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دور املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية يف القد�س

د. ناجح بكريات

مقدمة:

�لقطاعات، للعدو�ن  �لقد�ض، ك�صاأن باقي  �لثقافية و�لرتبوية يف  �ملوؤ�ص�صات  تعر�صت 

�الأر��صي  وبقية  �لقد�ض  على  “�إ�رش�ئيل”  �صنتها  �لتي  �حلرب  نتيجة  �الإ�رش�ئيلي 

1967، وحر�ض �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على ت�صديد �رشباته �ملتالحقة  �لفل�صطينية �صنة 

يف  و�لتعليمية  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  ونعني  ويتطور،  �لعقل  فيها  يتنامى  �لتي  �ملو�قع  �إىل 

�لقد�ض خا�صة ويف فل�صطني عامة.

فبعد �أن �صدرت مو�فقة �لكني�صت Knesset �الإ�رش�ئيلي على �ل�صم �لع�صكري للقد�ض 

يف حزير�ن/ يونيو 1967، �صارعت “�إ�رش�ئيل” �إىل �لقيام باإلغاء �لقو�نني �الأردنية �ملتعلقة 

�أيديها على جميع �ملد�ر�ض �حلكومية ومديريات  بالرتبية و�لتعليم يف �ملدينة، وو�صعت 

باأجهزة  �اللتحاق  �لتعليمي  �جلهاز  يف  و�لعاملني  �ملوظفني  من  وطلبت  �الأردين،  �لتعليم 

�لتعليم �الإ�رش�ئيلية �رشيطة �أن يطبق فيها �ملنهاج �الإ�رش�ئيلي، و�أن تنفذ جميع تعليمات 

�لقد�ض  وبلدية  �ملعارف  وز�رة  �أي  �لتعليم،  على  �مل�رشفة  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �جلهات 

.
1
�الإ�رش�ئيلية؛ فرف�ض مدير مكتب �لرتبية و�صحبه �لعمل حتت تلك �لظروف

لقد كان حترك مو�طني �لقد�ض �صّد ��صتيالء �الإ�رش�ئيليني على موؤ�ص�صاتهم �لثقافية 

بلدية  �إجبار  �إىل  �لن�صال  هذ�  �أدى  وقد  �الأول،  �لطر�ز  من  جمتمعية  مقاومة  و�لتعليمية 

�لقد�ض على �إعادة �ملناهج �الأردنية �إىل جميع �ملد�ر�ض، كما �أدى هذ� �الندفاع �جلماهريي 

�إىل �الهتمام بالتعليم و�ملوؤ�ص�صات �خلا�صة و�فتتاح مد�ر�ض خا�صة، �إال �أن �الأمة �لعربية 

من  �لنوع  هذ�  لدعم  �لوعي  من  كاٍف  م�صتوى  على  تكن  مل  �حلني  ذلك  يف  و�الإ�صالمية 

�لتعليم. 

وهناك موؤ�ص�صات تعليمية ذ�ت تاريخ عريق قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وقعت حتت 

�لرغم  �ليوم، على  �لنظام، وبع�صها حافظ على م�صريته وخ�صو�صيته حتى  وطاأة هذ� 

�إىل جهات  �ملوؤ�ص�صات تخ�صع  �لتي فر�صت عليها، و�أ�صبحت هذه  �لعقبات و�لقيود  من 

متعددة م�رشفة على �لتعليم يف �لقد�ض.
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ل�صنة  �لعربية  للثقافة  �لثقافية، وعا�صمة  �لعاملية  �ملدن  �لقد�ض و�حدة من  تعّد مدينة 

2009، وذلك ب�صبب ما حوته من مقد�صات وموؤ�ص�صات ثقافية وتعليمية ومد�ر�ض، فهي 

خز�نة �لتاريخ ومدينة �لعلم و�لعلماء، ولكن �الحتالل هو �لذي خطط لتهويد �ملدينة منذ 

�صنة 1948 وحتى �الآن، ورف�ض �إقامة �أية موؤ�ص�صة ثقافية، بل و��صتوىل على �لعديد منها.

�لعمل  قادة  خّرجت  �لتي  �ملكب  جبل  �أر�ض  على  �لعربية  �لكلية  نذكر  زلنا  ما  فنحن 

وِّلت �ليوم �إىل كلية لتدريب �لنخبة من  �ل�صيا�صي و�الأكاديي يف �لوطن �لعربي، و�لتي حمُ

“�إ�رش�ئيل” قد ��صتولت على مكتبة �لقد�ض �لعامة يف �صارع  �أن  �جلي�ض �الإ�رش�ئيلي. كما 

 Rockefeller روكفلر  متحف  �إىل  ��صمه  وغريت  �لفل�صطيني  �ملتحف  وعلى  �لزهر�ء، 

Museum، وحولت �لتنكزية �إىل مقر جلي�ض �لدفاع، و�لبكرية �إىل جمعية للمعاقني حركياً، 

مر�كز  تن�صئ  �أن  وحاولت  �لبحث  مر�كز  و�أغلقت  �ل�صحف،  ور�قبت  �مل�صارح  وقيدت 

�صبابية مبو��صفات �إ�رش�ئيلية مثل مركز بيلي و�ملركز �جلماهريي.

