنا عن مدرسة أحمد سامح االبتدائّية. شروط األمان والنظافة في البناية ومحيطها أبسط المعايير
لغرض استخدامها كمدرسة، قامت البلدّية باستئجارها . ن من ثالث طبقاتة قديمة تتكوّ تقع المدرسة في بناية سكنيّ 

نحو  أصبح اآلن يضمه طالب، لكنّ  311 سع هذا المبنى لِـ يتّ . ف تدريسّيةوتحويل غرف النوم والشرفات فيها إلى غر 
ونقلهم إلى مدرسة  أرضّية مدرسة أخرى تقع في الجوار فكان من الواجب إيجاد حلول لطاّلبها، عقب انهيار طالب 111

استهم في الشرفات، من الطاّلب يتلّقون در  جزءٌ  أدى هذا األمر إلى ضرورة استغالل الشرفات، فأصبح. أحمد سامح
 طويل الطاوالت بعضها ببعض في صفّ في بعض الغرف التدريسية تم وصل . ا ال يطاقاالكتظاظ يبلغ حدًّ  وعليه فإنّ 

 يقف جميعهم في صفّ  على سبيل المثال لذهاب إلى المراحيضا، وعندما يستأذن أحد الطاّلب بدون أية فراغات بينها
  .ا على القفز عبر الطاولةمجبرً ، أو يجد نفسه ليفسحوا له الطاوالت

 
لذلك . ممر يصل بينهمامنفصلتين وال يوجد  تدريسيتينفي الطابق األول من المدرسة روضة من غرفتين كما توجد 

ون إلى الصعود ضطرّ ي   ، فإنهملإلى آخر في الطابق األوّ  أطفال الروضة الذين يريدون االنتقال من صفّ حينما يحتاج 
 الطالبر، ال يستطيع كِ عالوة على ما ذ   .لاآلخر في الطابق األوّ  والنزول من هناك إلى الصفّ إلى الطابق الثالث 

بواسطة الخروج من البناية والّسير على طول الشارع والهبوط  ة في الساحة، حيث ال يمكن الوصول إليها إالّ يّ الّلعب بحرّ 
  .إلى مستوى الساحة
، ال 19كما ينّص القانون تتواءم مع حاجة هذه المدرسة وعدد الطالب فيها، كابينات للمراحيض 01وبدل أن يكون ثّمة 

ر التدفئة الكافية في ال تتوافّ  كما. ا كابينة واحدة فقططالبً  81 كلّ ذلك يعني أنه يتقاسم  .ى عدد هذه في المدرسة ستًّايتعدّ 
ساحات في محيط المدرسة التي يمكن تنعدم الم ليس هنالك مختبر حواسيب، كماو  .الشتاء، وال المكّيفات في الصيف

  .للزائر أو األهالي أو المعلمين ركن مركباتهم فيها
وري في العام ثال هت لجنة أهالي حيّ رة لتغيير األوضاع  في المدرسة، توجّ ولّما لم تستجب البلدّية لطلبات السّكان المتكرّ 

 أنّ  -في ما ورد-في رّد وزارة التربية والتعليم  دَ رَ وَ . حلّ للمطالبة بإيجاد  رإلى وزير التربية والتعليم غدعون ساعَ  2119
في بداية العام . ة تستجيب الحتياجات الطاّلبالبلدّية ت درك ضرورة توسيع البناية القائمة، وتعمل على إيجاد بناية إضافيّ 

الذي  ابق األرضيّ ة في الطعت المدرسة لترميمات طفيفة، وجرى استئجار ثالث غرف تدريسّية إضافيّ خضِ ، أ  2101

                                                
 المصدر السابقنفس  18
 59 صhttp://www.architecture.org.il/pdf_other/law_halat_hok.pdf 8:  ةيّ تعليمات حول المنشآت الصحّ  19

http://www.architecture.org.il/pdf_other/law_halat_hok.pdf
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ضعت منشآت ، وانتقل إليها عدد من الطاّلب الذين تعّلموا في الشرفات، وو  كان يستخدم كمسكن لصاحب المبنى سابقاً 
االكتظاظ على سابق عهده، وكذلك النقص الكبير في كابينات على الرغم من ذلك ما زال . لروضةا اللعب ألطفال ّصفّ 

في  طفال، انتشر لدى األ2101في العام ف .ةة حقيقيّ يّ في أضرار صحّ غير الالئق الوضع  اهذ وقد تسّبب. المراحيض
ة المحاولة، إذ أبرقت برسالة عاجلة لوزارة الصحّ  عاودت لجنة أهالي الحيّ على إثر ذلك، . مرض  التهاب السحايا الحيّ 

 .حول الموضوع
 

 النقابَ " بمكوم"، كشفت جمعّية "حيمان  "ة لتابع لمديريّ ا هها لمديرة قسم التخطيط الجغرافيّ خالل توج  وفي ذات األمر، و 
على ضوء هذا . ق عليها لبناء مؤّسسات تعليمّيةد  ّدة بخارطة مصَ عَ ، وم  عن حقيقة وجود مساحات شاغرة في الحيّ 
في  ة للحيّ ديّ بزيارة تفق   نير بركات ة من قبل جهات بلدّية، وقام رئيس البلدّيةالتوّجه، أجريت بعض الجوالت االستطالعيّ 

بتصليح النواقص في البناية  من شخصيات مسؤولة من البلدية اتلّقت مدرسة أحمد سامح وعدً . 2102صيف العام بداية 
ى لكن لم يحصل شيء من ذلك في هذا السياق حتّ . ة، بما في ذلك إضافة كابينات للمراحيضخالل العطلة الصيفيّ 

 .كتابة هذا التقرير
 

 ة التي تستوعب أبناء ما بين الثالثة والرابعةغياب األطر التربويّ  . ت
 

ا بتطبيق قانون التعليم المّجانّي على األطفال قرارً  الحكومة اإلسرائيليةخذت ، اتّ 2102في شهر كانون الثاني من العام 
لى أبناء خاذ هذا القرار، جرى تطبيق القانون عاتّ منذ . 2103-2102ا من العام الدراسّي بدءً وذلك الثالثة،  في سنّ 

في القدس الغربّية، جرى تطبيق هذا القانون منذ . الخامسة في جميع أنحاء البالد وعلى أبناء الثالثة في مناطق مختارة
واحد ووحيد في الجزء الغربّي من  ّبق هذا القانون في حيّ ا في القدس الشرقّية، فقد ط  أمّ . وقت بعيد في عدد من األحياء

 .بيت صفافا
ا لالنفعال بالنسبة للطفل ا مثيرً رة إلى جهاز التعليم حدثً الطفولة المبكّ  ل دخول األطفال في سنّ يشكّ من المفترض أن 

في ظل و  .ألبنائهمعلى إطار تربوّي  في سبيل العثور ووالديه، لكن الواقع في القدس الشرقّية يفرض على األهل المكافحةَ 
تطبيق القانون الجديد في القدس الشرقية، فإن فرص ( الثة والرابعةما بين الث) البلدّية النقص الحاد في روضات األطفال