ولكن �لقد�ض معطاءة مل جتف بعد و�خلري و�لبكة فيها باقيان �إىل يوم �لقيامة، ونحن 

يف هذ� �لبحث �صنحاول �أن نلقي �ل�صوء على بع�ض هذه �ملوؤ�ص�صات �لتي ما ز�لت �صاخمة 

�لتي  �ملوؤ�ص�صات  توزيع  �لتايل  �جلدول  ويبني  جرى.  ما  كل  من  �لرغم  على  �ملدينة،  يف 

�صنلقي عليها �ل�صوء يف هذه �لدر��صة:

جدول 7/1: املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية يف القد�س قبل �شنة 1967  

�شنة التاأ�شي�ساجلهة امل�رصفةا�شم املدر�شة

1906وز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيليةالر�شيدية

1918بلدية �لقد�ضالعمرية

1922�الأوقاف �الإ�صالميةدار الأيتام

1931�ملد�ر�ض �خلا�صةالإبراهيمية

1937وز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيليةاملاأمونية

1948�ملد�ر�ض �خلا�صةدار الطفل

1958�الأوقاف �الإ�صالميةثانوية الأق�شى ال�رصعية

1965�ملد�ر�ض �خلا�صةاملعهد العربي
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اأواًل: املدر�شة الر�شيدية:

عبد  �ل�صلطان  ع�رش  يف  �لقد�ض  يف  �لعلمية  �حلياة  م�صتوى  على  يتعرف  �أن  �أر�د  من 

ذلك  على  �ل�صاهد  �لتاريخي  �الأثر  على  ير  �أن  له  بّد  فال   )1909-1879( �لثاين  �حلميد 

يف  ع�رشها  يف  �حلكومة  مد�ر�ض  �أح�صن  من  فهي  �لر�صيدية،  �ملدر�صة  وهو  �أال  �الآن،  �إىل 

�لبالد قاطبة. حيث ظهر بعد �إعالن �لد�صتور يف �أو�خر �حلكم �لعثماين �صنة 1908 �صيء 

�ملد�ر�ض  �لتعليم، وظهرت  �لدولة على عاتقها م�صوؤولية  �لتعليم، و�أخذت  �لتنظيم يف  من 

�لبلد،  �أو  �لقرية  �ملدينة عن  �البتد�ئية و�الإعد�دية و�ل�صلطانية، وكانت مدتها تختلف من 

وكانت �ل�صورة ب�صكل عام ت�صري على �لنحو �لتايل:

�بتد�ئي ومدته �صت �صنو�ت.  .1

�إعد�دي ومدته ثالث �صنو�ت.  .2

�صلطاين ومدته ثالث �صنو�ت.  .3

املدر�شة الر�شيدية تاأ�ش�شت �شنة 1906
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وينعقد �لتعليم �البتد�ئي يف �لقرى ويف �الأق�صية، و�لتعليم �الإعد�دي يف �ملت�رشفيات، 

و�لتعليم �ل�صلطاين يف �لواليات، وكانت �لقد�ض مت�رشفية.

ويكن تق�صيم �أمناط �لتعليم يف تلك �لفرتة �إىل ثالثة م�صار�ت:

الكتاتيب: وفيها يتوىل �لتدري�ض معلم �أو �صيخ، و�لكتّاب مكون من غرفة و�حدة،   .1

ويقت�رش �لتعليم فيه على �لقر�ءة و�لكتابة وحفظ �لقر�آن و�حل�صاب.

�لطالب  وبد�أ  مبدئياً،  �لتعليم  �لعثمانية  �حلكومة  وتبنت  احلكومية:  املدار�س   .2

بدخول �ملد�ر�ض و�لتعلم فيها، و�أ�صبح قيام نو�ة �لتعليم.

املدار�س اخلا�شة: وتق�صم �إىل ق�صمني:  .3

�ملد�ر�ض �لوطنية. 	•

.
2
�ملد�ر�ض �لتب�صريية 	•

يف �صنة 1920 قامت حكومة �النتد�ب �لبيطاين بت�صنيف �ملد�ر�ض على �لنحو �لتايل:

مد�ر�ض �حل�صانة وب�صاتني �الأطفال حتى �ل�صاد�صة من �لعمر.  .1

�لتعليم �البتد�ئي �الأول: 6-11 عاماً، ومدته خم�ض �صنو�ت.  .2

�لتعليم �البتد�ئي �لثاين: 11-13 عاماً، ومدته �صنتان.  .3

�لتعليم �لثانوي �الأول: 13-15 عاماً، ومدته �صنتان.  .4

.
3
�لتعليم �لثانوي �لثاين: 15-17 عاماً، ومدته �صنتان  .5

، ومن 
4
و�ملدر�صة �لر�صدية يف �لقد�ض هي �لتي �صميت يف �النتد�ب باملدر�صة �لر�صيدية

�أجل �لتعرف على هذه �ملدر�صة فال بّد من �لوقوف على �لنقاط �لتالية:

1. موقع مدر�شة الر�شيدية:

�أقيمت  �لقد�ض  �ل�صمالية ل�صور  �ل�صاهرة ومن �جلهة  على بعد خم�صني مرت�ً من باب 

�ل�صارع  �جلنوب  من  يحدها  حيث  �ليوم؛  حتى  ز�ل  ما  و�لذي  �لر�ئع  مببناها  �لر�صيدية 

�الأر��صي  فندق  �ل�صمال  ومن  و�ملدر�صة،  �لقدية  �لبلدة  �صور  بني  يف�صل  �لذي  �لعام 

�لغرب  ومن  روكفلر،  بـا�صم  �ملعروف  قدياً  �لفل�صطيني  �ملتحف  �ل�رشق  ومن  �ملقد�صة، 

�ل�صارع �لعام �لذي يف�صل بينها وبني موؤ�ص�صة �لبيد �لعامة.
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2. و�شف املبنى:

�ل�صاحة  من  عري�ض  بَدَرج  �إليها  ي�صعد  طو�بق  ثالثة  من  �لر�صيدية  مبنى  يتكون 

�إىل  �لدرج  ويف�صي  �ملتاأخرة،  �لعثمانية  �ملعلقة  �ملباين  �صكل  ياأخذ  وطابعها  �خلارجية 

�صاحة و��صعة م�صقوفة وعلى يني �ل�صاحة مدخل �إىل غرف �صفية متعددة وكذلك على 

ي�صارها.