ة التربية بحسب البيانات الرسمّية التي وصلت جمعّية حقوق المواطن من مديريّ . قليلة جدًا، واألرقام تتحدث عن ذلك
ة، ولكن لم ينخرط سوى الشرقية في األجيال ما بين الثالثة والرابع في القدس ألف طفالً  01، يوجد (حيمان  )والتعليم 

عالوة على ذلك، انخرط . 2102-2100في الروضات البلدّية في العام الدراسّي %( 3أقل من )فلسطينيًّا  طفالً  433
ثّمة عشرات من الروضات الخاّصة في  فيما عدا ذلك،. 20ها ليست رسمّيةف فيها لكنّ في روضات معترَ  فقط طفالً  261

؛ وعليه فليس ثّمة الرسمي ا من جهاز التعليمل جزءً ها ال تشكّ عدادًا أخرى من األطفال، لكنّ القدس الشرقّية التي استقبلت أ
   .معلومات دقيقة جول عددها وعدد األطفال فيها

                                                
  2102روضات في مديرية التربية والتعليم في بلدية القدس، شباط باالعتماد على بيانات رسمية وصلت جمعية حقوق المواطن من سجل تسجيل ال 20
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من أبناء الثالثة والرابعة  طفل مقدسيّ  07811ّجل نحو سَ تَ فقد ، (2103- 2102) ة العام الدراسّي الوشيكعشيّ أما 
مها مندوبوه خالل اجتماع التي قدّ ( حيمان  )ة التربية والتعليم بعة للبلدّية، وذلك بحسب بيانات مديريّ لألطر التربوّية التا

طفل هذا العام، وهم  811ن من استيعاب أكثر من الروضات البلدّية لن تتمكّ  الحسابات تشير أنّ  ولكن .21معهم
بعض األهالي الذين  وقد تم إعالم .ةريّ ريحة العم  لشّ من أطفال القدس الشرقّية الذين ينتمون إلى هذه ا% 1يشكلون فقط 

 .  همللروضات البلدّية إّنه ليس ثّمة أطر قائمة تستطيع استيعاب طفالهمحاولوا تسجيل أ
 
دد من الروضات الخاصة في القدس الشرقية للبلدية وعقب بدء تطبيق قانون التعليم المجاني ألجيال الروضة، توجه ع 

رسمّي ولكن حتى افتتاح السنة الدراسية الحالية، لم تتوافر للبلدية معطيات عن عدد هذه للحصول على اعتراف 
هت جمعّية حقوق المواطن إلى السلطات، وطالبت على إثر ذلك، توجّ . الروضات وعدد األطفال الذين تستطيع استيعابهم

الطفولة المبّكرة في القدس الشرقّية، تطبيقا  ر تربوّية لألطفال في سنّ ط  وعاجل من أجل إقامة أ   فوريّ  بالعمل على نحو  
  .22لتعليمات القانون

 
وال تخفى على أحد في هذا الصدد أهمية التعليم المبكر ألبناء هذه الشريحة العمرية، الذين ال يعانون فقط من غياب 

البنى التحتّية والحدائق  األحياء التي يعيشون فيها تعاني من نقص شديد فيمعظم تستوعبهم، بل إن تعليمية رسمية أطر 
كما أن الضائقة االقتصادية  .ةفي مجال التربية الالمنهجيّ ( إذا ما كان أصالً )ة نشاط قليل ة وساحات اللعب، وثمّ العامّ 

فإن  نتيجة لذلك،. التي تثقل كاهل كثيرين في القدس الشرقية تقلل من فرص إيجاد بدائل لهؤالء األطفال إال فيما ندر
 .هما جسيًما بمسار نموّ ب؛ وهو ما ي لحق ضررً عِ ة وال بفرص لل  يتمتعون بتجارب تعليمّية في بيئتهم الطبيعيّ األطفال ال 

 
  بناء يهودّي مكّثف في قلب األحياء الفلسطينّية - بدل بناء الغرف التدريسّية . ث

 
يهودّية في  -شاريع بناء إسرائيلّيةبمبادرات لم يتم الدفع، في القدس الشرقية في غرف التدريس زايدفي مقابل النقص المت
في السنة  يجري العمل على دفعها وتطبيقهافيما يلي بعض األمثلة الحديثة حول مشاريع . مناطق القدس الشرقّية

 :األخيرة
 

 الكلية العسكرّية أهّم من السكان -الّطور! 
مساحة كبيرة  ت  وقد خ صص .يها المدارسف العاّمة بماة والمباني في المباني السكنيّ  يعاني حّي الطور من نقص حادّ 

ة إلقامة حرم ة على إيداع خطّ صادقت اللجنة اللوائيّ  2102وز من العام ة، وفي شهر تمّ لألغراض العامّ  محاذية للحيّ 
الطور  ّدة لالستجابة الحتياجات حيّ عَ ة غير م  هذه الخطّ  لكن. إلبداء أية معارضةتعليمّي كبير وعرضها على الجمهور 

                                                
 17.11.02شرقي القدس بتاريخ / خالل اجتماع جمعها بمديرة مديرية التربية والتعليم في القدس  حصلت جمعية حقوق المواطن على هذا المعطى  21
 00.13.02ية والتعليم في بلدية القدس بهذا الخصوص في تاريخ توجهت جمعية حقوق المواطن إلى وزير التربية والتعليم ومديرية الترب  22
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تبلغ مساحتها )الحديث عن منطقة واسعة  بل يدور وّية والتعليمّية، أو إلضافة بناية تعليمّية واحدة للحّي على األقّل؛الترب
بلدّية و سلطة تطوير القدس  قف وراء المشروعت، و اط الجيش اإلسرائيليّ كبار ضبّ ل ةة عسكريّ ّدة إلقامة كّلـيّ عَ م  ( ادونمً  00

 .  القدس ووزارة األمن
 

  هل النباتات أهم من البشر؟: خطة إلقامة حديقة قومية  -ة والطوريّ العيسو! 
العيسوية، بالتعاون مع جمعّية  يدير سّكان حيّ في ظل تقاعس بلدّية القدس في تطوير مخططات مالئمة للمنطقة،   
مع  ة، مفاوضات  ة العين في الطور، وعلى امتداد سنين طويلطون من أجل حقوق التخطيط، وسّكان خلّ مخطّ  –" بمكوم "

باركت البلدّية . االستجابة الحتياجاتهممن شأنها والتي  بالمبادرة إليهاقاموا ة طات وخرائط هيكليّ مندوبي البلدّية حول مخطّ 
 . ة تلو أخرى بإدخال تغييرات كثيرة تقترن بصرف الكثير من األموالها طالبتهم مرّ لكنّ  هذه المبادرات من السكان