وهي  كبرية،  �صفية  غرف  �أي�صاً  جانبيه  وعلى  ممر  �إىل  يف�صي  �لعلوي  و�لطابق 

�جلنوبية  �لو�جهة  �أعلى  يف  �الأ�صا�ض  حجره  ثمُبّت  مثمن  �صكل  على  بالقرميد  م�صقوفة 

�إ�صافة مبنيني؛ كل  مّت  �لر�صيدية  تو�صع  �الأ�صلي، ومع  �لعثماين  �ملبنى  للمبنى. هذ� هو 

مبنى مكون من طابقني فيهما �أكرث من ع�رشين غرفة �صفية، و�أمام هذه �ملباين �لثالثة 

�صاحة و��صعة للطالب.

3. مراحل منو الدرا�شة وتطورها يف الر�شيدية:

اأ. املرحلة الأوىل )1948-1908(:

ذكر �لعارف �أن للر�صيدية يف ت�صميتها قولني: �الأول �أنها بنيت على يد مت�رشف �لقد�ض 

ر�صيد بك �صنة 1906 يف زمن �ل�صلطان عبد �حلميد، و�لثاين �أنها بنيت يف زمن �ل�صلطان 

�لقول  و�الأرجح  �لزمن.  مع  حرفت  و�إمنا  ر�صادية  ��صمها  و�أن   1908 �صنة  ر�صاد  حممد 

 ،1906 �الأول لعدة �عتبار�ت منها، �أن تاريخ �حلجر �ملثبت يف �أعلى �ملبنى يعود �إىل �صنة 

.
5
وكذلك عرفت �ملد�ر�ض �البتد�ئية �حلكومية بالر�صيدية و�ل�صلطانية يف تلك �لفرتة

�إن بد�يات �مل�صرية �لرتبوية �لتعليمية يف مدر�صة �لر�صيدية كانت �صنة 1909 �أي بعد 

للتعليم  ق�صم  وفيها  �أولية  فيها  �لدر��صة  وكانت  �الأ�صا�ض،  حجر  و�صع  من  �صنني  ثالث 

�لثانوي، وق�صدها �لعديد من �لطلبة من د�خل فل�صطني وخارجها، ثم تطورت بعد �حلرب 

�لعاملية �الأوىل فاأ�صبحت مدر�صة ثانوية كاملة، وعرف هذ� �لنوع من �ملد�ر�ض باملد�ر�ض 

. ثم تطور �لتعليم يف �ملدر�صة بعد �ملرحلة �لثانوية ب�صنتني 
6
�ل�صلطانية )�ملكتب �ل�صلطاين(

�أخريني، حتى �صارت توؤهل خريجيها �حلا�صلني على �ل�صهادة �لثانوية )�ملرتيكولي�ض( 

لدر��صة �لطب و�لهند�صة، وذلك بدر��صة مو�د خا�صة حت�صريية، بحيث كانت �ل�صنتان 

.
7
�لدر��صيتان يف �ملدر�صة تعادالن �ل�صنة �لتح�صريية يف كليات �لطب و�لهند�صة و�حلقوق
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�ملدر�صة  يف  علومهم  تلقو�  �لذين  �الأكادييني  بع�ض  �أن  �إىل  �ملدر�صة  �صجالت  وت�صري 

يف  در��صتهم  �أمتو�  و�حلقوق  و�لهند�صة  �لطب  لكلية  �لتح�صريية  �ل�صنو�ت  يف  �لر�صيدية 

1938، �لذي ��صتهر كطبيب على  �أبو �صعود �صنة  �أمثال ح�صام �لدين  �إ�صطنبول،  جامعة 

�ملهند�ض  جند   1916 �صنة  ويف  �لبيطري،  �لطبيب  �لن�صا�صيبي  وعلي  �لوطن،  م�صتوى 

نظيف �خلالدي �لذي �أ�صهم يف بناء �صكة حديد �حلجاز. وتخرج منها �أي�صاً ر�صدي �الإمام 

�حل�صيني �صنة 1913 وقد عنّي مهند�صاً لدى �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى يف �لقد�ض، وكذلك 

�ملهند�ض ر�غب �لن�صا�صيبي �صنة 1915 رئي�ض بلدية �لقد�ض يف عهد �النتد�ب.

بكر  عارف  منهم:  فيها  طالباً  وكانو�  �حلقوق،  جمال  يف  كبري  عدد  منها  تخرج  كما 

وم�صطفى  �خلالدي،  ويو�صف  �لكرمي،  �لكرمي  وعبد  �الأفغاين،  علي  طاهر  �لدجاين، 

.
8
�خلالدي

ذكرت جملة �ملدر�صة �أنها كانت ت�صم يف جنباتها كو�در تربوية موؤهلة، �أمثال �ل�صيخ 

وزهري  �لن�صا�صيبي،  �لدين  حمي  وفوزي  زالطيمو،  ح�صن  وحممد  �لعوري،  �إبر�هيم 

�ل�صهابي، ويا�صني �خلالدي.

و�متازت �لر�صيدية �أي�صاً بوجود �ل�صفوف �لثالث و�لر�بع و�خلام�ض �لثانوي، وهو 

�لثانوي  �لثاين  �ل�صف  �لطالب يكملون  �لثانويات يف فل�صطني، فكان  بقية  ما ميزها عن 

يف �أي مدر�صة يف فل�صطني كغزة ويافا وحيفا و�لنا�رشة و�خلليل ونابل�ض، ثم ياأتون �إىل 

.
9
�لر�صيدية ليكملو� حت�صيلهم �لعلمي وي�صتعدون لدخول �جلامعة

�رشيف  �لفرتة  هذه  خالل  �لر�صيدية  �ملدر�صة  �إد�رة  على  تقلبو�  �لذين  �ملديرين  ومن 

�أ�صهر  �لن�صا�صيبي، وعارف �لبديري، وحممد هادي �حلاج جب، وح�صن عرفات. ومن 

وجالل  �ملهندي،  و�صكري  �لكرمي،  وح�صن  �خلطيب،  �لدين  �صياء  �ل�صيخ  �أ�صاتذتها 

وعثمان  �الأموي،  وح�صام  �لبغوثي،  �ل�صالم  عبد  وحممد  ها�صم،  و�إح�صان  زريق، 

بدر�ن، و�إ�صحق مو�صى �حل�صيني، وفوؤ�د �لرتزي، وحممد �لعدناين، وممدوح �خلالدي، 

وعبد �حلافظ كمال، وعبد �مللك �لنا�صف، وو�صفي �لعنبتاوي، وح�صني �الأ�صهب، وبدر 

.
10

�لفاهوم، و�صليم كاتول، و�أنور �خلطيب

�أن �ملنهج يف �ملدر�صة �لر�صيدية كان يتبع �حلكومات �حلاكمة،  �إىل  وت�صري �لدر��صات 

لكونها مدر�صة حكومية، ففي �لفرتة �لرتكية كانت تطبق عليها مناهج �لتعليم �البتد�ئي 
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و�لثانوي، وبعد دخول �لقو�ت �لبيطانية �أ�صبح �ملنهج فيها مزيجاً بني �ملنهج �مل�رشي 

كانت مالحمه   1920 �صنة  �البتد�ئية  للمد�ر�ض  ثم و�صع منهاج موؤقت  �لرتكي،  و�الآخر 

�لرئي�صية تلك �مل�صتعملة يف م�رش و�ملتاأثرة �إىل حد ما بالنظام �لفرن�صي. ثم تطور �ملنهاج 

حيث   1924 �صنة  �ملنهاج  و��صتقر  �لبلد،  حلاجات  مالئمة  �أكرث  لي�صبح  �لتايل  �لعام  يف 

�لتعليم  �للغة �الجنليزية و�لفيزياء و�لكيمياء و�لريا�صيات و�لتاريخ، حيث كان  �أدخلت 

�لعلم،  حت�صيل  يف  �لتفوق  مقد�ر  هو  �لذكاء  ومقيا�ض  �لطالب،  بني  و�لتز�حم  بالتناف�ض 

عن  متميز�ً  وكان  �الأ�صا�ض،  هذ�  على  مو�صوعاً  �لفل�صطيني  �لدر��صي  �لبنامج  وكان 

�لنهائي جمل�ض  جميع �لب�مج �لدر��صية يف �لعامل �لعربي، وكان ي�رشف على �المتحان 

.
11

�لتعليم �لعايل �لفل�صطيني

ب. املرحلة الثانية )1967-1948(:

�لر�صيدية �صاأنها �صاأن بقية مد�ر�ض  �ملدر�صة  �لدر��صة يف  1948 تعطلت  خالل حرب 

�لتي  �ملد�ر�ض  �صمن  من  �ملدر�صة  كانت  �الأردين  �لعهد  بد�ية  ومع  وفل�صطني،  �لقد�ض 

�لتي  �لوحيدة  �ملدر�صة  هي  و�أ�صبحت  �الأردنية،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عليها  ت�رشف 

�ملتو�جدة  �حلكومية  �ملد�ر�ض  جمموع  من  �الأردنية  �لثانوية  �لدر��صة  المتحان  تتقدم 

�آنذ�ك. ويف �صنة 1964 بلغ عدد طالبها 950 طالباً وكان فيها ثالثون �صعبة و28 معلماً، 

�ل�صعود،  �أبو  وتوفيق  جالجل،  يو�صف  منهم  كان  �أكفاء،  �أ�صاتذة  �إد�رتها  على  و�أ�رشف 

و�ل�صيد �أحمد عودة، وعبد �للطيف �حل�صيني، وحممد �لقيمري. وبقيت �لر�صيدية توؤدي 

دورها ب�صكل ممتاز، وح�صدت جو�ئز عديدة على م�صتوى �خلريجني، كان منهم: عبد 

�أحمد ر�صيد  1958، و�لدكتور عدنان  1957، و�أحمد فهيم جب �صنة  �لرحيم بربر �صنة 

كمال، و�لدكتور عدنان حممد زعيرت �صنة 1959، و�ملهند�ض �صعد �لدين �صليمان عوي�ض، 

�أ�صتاذ�ً يف جامعة تك�صا�ض يف �لواليات �ملتحدة، وقد تخرج منها �صنة  و�لذي يعمل حالياً 

�لر�صيدية كوكبة  1965 خرجت  1963. ويف �صنة  1962، و�ملحامي ب�صارة خوري �صنة 

جمتمعهم  خدمة  يف  �الأثر  �أكب  لهم  كان  و�ل�صحية،  �ملهنية  �ملجاالت  معظم  يف  �لطلبة  من 

�لنوباين، وعبد �هلل  �ملقد�صي، منهم على �صبيل �ملثال: ها�صم �صامل �لزبن، ونافذ حمدي 