 البلديةعندما أوصت  2100في بداية عام ين الذي أبدته البلدّية، تفاجأ سّكان الحيّ  اون الظاهريّ على الرغم من التعو 
بمبادرة من سلطة الطبيعة " منحدرات جبل المشارف"ة في إقامة حديقة قوميّ  تتضمن مختلفةبالمصادقة على خارطة 

 وتلتهممخطط لها في المنطقة الواصلة بين الحيين وتقع هذه الحديقة القومية ال .سلطة تطوير القدسو ة والحدائق العامّ 
ن، ي  ستضّيق الخناق على الحي   فإّنها ةالحديقة القوميّ  في حال إقامة هذه .األراضي االحتياطية للبناء المستقبلي للسكان

خرائط لاطات و مخطّ الجت في درِ أبناء الشبيبة، وجميعها أ  كز االنقص في المدارس والروضات ومر  ول دون سدّ ح  وستَ 
إقامة هذه الحديقة  منّظمات للنضال ضدّ  ة مع ستّ سّكان الطور والعيسويّ  في ضوء ذلك، يعمل . السّكانالّمعدة من قبل 
ة ت سّوغ إقامتها، ال سّيما على ضوء االحتياجات يّ ة ذات أهمّ ى مناظر طبيعيّ ة وال حتّ ة أو تاريخيّ ا طبيعيّ قيمً  التي ال تضمّ 

 23.ينللبشر في الحيّ ة الملحّ 
 

 خدمة السياح أهم من خدمة السكان : سلوان! 
 حيّ  مدخلتغيير غايات المساحة الواقعة في لتنفيذ مخطط يهدف إلى  ام، يجري العمل على قدم وساقفي هذه األيّ 

 في. ة والسياحةة إلى مساحات للبنايات العامّ ة ذات خصوصيّ من مساحة عامّ : سلوان الذي يعاني من االكتظاظ الشديد
للسّكان  ةواحد ةبلديّ  ةإلزاميّ  روضة مدرسة واحدة أواقتراح ل يّ ، ال يحمل المخطط أ(وادي حلوة في سلوان)المنطقة تلك 

ار ضخم في منطقة إقامة مركز زوّ وبداًل من خدمة سكان سلوان فإنه هذا المخطط يهدف إلى التسريع ب. الفلسطينّيين
كما  – هذه المنطقة. 24"مدينة داوود"من الحديقة القومية المجاورة  الذي يشكل جزءاً  "حنيون غفعاتي"ي طلق عليها اسم 

بتقديم لم تكتِف لدّية القدس ومن المستفز لمشارع السكان أن ب. عمتر مربّ  067611بمساحة تفوق  بناءً  ستضمّ  -أعلن 
 ة لضمّ إلى جلسة اللجنة اللوائيّ ( وعلى نحو استثنائيّ )بنفسه  مَ دِ رئيس البلدّية قَ  ط، بل إنّ ة للخارطة والمخطّ توصية إيجابيّ 

 .توقيعه من أجل النهوض بهذا المخطط
 

                                                
 /http://stopscopuspark.org :مشارفة جبل الالحديقة القوميّ  نضال ضدّ لل لكترونيّ الموقع اإل 23
 (االستيطانّية" إلعاد"ها جمعّية وهي شركة تملك –" معاليه دافيد"الشركة   طَ مت الخرائ، وقد قدّ (حنيون غفعاتي)منطقة كيديم  -الخارطة رقم ) 24

http://stopscopuspark.org/
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 حّي عربيقرية تعليمية لليهود في قلب : رأس العامود  

من الدونمات في  97.1وحدة سكنّية على مساحة  231 سكنّي يضمّ  ة لبناء حيّ تعمل بلدّية القدس على تطوير خطّ 
ن من مدرسة ابتدائية تقع على أن يشمل قرية تعليمّية تتكوّ  ي فترض بهذا الحيّ . رأس العامود وأبو ديسمنطقة تقع بين 

 ركزوم عاّمة أخرى كمركز جماهيريّ  ة للروضات والبساتين، ومبان  دّ عَ ة دونمات، باإلضافة إلى أربع بنايات م  مساحة ستّ 
الف الفلسطينّيين آلة تستجيب الحتياجات السكن والتعليم عن خطّ  هنا ومرة أخرى، ال يدور الحديث. ة العائلةلصحّ 

في قلب حيين " كيدمات تسيون"ع مستوطنة ة لتوسيدّ عَ ة م  هذه الخطّ إنما ر؛ رأس العامود وجبل المكبالذين يسكنون في 
 .فلسطينيين

طرح عالمات استفهام للحكومة في ذلك الحين، الذي  بأمر من المستشار القضائيّ  2119ة في العام دت هذه الخطّ مّ ج  
 رغم ذلك، .ةخاّصة وأحياء سكنيّ  ق بأراض  م خرائط تتعلّ ها ال تقدّ حول قيام البلدّية بتقديم هذه الخارطة على الرغم من أنّ 

 . 25وفرضه على أرض الواقع بهذا المخطط لالستمرارة نشر في العام األخير في وسائل اإلعالم يشير إلى نيّ ما ي  
 

 ة في المدارسكات القوى البشرّية المهنيّ ال تمييز عميق في م    .،
 

إلى جوار التمييز العميق في البنى التحتّية لمؤّسسات التعليم في القدس الشرقّية، مقارنة بتلك القائمة في المدينة الغربّية، 
فجوات القاسية بين ال. ة التربية والتعليمة وفي نوعيّ القوى العاملة المهنيّ  نظامداخل المدارس في  أخرى ة فجوات هائلةثمّ 

، ذاك الذي في المدينة الشرقّية وذلك الذي في الغربّية، تشّكل ، على سبيل المثال ال الحصرجهازي االستشارة التربوّية
 . ا على هذا األمرمثااًل ملموسً 

درسة كإطار الهدف من االستشارة التربوّية هو مساعدة الطالب كفرد والم" وبحسب تعريف وزارة التربية والتعليم، إنّ 
 26".في م ناخ داعم ومتقّبل -على الوصول إلى األداء األفضل، وعلى استنفاد قدراتهم الكامنة تنظيميّ  –اجتماعيّ 

ي فترض في االستشارة التربوّية أن تصغي الحتياجات الطالب؛ وهي المسؤولة كذلك عن تقديم التوجيه للطلبة الذين 
  27.كذلك عن دعم وتشجيع الطاّلب على استنفاد طاقاتهم الكامنة المسئولةيحتاجون مثل هذا التوجيه، وهي 

ة مرافقة الطاّلب في القدس الشرقّية معّرضون أكثر من غيرهم لمشاكل اجتماعيّ فإن على ضوء معطيات الفقر القائمة، 
لة؛ تراجع في ؛ حوادث عنف داخل العائالنظام األسري مشاكل في: ، نحوتتفشى في العائالت وتؤثر على أبنائها للفقر

كان من المتوّقع أن يجري لذلك  28.ر إلى سوق العمل األسودب عالية؛ دخول مبكّ ؛ نسب تسر  التحصيل الدراسي لألطفال
 .ليتناسب مع الوضع االجتماعي القائم توسيع جهاز االستشارة التربوّية في القدس الشرقّية بالذات