�صالمة �لقنب، و�أ�صطى بنديل زكاك، وم�صطفى عثمان يغمور. ومن �ملعلوم �أن �لر�صيدية 

.
12

كانت تطبق �ملنهاج �الأردين �ملعتمد يف كل مد�ر�ض �ململكة �الأردنية



356

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

ج. املرحلة الثالثة )2009-1967(:

تاأثرت �ملدر�صة �لر�صيدية بهزية �صنة 1967، حيث �صيطرت �لقو�ت �لع�صكرية على 

�ملدر�صة وجعلتها يف �الأيام �الأوىل للحرب مقر�ً للجي�ض �الإ�رش�ئيلي، ثم �أخلتها وو�صعت 

�صم  قر�ر  �إىل  ��صتناد�ً  �ملدر�صة،  على  يدها  �لقد�ض  وبلدية  �الإ�رش�ئيلية  �ملعارف  وز�رة 

�ملد�ر�ض  من  كانت  �ملدر�صة  �أن  ومبا  �أمالكها.  من  جزء�ً  و�عتبارها  �حتاللها  بعد  �لقد�ض 

بتطبيق  �أخذ  و�لذي  �لقر�ر،  هذ�  مقاومة  باالإمكان  يكن  فلم   ،1967 �صنة  قبل  �حلكومية 

�ملنهاج �الإ�رش�ئيلي على �أهلنا يف �خلط �الأخ�رش، ومن �أهد�ف هذ� �ملنهاج:

عدم �العرت�ف بعروبة فل�صطني و�عتبار �لعرب �أقلية �صكانية.  .1

�إدخال مو�د تهدف �إىل �إيجاد جيل ال يعرف هويته ووطنه، وغر�ض مفاهيم �ل�صالم   .2

كو�صيلة الإنهاء �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.

�إيجاد جيل �صعيف علمياً و�صلوكياً وتكري�ض مفاهيم �لدونية و�لعجز لدى �لعرب.  .3

�إيجاد جيل من �لطلبة يعطي �لوالء ب�صكل كامل لـ“دولة �إ�رش�ئيل”.  .4

لالحتالل  �الأوىل  �ل�صنو�ت  يف  �لر�صيدية  �ملدر�صة  على  �الإقبال  �صعف  لذلك،  ونتيجة 

�الأهايل  و�صغط  �لقد�ض  يف  و�ملخل�صني  �لرتبويني  جلهود  ونتيجة   ،)1973-1967(

 1981-1973 �لفرتة  يف  �الأردين  �ملنهاج  تطبيق  مرحلة  بد�أت  �لو�صع  لهذ�  ومقاومتهم 

تدري�ض  �رشط  و�إبقاء  �ملنهاج،  تدقيق  بعد  �الإ�رش�ئيلية  و�ملعارف  �لبلدية  مد�ر�ض  يف 

�إ�رش�ئيل”. وقد مّت ذلك على مر�حل؛ بد�أت بالثانوي، ثّم  “مدنيات  �للغة �لعبية وكتاب 

�الإعد�دي، ثم �البتد�ئي، وبقي �الأمر كذلك حتى �صنة 1994 حيث طبقت �لر�صيدية �ملنهاج 

�لفل�صطيني بعدما حذفت �ملعارف و�لبلدية �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�رشف على �ملدر�صة �صعار 

.
13

�ل�صلطة عن غالف �لكتب و�أبقت على تدري�ض �للغة �لعبية و�ملدنيات

رو�تب  و�رتفاع  �ملدر�صة  و��صتقر�ر  �لفل�صطيني  ثم  �الأردين  �ملنهاج  لتطبيق  ونتيجة 

درجة  �إىل  و�صل  حتى  �لطالب  من  �إ�صافية  �أعد�د  ��صتيعاب  يف  حت�صن  ظهر  موظفيها، 

�الإ�صباع. فبعدما و�صل عدد طالبها يف �صنة 1971 �إىل 250 طالباً �أ�صبح عددهم �ليوم �ألف 

طالب. و�ملالحظ خلريجي مدر�صة �لر�صيدية منذ �صنة 1967 وحتى �الآن ن�صبة �لت�رشب 

�لكبرية بني �لطلبة حتى و�صلت �إىل حو�يل 20%، وهذ� ب�صبب عدم �الهتمام باالإ�رش�ف 
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�لرتبوي، وعدم وجود نظام يف متابعة وتقييم �أد�ء �ملعلمني، و�حلريات �لز�ئدة �ملمنوحة 

للطلبة �الأمر �لذي ينع متابعتهم وي�صهم يف رفع ن�صبة �لت�رشب.

وعلى �لرغم من كل ما �صبق يمُ�ْصهد مل�رشوع �لتطوير �ل�صامل يف �لر�صيدية، و�لذي بد�أ 

�لعمل به منذ �صنة 2000، �أنه حقق نتائج و�إجناز�ت خمتلفة نورد منها:

دعم ومو��صلة �لعمل مع قيادة تربوية جديدة وقوية من خالل �صخ�ض �ملدير.  .1

تطوير ودعم �لطاقم �الإد�ري �مل�صارك.  .2

م�رشوع �الأخ �لكبري، و�لذي ي�صمل ع�رشة من �الأ�صاتذة يقومون بدور �الأخ �لكبري   .3

لقر�بة 140 طالباً.

دعم �لفعاليات �ملختلفة، و�إقامة دور�ت �إ�صافية ومكثفة لرفع م�صتويات �لتح�صيل   .4

.
14

�لعلمي

وي�صهد ملديري �لر�صيدية �لذين تعاقبو� على �إد�رتها يف هذه �لفرتة �الإخال�ض و�خلبة 

�ملدر�صة يف  �إد�رة هذه  �لر�بي، و�لذي نال �رشف  �الأ�صتاذ ر�تب  �أ�صهرهم  و�لريادة، كان 

�لفرتة 1967-1983، ثم �الأ�صتاذ �صعد �لدين �ل�رش�ج، ثم �صحادة �لطزمي، ويف �صنة 2001 

توىل �إد�رتها �أ�صعد عوي�ض وما ز�ل يديرها حتى �ليوم. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أنه يوجد يف 

�ملدر�صة  و�متازت  طالب،  و�ألف  معلماً،  و�أربعون  �صعبة،   24 �ليوم  �لر�صيدية  �ملدر�صة 

بفريقها �لريا�صي ون�صاطاتها وفعالياتها �لتي ال تنقطع.

ثانيًا: املدر�شة العمرية:

تعّد �ملدر�صة �لعمرية من �ملد�ر�ض �ملهمة يف تاريخها وموقعها، حيث �صغلت حيز�ً مهماً 

يف تاريخ �ملد�ر�ض حول �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وللتعرف على هذه �ملدر�صة ال بّد من 

�لعودة �إىل �أ�صولها وجذورها و�لتعريف بها، وذلك من خالل �لنقاط �لتالية:

1. موقع مدر�شة العمرية:

�لغو�منة،  �لغربية عند باب  �ل�صمالية  �لز�وية  �الأق�صى وعلى  �مل�صجد  �ل�صمال من  �إىل 

ترب�ض مدر�صة �لعمرية �ليوم، و�لتي ن�صبت �إىل �خلليفة �لثاين عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل 

عنه، تيمناً بفتحه �لقد�ض، حيث �إنها توجد على �لرو�ق �ل�صمايل للم�صجد �الأق�صى وتطل 
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و�لطريق  �ل�رشقي،  حدها  �مللكية  �ملدر�صة  وحاكورة  �جلنوبي،  حدها  فاالأق�صى  عليه؛ 

�لعام �مل�صمى بطريق �ملجاهدين �أو طريق �الآالم حدها �ل�صمايل، و�لطريق �لفرعي �ملوؤدي 

�إىل �الأق�صى و�ملعروف بطريق باب �لغو�منة حدها �لغربي.

املدر�شة العمرية تاأ�ش�شت �شنة 1918
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2. و�شف املبنى:

مرت  مئة  يبلغ  بطول  �لغرب،  �إىل  �ل�رشق  من  م�صتطيالً  بناء  �ليوم  �لعمرية  ت�صكل 

وعر�ض يبلغ �صتني مرت�ً. وهذ� �مل�صتطيل يتاألف من عدة �أبنية تعود �إىل فرت�ت تاريخية 

خمتلفة؛ فهناك �لطبقة �الأر�صية �لتي تعود �إىل �لعهد �لروماين وقد طمرت متاماً فال يظهر 

�أ�صفلها.  نفق  فتح  من   1996 �صنة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  به  قام  ما  �صوى  �صيء  منها 

يف  �ليوم  حتى  موجود�ً   
�لهكاري”15 “دربا�ض  قب  ز�ل  ما  حيث  �الأيوبي  �لبناء  وهناك 

�لعمرية. ويوجد �أثر من �لع�رش �ململوكي وما ز�لت �آثار ثالث مد�ر�ض �ندجمت يف �لعمرية 

موجودة، وهي �ملدر�صة �جلاولية و�ملدر�صة �ملحدثية و�ملدر�صة �ل�صبيبية. وهناك �لبناء 

�لعثماين و�لذي جدد يف عهد �النتد�ب �لبيطاين على يد �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى.

�إىل  تف�صي  حيث  �ملجاهدين،  طريق  من  عري�ض  بدرج  �لعمرية  بو�بة  �إىل  ويمُ�ْصَعد 

�إىل فناء و�صاحة حماطة باالأروقة و�لغرف �ل�صفية. و�لغرف  بو�بة و��صعة وجميلة، ثم 

�أنها يف  �جلنوبية للمدر�صة تطل نو�فذها مبا�رشة على �مل�صجد �الأق�صى و�صاحاته، ومبا 

�لعمرية  باأروع منظر. و�ملدر�صة  �الأق�صى مببانيه  �مل�صجد  �أن ت�صاهد  موقع مرتفع فلك 

مبنية من �حلجر، مع �ختالف يف فرت�ت �لعمارة.

3. مراحل تطور املدر�شة العمرية:

�أ. املرحلة الأوىل )1952-1285(:

ومن �أهم ما ييز هذه �ملرحلة هو تعدد �ملد�ر�ض يف �ملنطقة نف�صها وتتابعها حيث كانت 

كما يلي: 

1. املدر�شة اجلاولية:

683هـ/1285م،  �صنة  �ل�صافعي  �جلاول  �هلل  عبد  بن  �صنجر  �لدين  علم  �الأمري  �أن�صاأها 

وهو من �أمر�ء �ملماليك �لتابعني لل�صلطان حممد بن قالوون. ويّل عدة منا�صب، منها نيابة 

غزة و�ل�صاحل، ونيابة �لقد�ض، ونظارة �حلرمني؛ �حلرم �الأق�صى و�حلرم �الإبر�هيمي، 

�حلرمني  ناظر  من�صب  توليه  �أثناء  يف  كانت  �ملدر�صة  لهذه  بناءه  �أن  �ملحتمل  ومن 

)715هـ/1315م-720هـ/1320م(.