                                                
 3.4.2101بجوار أبو ديس، هآرتس،  يهوديّ  ة لبناء حيّ ا خطّ مً د  نير حسون وعكيفا إلدار، بريكيت يدفع ق   25
 (2119 -ورات، وزارة التربية والتعليمإصدار قسم المنش) عدنا داشيفسكي، معايير للممارسات المهنية  في االستشارة التربوّية  26
 وزارة التربية والتعليم، توصيف وظائف االستشارة التربوّية في المدرسة -شيفي -شعبة االستشارة 27
 (2101ار أيّ )حقائق وبيانات : جمعّية حقوق المواطن في إسرائيل، حقوق اإلنسان في القدس الشرقّية 28
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ا ا تربويًّ مستشارً  20ل في جهاز التعليم في المدينة الشرقّية سوى نحو ولكن حسب بيانات العام الدراسّي المنصرم، لم يعم
اإلصغاء لطاّلب المؤّسسات التعليمّية  ؤالء الواحد والعشرين مستشاراً وكان من المفترض به .في نسب وظائفية مختلفة

في . طالب 2111ألكثر من  ، بمعنى أن هناك مستشارًا تربويًا واحداً 29طالباً  42،111الرسمّية الذين يصل عددهم إلى 
. ا مع عدد شبه مماثل من الطاّلبا تربويًّ مستشارً  211الوقت ذاته، عمل في جهاز التعليم في القدس الغربّية أكثر من 

 .ة عددهم في القدس الشرقّيةعدد المستشارين التربوّيين في المدينة الغربّية يفوق باثنتي عشرة مرّ  ذلك يعني أن
 

 ينمتها بلدّية القدس، يعمل مستشار تربوّي واحد وثالثة اختصاصّيين نفسيّ حسب بيانات رسمّية قدّ ب :حي سلوان كمثال
 .30سلوان طالًبا يدرسون في حيّ  17161مع نحو  فقط

 
ل التوّجه المفصّ . م الحلول لهذا النقص الصارخه إلى وزير التربية والتعليم كي يقدّ ، قمنا بالتوجّ 2100في تّموز عام 

سنقوم بفحص : "لوزارة التربية والتعليم في معرض إجابته ذكر المدير العامّ إذ .ّزةقوبل بإجابة سطحّية ومستفّ والمسّوغ 
المعمول بحسبه من أجل تطوير جهاز التعليم في شرقّي القدس، وعلى أساس اعتبارات  ولوياتم األعاء في إطار سلّ االدّ 

على  لمواطنوجمعّية حقوق ا" عير عاميم"هذه المرحلة، تعمل جمعّية في ". ة عاملة مالئمة في األساستربوّية ووجود قوّ 
 .في هذه المسألة قضائيةخاذ خطوات اتّ 
 

 تمييز في ميزانّيات اإلدارة الجارية .4
 

إلدارة المؤّسسات  لتمويل الصرف اليوميّ  ميزانّيات خاصة تسمى بميزانّيات اإلدارة الجارية ٌمعّدة بلدية القدست خصص 
ات التعليمّية وأوراق العمل، وتكلفة التزّود الجاري بالحاجيّ  كتسديد ثمن الكهرباء والماء، وتكلفة تصوير الموادّ  التعليمّية،

ولكن األموال التي تخصصها البلدية لمدارس القدس الشرقية ال تكفي لتشغيل تلك . التنظيف، وما إلى ذلك وموادّ 
 . ليمية خصبة ومريحة للطالبتمكن من خلق بيئة تعتالمدارس على النحو المرجو ل

 
التدفئة أو التبريد في الصفوف  وغياببسبب تراكم الديون،  ياهانقطاع الم على -فيما ينعكس -النقص هذا ينعكسو 

في الميزانّية ال  الشحّ كما أن . شركة الكهرباءلتسديد فواتير ة في فصول السنة المختلفة بسبب عدم توافر األموال المدرسيّ 
 اً نقص ويواجه الطالبسون من طباعة أوراق عمل للطاّلب، ة الالئقة، وال يتمّكن المدرّ يّ فير الشروط الصحّ يمّكن من تو 

 .في التجهيزات المطلوبة في األقسام المختلفة في مجاالت العلوم والرفاه التربوّي، وغير ذلك
 

                                                
 .، لطلب قدم بحسب قانون متناولية المعلومات21.01.2100وزارة التربية والتعليم من تاريخ  في" شيفي" رد مديرة شعبة  استشارة  29
 13.17.02 يوم" عير عميم"شرقي القدس لجمعية / مديرة مديرية التربية والتعليم رد 30
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القدس بأن الميزانية القائمة ال تلبي اعترفت بلدية  ة تقّدمت بها جمعّية حقوق المواطن،على ضوء التماسات إداريّ 
وقد أعلمت البلدية المحكمة أنها ستضيف إلى ميزانّيات المدارس في القدس . احتياجات الطالب في القدس الشرقية

أضيف مبلغ  2100وفي العام  .سنوات 3على امتداد  تدريجيّ  على نحو   شيكل 471117111 الشرقّية مبلغ وقدره
 3117111تعود إضافة مبلغ ) شيكل 0،811،111أضيف مبلغ  2102، وفي العام ميزانّيةالشيكل إلى  071117111

 .2103شيكل إلى ميزانّية العام  071117111من المفترض إضافة مبلغ و (. ةة الطبيعيّ شيكل إلى الزيادة السّكانيّ 
 

 ساعات طويلة على الطرقات -في الطريق إلى المدرسة .,
 

الرابع إذا  ى الصفّ الروضة اإللزامّي حتّ  قل المنّظم للطالب من صفّ البلدّية توفير النّ  علىيفرض القانون اإلسرائيلّي  
الثاني  ى نهاية الصفّ فيها، ومن الصّف الخامس حتّ  جَ رِ د  كان بيته على بعد أكثر من كيلومترين عن المدرسة التي أ  

وبما أن الكثير من  . 31مون فيهادرسة التي يتعلّ كيلومترات عن الم 3عشر بالنسبة للطاّلب الذين تبعد منازلهم أكثر من 
المدارس البلدية في األحياء المقدسية مكتظة وال يوجد بها مقاعد فارغة للطالب، ي ضطر اآلالف منهم إلى السفر إلى 

طالبًا  67304هناك متها بلدّية القدس أّن يتبّين من بيانات قدّ . مدارس خارج أحيائهم بوسائل النقل الممّولة من قبل البلدية
أن من  البيانات تلك ويظهر من .32إلى المدارس من قبل البلدية ات المنّظمةمن القدس الشرقّية يستخدمون شبكة السفريّ 

كأحياء العيسوية، الطور، بيت )داخل الجدار يقطنون في األحياء الواقعة طالبًا  2911 يوجد( 67304الـ )بين هؤالء 
 .طالبًا من جيل الروضة إلى الصف الرابع 0911ومن ضمنهم  ،..(حنينا، إلخ