على  يطل  �صباك  غرفة  ولكل  رو�ق،  بينهما  �صغريتني  غرفتني  من  �ملدر�صة  وتتاألف 

�مل�صجد �الأق�صى، وللرو�ق �صباكني يطالن على �مل�صجد �الأق�صى �أي�صاً.
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2. املدر�شة املحدثية:

�إىل  762هـ/1361م  �صنة  �الأردبيلي  �لعجمي  �لعزيز  عبد  حممد  �أبو  �لدين  عز  �أن�صاأها 

�لغرب من �ملدر�صة �جلاولية، وقد بنيت من طابقني، �لطابق �الأول مطمور حتى �ليوم. 

وكانت �ملدر�صة ت�رشف على �مل�صجد �الأق�صى، ولها درج يوؤدي �إىل �مل�صجد، لكنه �أغلق يف 

�لع�رش �لعثماين الأ�صباب �أمنية، الأنها حتولت �إىل ثكنة ع�صكرية.

3. املدر�شة ال�شبيبية:

علي  بن  �لدين  عالء  �الأمري  )بانيا�ض(،  �ل�صبيبية  �لقلعة  نائب  �بن  �ملدر�صة  هذه  �أن�صاأ 

�لعمرية  �ملدر�صة  من  �ل�رشقي  �جلزء  وحتتل  800هـ/1398م.  �صنة  يف  وذلك  حممد،  بن 

عن  �أما  �الأق�صى.  �مل�صجد  باجتاه  جنوباً  ومتتد  �أ�صفلها،  و�الأبنية  �لقاعة  وت�صمل  �ليوم، 

��صتخد�ماتها فقد كانت د�ر�ً للنيابة يف �لع�رش �ململوكي، ويف �أو�ئل �لعهد �لرتكي ��صتخدمت 

د�ر�ً للحاكم با�صم “�ل�رش�يا”، ويف �أو�خر �لعهد �لرتكي ��صتخدمت ق�صالقاً )مركز �رشطة( 

وموقعاً للجي�ض �لعثماين.

ويف موقع �ملوؤ�ص�صة �لعمرية تاأ�ص�صت كلية رو�صة �ملعارف �صنة 1918 على يد �ل�صيخ 

�للطيف �حل�صيني،  و�إ�صعاف دروي�ض وعبد  �ل�صعود  �أبو  �ل�صالح و�ل�صيخ ح�صن  حممد 

وكان فيها ق�صم �بتد�ئي و�آخر �إعد�دي وثالث علمي وفيها ق�صم د�خلي، ففي �صنة 1918 

بلغ عدد طلبة �لق�صم �خلارجي 72 طالباً و�لد�خلي 17 طالباً، وقد �زد�د عددهم يف �صنة 

.
16

1932 لي�صبحو� يف �لق�صم �خلارجي 237 طالباً ويف �لد�خلي 70 طالباً 

رو�صة  كلية  م�صاندة  �إىل   1922 �صنة  تاأ�صي�صه  بعد  �الأعلى  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  بادر 

تكفل   1925 �صنة  ففي  مبا�رشة،  له  تابعة  تكن  مل  �أنها  من  �لرغم  على  ودعمها  �ملعارف 

�ملجل�ض باالإنفاق على 25 طالباً فيها منهم خم�صة طالب يف �لق�صم �لد�خلي، و�بتعث �صتة 

.
17

طالب �آخرين منهم للدر��صة يف م�رش

وحتذير  �لتب�صريية،  �ملد�ر�ض  حماربة  يف  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �صيا�صة  مع  ومتا�صياً 

�الأهايل من �إيفاد �أبنائهم �إليها، و�رشورة �الإقبال على �ملد�ر�ض �لوطنية و�الإ�صالمية؛ فقد 

بالقد�ض،  �الأيتام  د�ر  مدر�صة  هي:  فل�صطني  يف  مد�ر�ض  �صبع  كامل  ب�صكل  �ملجل�ض  تبنى 

ومدر�صة �لبنات يف �لقد�ض، ود�ر �لعلوم �الإ�صالمية ومدر�صة �لنه�صة ومدر�صة �لب�صتان 

وجميعها يف يافا، ومدر�صة �لفالح يف غزة، و�ملدر�صة �الأحمدية يف عكا.
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�أما �ملد�ر�ض �لتي كانت حت�صل على م�صاعدة �صنوية من قبل �ملجل�ض فهي كلية رو�صة 

�ملعارف و�الإبر�هيمية يف �لقد�ض، ومدر�صة �لنجاح �لوطنية يف نابل�ض، ومدر�صة �الإ�صالح 

ومدر�صة �لهد�ية �ملتو�جدتان يف �خلليل، ومدر�صة �لبنات �الإ�صالمية يف �لنا�رشة، وجمعية 

�ل�صبان �مل�صلمني يف �لرملة. 

عدد  وبلغ  فل�صطينياً،  جنيهاً   540 �ملعارف  لرو�صة  �الإعانة  بلغت   1933 �صنة  ويف 

، و�أفادت �ل�صجالت باأن كلية رو�صة 
18ً

�لطالب 302 وعدد �ل�صعب 10 و�ملعلمون 14 معلما

1930، و��صتمر �ملجل�ض يف دعمها  �أ�صبحت مدر�صة ثانوية منذ �صنة  �لقد�ض  �ملعارف يف 

.
19ً

حتى �صنة 1948، ويف �صنة 1944 �أنفق عليها 650 جنيها

و�أمني  �ملالح،  ندمي  منهم  فكان  �أ�صاتذتها،  �ختيار  على  بحر�صها  �لكلية  �متازت 

�حل�صيني، ويو�صف يا�صني، وهاين �أبو م�صلح، ونقوال زيادة، ور��صم �خلالدي وغريهم 

كثري. وخّرجت �لكلية �صفوة �لوطنيني، وخرية رجاالت �لدول �لعربية يف لبنان وفل�صطني 

غو�صة،  �هلل  وعبد  ن�صيبة،  وحازم  �حلافظ،  �إ�صماعيل  �أمني  منهم:  و�صورية،  و�الأردن 

ور�صاد �ل�صو�، وحميي �لدين �حل�صيني، وعوين �لدجاين وغريهم كثري.