 
هم من سّكان ( 37404)ات المنّظمة البيانات أّن نحو نصف الطاّلب الذين يستخدمون السفريّ تلك  من تحليل  فّ ي ستشَ 

والذين يضطرون للسفر يوميًا باتجاه الحاجز على مدخل أحيائهم وعبوره،  ة التي تقع خلف جدار الفصل،األحياء المقدسيّ 
. من ثم ركوب الحافالت الممولة من قبل البلدية والتي تنقلهم إلى مدارسهم الواقعة في األحياء المقدسية داخل الجدارو 

وتستغرق هذه الرحلة ما بين الساعة والساعتين في كل صباح، وفي بعض األحيان تفوتهم الحصة األولى بسبب تأخرهم 
الطاّلب الذين يسكنون خلف جدار العزل أكثر من عشرة كيلومترات في بعض الحاالت، تبعد بيوت و . الطرقات أزمة في

حاجز قلنديا أو حاجز إلى  للوصولا هم يغادرون منازلهم في الخامسة صباحً عن المدرسة، وما يعنيه هذا األمر هو أنّ 
ن العائالت تضطر من الجدير بالذكر أن الكثير م. ات المنّظمة إلى المدرسةومن هناك يستخدمون السفريّ  ،مخيم شعفاط

الحصول على السفر المنّظم من  أن أبناءهم يستحقونإلى الحاجز على الرغم من  من منازلها إلى تسديد كلفة السفر
 .لوزارة التربية والتعليم ة للمدير العامّ على ذلك النشرة الدوريّ  ا، كما تنّص انً منازلهم مجّ 

 
 

                                                
 "ات منّظمة للطاّلب والعاملين في سلك التعليم لمؤّسسات التعليم الرسمّيةسفريّ "  1-3.3لوزارة التربية والتعليم رقم  ة للمدير العامّ أ من النشرة الدوريّ 2.4ة المادّ  31
 07.16.02ة حقوق المواطن من تاريخ حي في بلدّية القدس على توّجه جمعيّ مان   –ة التربية والتعليم مديريّ  ردّ   32
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 نسبة التسّرب األعلى في البالد .0
 الد القدس الشرقّية ال ينهون الصّف الثاني عشرمن أو % 46أكثر من 

بيانات مقلقة حول نسب التسرب من ( مان حي)، قدمت مديرية التربية والتعليم في بلدية القدس 2100في نهاية عام 
طفاًل من  066: يكفينا أن نعرف أن التسرب يبدأ من الصف األول االبتدائي لنشعر بالقلق. المدارس في القدس الشرقية

ا ب ارتفاعً وترتفع نسبة التسرّ  .33قاعد الدراسة باألصلمال يرتادون ( من الطاّلب% 2)في الصف األول  7712صل أ
 ة، تبلغ الّنسب ضعفين وثالثة وأربعةأما في مرحلة الثانويّ . في الصف الثامن% 1ى يبلغ نسبة يأخذ بالتزايد حتّ 

، بينما تبلغ في %07العاشر تبلغ  ، وفي مرحلة الصفّ %01التاسع تبلغ  بين في مرحلة الصفّ نسبة المتسرّ : أضعاف
 .الثاني عشر في مرحلة الصفّ % 41، َو %31الحادي عشر  مرحلة الصفّ 

على  %.07.3الثانية عشرة  –ب في مدارس القدس الشرقّية في الصفوف السابعة في العام المنصرم، بلغت نسبة التسرّ 
في المجتمع العربّي في % 6.2، ويبلغ %4.2لوسط اليهودّي في إسرائيل يبلغ ل التسّرب في امعدّ  فإنّ سبيل المقارنة، 

 .ب في القدس الشرقّية يبلغ أربعة أضعاف التسّرب في الوسط اليهودّي في إسرائيلأّن التسرّ ذلك يعني . إسرائيل
 

. من األطر التعليمّية لى أيّ الكثير من طاّلب القدس الشرقّية ال ينتمون إأما عن األسباب والخلفيات، فمن المعلوم أن 
ة فجوة كبيرة في منّظم وكامل، وثمّ  ة لمتابعة هؤالء على نحو  ة آليّ أيّ اإلسرائيلية  من ناحية أخرى، ال تملك السلطات

ثّمة تمييز بل . ا يشير إلى التقصير الكبير من السلطات في معالجة هذه الظاهرةحول القدس الشرقّية، ممّ  تعددةبيانات م
على الرغم من أّن البيانات . بمة لمواجهة ظاهرة التسرّ ى في الحلول المقد  بين القدس الغربّية والقدس الشرقّية، حتّ وتفرقة 

على سبيل المثال،  عمل في : ة فجوة هائلة في الحلول المعروضةح، ثمّ القاسية ت سّوغ ممارسة سياسة التمييز المصح  
ب المباشر ، وهي مراكز تعمل على منع التسرّ "مركز تعليمّي آخر" )"ميال" مركز 06السنة الماضية في القدس الغربّية 

، ولم تعمل في القدس الشرقّية سوى خمسة (طالب بحسب احتياجاته ، وَتجري مالَءمة برنامج التعليم فيها لكلّ والخفيّ 
خدمات التعليم " )"شاَحر"مج ا يتبع لبرناصفًّ  70كان ثّمة  2100باإلضافة إلى ذلك،  في العام . مراكز من هذا النوع

اط الدوام الكات لضبّ من المِ  03.1وفي مقابل . 34، ولم يكن في القدس الشرقّية سوى ثالثة من هذه الصفوف"(والرفاه
في السنة فقط الك ونصف ّغل منها مِ الكات في القدس الشرقّية الثالثة، ش  م في القدس الغربّية، ال يتعّدى عدد المِ المنتظِ 

       . 35ماضيةال
                                

 
 

                                                
 2100عة للبلدّية في نهاية العام لجنة التربية والتعليم التابإلى حي ة مان  مته مديريّ قدّ  من عرض مرئيّ  33
 المالحظة السابقةانظر  34
 17.11.02عن ضباط الدوام المنتظم من موقع بلدية القدس اإللكتروني واجتماع جمعية حقوق المواطن مع مديرية التربية والتعليم يوم معلومات   35
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 غياب الرقابة والتفتيش  في ظلّ  للمدارس غير الرسمية سبوق مناٍم غير ت   .2
في العام . مّرة 04بنحو " ف فيها وغير رسمّيةمعترَ "قد األخير، تضاعف عدد المدارس التي تندرج تحت خانة في العَ 

ف فيها وغير الرسمّية في القدس الشرقّية لذين يدرسون في المدارس المعترَ ، بلغ عدد الطاّلب ا2112-2110الدراسّي 
 .36طالًبا 287281ا اليوم فيصل تعدادهم إلى طالب، أمّ ( 2111)ألفي 

 
نّ كيّ ماذا يعني أن تكون المدرسة معترًفا فيها وغير رسمّية؟ هذه المدارس ليست بمل   ة أجسام خاّصة كيّ ما بمل  ة الدولة، وا 

 ، وهي تعمل بترخيص واعتراف وزارة التربية والتعليم، ويجري تمويلها على نحو  (ر أهداف الربحـلربح أو لغيألهداف ا)
يجري (. أي بلدّية القدس في حالتنا هذه)ة كذلك واسع من قبل وزارة التربية، وفي اآلونة األخيرة من قبل السلطات المحّلـيّ 

، وجباية أقساط من (هملكن دون التمييز ضدّ )مح لها بانتقاء التالميذ وي س اإلشراف على هذه المدارس على نحو جزئيّ 
 .37األهالي

 
التنامي  ل في تزايد األطر التعليمّية المعترف فيها وغير الرسمّية في البالد، فإنّ نزعة عاّمة تتمثّ وجود على الرغم من 
نقص هائل في الغرف التدريسّية، ومن عودة الكثير  ة، وينبع منألبتّ  ر في القدس الشرقّية غير اعتياديّ ط  الهائل لهذه األ  

من سّكان القدس إلى مدينتهم بعد بناء جدار العزل، وكذلك بسبب استياء الكثير من األهل من جهاز التعليم الرسمّي، أو 
فة هي إضافة إلى ذلك، فإن هذه المدارس تنعم بثالثة مصادر تمويل مختل .لعدم رغبتهم في االنتماء إلى هذا الجهاز

 ".قانون نهاري"ق عليه اسم بحسب قانون التعليم الرسمّي الذي يطلَ  -وزارة التربية والتعليم، وبلدّية القدس، وأهالي الطاّلب
 

ثّمة جزء بسيط فقط من تنامي أعداد المدارس المعتَرف فيها وغير الرسمّية ي عزى إلى اختيار متعم د للتعليم الخاّص أو 
المدارس المختارة، تقع في الغالب مدارس كنسّية وأخرى ذات ممّيزات خاّصة، وتعمل بحسب  ضمن هذه. شبه الخاّص 

هذه . متزجة بمناهج التعليم المحّلّيةم  ( كجهاز التعليم األمريكّي أو الفرنسّي أو البريطانيّ )مناهج تعليم دول أجنبّية 
ا ينخرط فيها أطفال ينتمون إلى طبقات جل القبول فيها، وغالبً المدارس ت عتبر أ ط ًرا تعليمّية جّيدة، وثّمة تنافس شديد من أ

 .    ويستطيع أهاليهم تسديد األقساط التعليمّية التي تجبيها( بمقاييس القدس)ميسورة 
 

ات ف فيها وغير الرسمّية تنبع في السنوات األخيرة من تزايد في أعداد الجمعيّ الحّصة الكبرى من تنامي المدارس المعترَ 
ا في بنايات ر هذه المدارس سوى الحّد األدنى من المناهج المطلوبة، وتقع غالبً بعاّمة، ال توفّ . ت الفراغ القائماستغلّ التي 

إن كان  -لوا لتدريسها التي أ ه   رورة المواضيعَ سين ال يدّرسون بالضّ ال تستوفي المعايير التي تليق بالمدارس، وتشّغل مدرّ 
 .  هؤالء قد أ ّهلوا باألصل

                                                
لجهاز التعليم العربّي للعام  ؛ الكتاب السنويّ 2100، جهاز التعليم العربّي في القدس (َمخون ِيروشاالِيم ِلحيكر ِيسرائيل)معهد القدس لدراسات إسرائيل  36

 2102-2100حي مان   –والتعليم لمديرية التربية  ؛ وبيانات الكتاب السنويّ 2102
 2110، قانون حقوق التلميذ، 0949 قانون التعليم اإللزامّي، 37
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هزيل للغاية، " المعترف فيها وغير الرسمّية"إشراف وزارة التربية والتعليم وبلدّية القدس على المدارس إلى ذلك فإن إضافة 
يعملون في  06شين، مقابل مفتّ  1 طر التعليمّية الرسمّية في القدس الشرقّيةفي األ  يعمل . بل معدوم في بعض الحاالت

ف فيه وغير الرسمّي، حيث يعمل هناك خمسة ث عن التعليم المعترَ ا عندما يدور الحديالفجوة واسعة جدًّ . القدس الغربّية
 .38ا في القدس الغربّيةشً مفتّ  26في القدس الشرقّية مقابل ( أربعة من هؤالء يفّتشون على التعليم الرسمّي كذلك)شين مفتّ 
 

وغير الرسمّي في تقديم رأي  شين، في الغالب ينحصر التفتيش على التعليم المعترف فيهفي غياب العدد الكافي من المفتّ 
النقص في  .39خبير لمّرة واحدة من قبل المفّتشين بغية حصول المؤّسسة على االعتراف من قبل وزارة التربية والتعليم

طلب منهم ة، ومن بينها األقساط الباهظة التي ي  هات األهالي في مسائل عدّ ي إلى عدم االستجابة الالئقة لتوجّ الرقابة يؤدّ 
ي كذلك إلى تأخير ألشهر عديدة في الحصول على االعتراف ومعاقبة الطاّلب بسبب عدم التسديد، ويؤدّ  تسديدها،

فت في بالمؤّسسة التي تريد الحصول على االعتراف، وبالتالي في فحص قضايا األمان وتصحيح النواقص التي تكشّ 
 .الفحوص السابقة

 
من قبل البلدّية ( التربوّي وغير التربويّ )للتفتيش  الغياب الفعليّ "ات إلى بة بلدّية القدس قبل سنو على الرغم من إشارة مراقِ 

تحسين أو تغيير في هذا  لم يطرأ أيّ  40،"ف فيها وغير الرسمّية في شرقّي المدينةعلى مؤّسسات التعليم المعترَ 
ة على ضوء التنامي الكبير نائيّ ة استثيّ تكتسب هذه المسألة أهمّ . ة التفتيشالمضمار، ال في عدد المفّتشين وال في نوعيّ 

 .قد األخير في القدس الشرقّيةف فيها وغير الرسمّية في العَ لعدد المؤّسسات المعترَ 
  

 في مضامين التعليم في القدس الشرقّية وشطب لتدخ   .2
 

ة أوسلو ، فاقيّ اتّ "ذ ومن. ةبحسب خطط التعليم األردنيّ  مَ واصل الطاّلب في القدس الشرقّية على امتداد عشرات السنين التعل  
ة المدارس في القدس الشرقّية بحسب مناهج التعليم المعمول بها في مدارس در س غالبيّ عامًا،  تَ  01أي ما يقارب 

فاق السياسّي الموّقع ا في االتّ تطبيق منهاج السلطة الفلسطينّية في القدس الشرقّية ال يلقى دعمً  .41السلطة الفلسطينّية
عت الل مكانة التربية والتعليم في القانون الدولّي، ال سّيما في الكثير من المواثيق الدولّية التي وقّ فحسب، بل كذلك من خ

                                                
في وزارة التربية والتعليم، في رسائل رسمية مؤرخة بـ  المسؤولة عن تطبيق قانون حرية المعلومات، من السيدة صوفيا مينتش الى هذه المعلوماتصلنا تو  38

كذلك الغربية الذين يفتشون على المدارس المعترف بها غير الرسمية هم مفتشًا في القدس  26اثنين من الـيجدر التنبيه إلى أن . 13.16.02و 29.18.00
 مقتشين في المدارس الرسمية

 3، ص 2116لومات التابع للكنيست، القدس، مركز األبحاث والمع التربية والتعليم في شرقيّ  39
 ، المجّلد الثاني2114-2113لعامي ، تقرير مراقبة "جهاز التعليم في شرقّي المدينة:"مراقبة بلدّية القدس 40
ابع للكنيست، نظام التعليم في ز األبحاث والمعلومات التمرك –حول قضية محاولة فرض المناهج االسرائيلية، يمكنك االطالع على تقرير يوفال فرجن للمزيد  41

 على هذا التقرير، فإن المدارس الرسمية تضيف إلى المناهج القائمة تعليم اللغة العبريةبناء (. 2101أيار )غرف التدريس ومناهج التعليم : شرقي القدس
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf
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ويتفق تطبيق هذا المنهاج مع الحق المكفول لكل مجتمع بتدريس المنهاج . 42 إسرائيل عليها وعادت وصادقت عليها
 .الخاص به والذي يالءم تراثه وهويته وثقافته

 
بتحويل كتب التدريس في المدارس الرسمّية تقوم منذ عدة أعوام  (حيمان  ) مديرية التربية والتعليم سبق فإن على الرغم مما

وحسب . ادً مجد   تهاإزالة مضامين مختلفة منها وطباعوقد قام هذا األخير ب ،في القدس الشرقّية لفحص طرف خارجيّ 
يرية التربية والتعليم تقوم بتحويل هذه الكتب للطرف الخارجي مد"تقرير لمركز المعلومات والبحث التابع للكنيست، فإن 

وفي المقابل، تقوم مديرية التربية والتعليم بالتعميم  .43"حرض على دولة إسرائيل وعلى اليهودي  ليقوم بتحديد أي نص فيها 
  .بأن يستخدموا فقط الكتب التي تفحص من قبله على المدارس

 
فحص الكتب تقوم به جهة من خارج وزارة  ، والتي وصلت إلينا، أنّ 44ة لبلدّية القدسن من بعض الوثائق الرسميّ ويتبيّ 

وقع االختيار عليه من خالل عطاء تقّدمت به بلدّية  خاص المقصود هو جسم خارجيّ . التربية والتعليم ومن خارج البلدّية
وال تعرف كذلك  الجسم الخارجيّ ذلك م على درجة الرقابة التي تفرضها وزارة التربية والتعليوال ت عرف بالضبط . القدس

أسباب  ومن الجدير بالذكر هنا، أنه ورد في. اها هذا الجسم عند فحص الكتبة التي يتبنّ المعايير التربوّية المهنيّ 
بحسب ما )انت على النحو التالي بعد اعالن العطاء كالتوصية لتشغيل الجسم الذي وقع اختيار اللجنة البلدّية عليه 

وغني عن القول، في هذا المضمار، أنه من غير  ".المزّود الذي وقع عليه االختيار هو المزّود األرخص(: "ت اللجنةدّون
بأداء وظيفة فائقة الحساسية وتختلف حولها اآلراء كوظيفة فحص  -غير حكومية  –المقبول أن يتم تفويض جهة خاصة 

ي سياق اختيار هذه الجهة غير مبرر وال يتالءم مع حساسية الكتب الدراسية، ناهيك عن كون المعيار الذي يظهر ف
 .الموضوع

 
ذا ما قمنا ب قاد السيد وقد  .قلقة للغايةفسنجد بعض التغييرات الم مراجعة التغييرات التي يدخلها هذا الجسم الخاّص وا 
طبها من كتب التدريس ة مسح شاملة للتغييرات التي جرى شعمليّ ( في سلوان أولياء األموررئيس لجنة )فارس خالص 

ة تثير الكثير من التساؤالت حول اإلمكانيّ  التي يتم تغييرها المضامينوكانت النتيجة أن . في السنة الدراسّية الماضية
ة الفلسطينّية، ال سّيما في مدينة معّقدة كالقدس المتوافرة لجهاز التعليم في القدس الشرقّية كي يطرح الرواية التاريخيّ 

  .تين مختلفتينوقت ذاته روايتين قوميّ تحتضن في ال
 

                                                
من الميثاق  27ة ؛ المادّ (0966)ة ة والثقافيّ ة واالجتماعيّ من ميثاق الحقوق االقتصاديّ  03ة ؛ المادّ (0948) لحقوق اإلنسان  من اإلعالن العالميّ  26ة المادّ  42

 ، وغيرها0989معاهدة حقوق الطفل، من  29ة ؛ المادّ 0966ّية، ة والسياسالدولّي حول الحقوق المدنيّ 
األبحاث والمعلومات التابع للكنيست، ادعاءات حول استخدام مناهج تعليمية غير مصادق عليها في جهاز التعليم بشكل عام وفي مركز  –وفال فرجين ي 43

  http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02913.pdf 03، ص 2100آذار . بشكل خاص( بما يشمل شرقي القدس)ودي الوسط غير اليه
 ,5.36.4,التخطيط في بلدية القدس بتاريخ توفير حقائق حول ، لجنة 043تقرير رقم   44

 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02913.pdf
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القائد إلى  بعض النصوص التي تتطرقالرابع  هكذا، على سبيل المثال، ش طبت من كتاب تعليم اللغة العربّية للصفّ 
التي أجريناها للكتب  المراجعةمن  نَ تَبي   وقد .الصليبّيين ضدّ  خاضهاين التي ومعركة حطّ  وبيّ صالح الدين األيّ المسلم 

إلى جانب شطب  .45حطين قام بشطب جزء من التفاصيل حول معركة الجسم الخارجيّ  لتي تناولت هذا الموضوع أنّ ا
أظهرت عملّية المسح التي . يشيد بما قام به صالح الدين لتوصيف أدبيّ  جزء من الوصف التاريخّي، جرى شطب تامّ 

ة الحديث يدور عن شطب رواية تاريخيّ  قاطع أنّ  أجرتها لجنة األهالي في سلوان وجود أمثلة مشابهة توّضح بشكل
وال شك أن هذه  .، وأنه شطب ال يتعلق بأي نصوص م حّرضةةة الشرعيّ ة هؤالء الطلبة القوميّ ويّ كاملة، وعن مساس به  

مدينة، الرقابة التي تمارس كعمل اعتباطي وأحادّي الجانب تمارسه الجهة التي تمتلك القوة، وت عّزز التوّتر القائم في ال
وت عّمق من انتهاك الحقوق األساسّية لسّكان القدس الشرقية، وباألخص حّقهم في إكساب أبنائهم التربية المتوائمة مع 

  .ثقافتهم والرواية الوطنية الخاصة بهم
 

 دة3 بل سياسة متعم  زّلةهذه ليست   .2
 

ة أّنه ثمّ  ال يمكن اإلنكارعليم في القدس الشرقّية، التالمتعلقة بمواضيع التربية و عديد من االلتماسات أن تم تقديم المنذ 
ة في بلدّية محاوالت للتعامل مع االحتياجات ومواجهة النقص في الغرف التدريسّية، ال سّيما في قسم البنايات العامّ 

غرفة تدريسية ويمكن لبناء ما يقارب األلف  .حيمان   -ة التربية والتعليمفي مديريّ  القدس، وفي قسم التخطيط الفيزيائيّ 
تقديم حل لبعض مشاكل جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقية، والمتمثل في االستجابة للنقص الكبير في عدد تلك 

على ضوء هذا التجاوب ولكن في ذات الوقت، و . الغرف واالستعاضة بها عن الغرف القائمة وغير الالئقة لالستخدام
سوى التساؤل حول مصدر النقص اآلخذ بالتزايد في غرف  أمامنا ىة القدس، ال يتبقّ ين في بلديّ فين المهنيّ للموظّ  الملفت

 . التدريس في القدس الشرقّية
 السياساتالتي تكشف لنا عن  وسعاستيضاح واستبيان الصورة األفي محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل، ال بّد من 

إلى سياسة تخطيط ف التدريسّية في القدس الشرقّية اية النقص في الغر إذ ت عزى بد. ة تجاه القدس الشرقّيةالعامّ  اإلسرائيلية
منذ ذلك العام، صادرت . 0967في العام  ت إسرائيل القدس الشرقّية إلى حدودهاضمّ بدأت منذ أن ة متواصلة تمييزيّ 

هذه  َجَرت  . ة الضمّ شملتها عمليّ  717111من الدونمات، من أصل  247111حكومات إسرائيل المتعاقبة أكثر من 
ة العظمى من هذه األراضي است خدمت ألغراض بناء ة، لكّن الغالبيّ غراض عامّ بهدف استخدام األراضي أل المصادرة  

 46 .ة يهودّيةأحياء استيطانيّ 
الفلسطينيين في القدس ة الحتياجات سلطات التخطيط اإلسرائيليّ  فلم تستجبر، صادَ ا فيما يتعّلق بالمساحات التي لم ت  أمّ 
ومن أصل مساحة الـ . تلبي االحتياجاتطات وخرائط إلنشاء بنايات جديدة ولم تضع مخطّ  شرقية إال فيما ندر،ال

                                                
 اإلشارة بأن صالح الدين حال دون وصول الصليبيين إلى طبريا بواسطة حرق أشجار في المنطقة: على سبيل المثال 45
ان والمهندسة إفرات كوهين بار، سياسة المحامية نسرين عليّ  ; (2119)  دليل الحائر في مسألة هدم المنازل في القدس الشرقّية    ،جمعّية عير عاميم  46

 .1.10.2102ة  وحماية البيئة، يّ هة إلى رئيس لجنة الداخلرسالة موج   –التخطيط والبناء في القدس الشرقّية 
http://www.acri.org.il/he/?p=19003#_ftn3  

http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HomeDemolitionGuideHeb.doc
http://www.acri.org.il/he/?p=19003#_ftn3
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ن من إصدار تراخيص بناء مك  ت  )على خرائط  قَ ة سّكان المدينة الفلسطينّيين، صودِ كيّ ية بمل  دونم المتبقّ  467111
المساحة التي وفي هذه الخرائط، ظهر بأن  47.من الدونمات 247711لما ال يزيد عن ( ة على البناءوالمصادقة الفعليّ 

ة وضعت زات جغرافيّ واحتوت في الكثير من األحيان على مميّ  48ت إلقامة المؤّسسات التعليمّية قليلة منذ البداية،دّ عِ أ  
 .الكثير من العقبات أمام تطويرها

ّدة عَ ع ّرفت في الخرائط بأّنها م  والتي لجمهور الفلسطينّي من المساحات المتوافرة الستخدام ا المساحة الصغيرة المتبقية أما
دة في مجال تخطيط األراضي كي يصبح باإلمكان إقامة مؤّسسات إجراءات معقّ فإنها تستوجب الحتياجات التعليم، 

د وتستوجب شديدة التعقي( إجراءات المصادرة أو إجراءات توحيد وتقسيم الحصص القائمة)هذه اإلجراءات . تعليمّية عليها
 49.استثمار أموال كثيرة من قبل السلطات

 
مصلحة المستوطنين وتوطينهم في  السياسات االستيطانية التي ت قدمفي السنوات األخيرة  تأضيف التعقيدات، هذه إلى كلّ 

 المتواصلمن التمييز  وباالختالف. ولويات اإلسرائيليم األقلب األحياء الفلسطينّية في القدس الشرقّية على رأس سلّ 
 بذاته ل ثمرة لسياسات يقوم هويشكّ  القائم حالياً  هذا التمييز إنّ ف، الحالي من سابقيه رئيس البلدّية" ورثه"الذي  والسابق
 .ةما أوتي من قوّ  ا بكلّ مً د  بدفعها ق  

 
لبناء الغرف  ال يالمس موضوع التعليم في القدس الشرقّية مسألة بناء الغرف التدريسّية والعثور على مساحات شاغرة

وجود المجتمعات لل التعليم قاعدة وركيزة يشكّ . ا يزخر  بالمضامين العميقةا جوهريًّ التدريسية فحسب، بل يالمس كذلك حقًّ 
إطار السياسة أما في . التعليم ينّمي جيل المستقبل، وهو الذي يمنحه فرصة نسج األحالم، والتطّور، والطموح. ةيّ المحلّ 

بتلع ت  ت هَمل و ، حيث أما السلطات اإلسرائيلية ةغير مرئيّ  الفلسطينيين في القدس الشرقيةكاملة من  القائمة، تبقى أجيال
لسنين طويلة، وكذلك في التمييز في رصد الموارد، وفي تفضيل  الذي يمتدّ  ة داخل اإلهمال اإلجراميّ احتياجاتهم األساسيّ 

على  ألولوياتم اتغيير سلّ  مسؤولية ينبغي وضعهذا، نعتقد أنه وتعقيبًا على . احتياجات سّكان المدينة اآلخرين عليها
ى على عاتق هؤالء ي لقَ إذ . حي، ووزير التربية والتعليم، والحكومةمان   -ة التربية والتعليمطاولة رئيس البلدّية ومدير مديريّ 

التربية والتعليم ئق من مستوى ال إلخفاقات إسرائيل عبر السنين في ضمان  ة تنفيذ تصحيح أساسيّ واجب ومسؤوليّ 
 .القدس الشرقّيةطفال أل
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