و��صتطاع �ل�صيخ حممد �صليمان �ل�صالح، وهو رئي�ض �لكلية، �أن يطور كلية �لرو�صة؛ 

�ل�صعر�ء  من  �لعديد  �لكلية  و��صت�صافت  للندو�ت،  وقاعة  للتمثيل  م�رشحاً  فيها  فاأقام 

�ملوؤمتر  �نعقد  وفيها  و�ملناظر�ت،  �ل�صيا�صية  �خلطب  منابرها  على  ِقَدت  وعمُ و�لعلماء، 

وموؤمتر   ،1935 �صنة  �الأول  فل�صطني  علماء  وموؤمتر   ،1931 �صنة  �الأول  �الإ�صالمي 

�للغات  من  �لعديد  �ل�صالح  حممد  �ل�صيخ  و�أدخل   .
201936 �صنة  �لثاين  فل�صطني  علماء 

�للغة  �أن معظم �ملو�د كانت تدر�ض باللغة �الإجنليزية با�صتثناء مادة  يف منهاجها، ويمُذكر 

�لعربية و�لرتبية �الإ�صالمية.

من  �ل�صالح  حممد  �ل�صيخ  ��صتاأجرها  �لبيطانيني  قبل  من  فل�صطني  �حتمُلَّت  وحني 

�ملعارف” وكان ذلك �صنة  “رو�صة  با�صم  �الأوالد  لتعليم  �الأوقاف و��صتعملها كمدر�صة 

�إىل  وحولوها  �لبيطانيون  عليها  ��صتوىل  حيث   ،1938 �صنة  حتى  كذلك  وبقيت   ،1924

د�رت رحى �حلرب يف  �لبيطاين. وحينما  �النتد�ب  �أو�خر  لل�رشطة، وبقو� حتى  مركز 

فل�صطني �صنة 1948 �أ�صبحت �ملدر�صة مقر�ً جلي�ض �الإنقاذ �لعربي، ثم مقر�ً لقائد �لقد�ض 

�الأردين، ثم مقر�ً لعدة دو�ئر �إد�رية يف بد�ية �لعهد �الأردين، ويف �صنة 1952 عادت مدر�صة 

وم�صعل نور من جديد.
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ب. املرحلة الثانية )1967-1952(: 

مدر�صة  �الأردين  �لعهد  يف  عادت  �أنها  �لعمرية  �ملدر�صة  �أر�صيف  خالل  من  يت�صح 

�بتد�ئية و�إعد�دية، وبلغ عدد طالبها يف �صنة 1964 حو�يل 800 طالب، و�صجلت �ملدر�صة 

من  �لطلبة  بع�ض  ح�صور  و��صتمر  و�لريا�صي.  �الأكاديي  ن�صاطها  يف  ملحوظاً  تطور�ً 

�لعامل �لعربي للدر��صة فيها؛ حيث خ�ص�ض ق�صم د�خلي للمبيت. وخالل �الطالع على 

�مللك  منهم  كان  �ملدر�صة،  ز�رت  قد  كانت  ومهمة  كبرية  �صخ�صيات  �أن  ظهر  �الأر�صيف 

.
21

ح�صني بن طالل، وروؤ�صاء ووزر�ء و�صخ�صيات دعوية بارزة

ج. املرحلة الثالثة )2009-1967(:

تعر�صت �ملدر�صة �لعمرية كبقية �ملد�ر�ض �حلكومية �إىل �صمها جلهاز �لرتبية و�لتعليم 

�لتابع لبلدية �لقد�ض، على �لرغم من �أن �ملدر�صة وقفية وعلى رو�ق �مل�صجد �الأق�صى ب�صكل 

ق�صمني  �إىل  �ملبنى  بتق�صيم  �الإ�رش�ئيلية  �ملعارف  ووز�رة  �لقد�ض  بلدية  وقامت  مبا�رش، 

و�الإعد�دي.  �البتد�ئي  ق�صمي  فيها  يدر�ض  كان  حيث  )ب(؛  وعمرية  )�أ(  عمرية  وجعله 

تعافت  �ل�صنة  تلك  وبعد   ،1975 �صنة  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �ملنهاج  �ملدر�صة  يف  يطبق  وبقي 

�ملحلي  �ملجتمع  مع  تتو��صل  و�أخذت  �الأردين،  �ملنهاج  بتطبيق  وبد�أت  قليالً،  �لعمرية 

بطبيعة موقعها �حل�صا�ض، فهي �ملدر�صة �لوحيدة �لتي تتمتع بهذ� �ملوقع، حيث ي�صتغل 

.
22

طالبها �صاحات �مل�صجد �الأق�صى يف كثري من �الأحيان للقيام بن�صاطاتهم

عن  حتدث   2009 �صنة  �هلل  جاد  علي  �الأ�صتاذ  �حلايل  �ملدر�صة  مدير  مع  مقابلة  ويف 

�أ�صبحت �الآن مدر�صة و�حدة تبد�أ �لدر��صة فيها  تطور ومنو �لدر��صة يف �لعمرية، حيث 

من �لرو�صة وحتى �ل�صف �ل�صاد�ض �البتد�ئي. ويبلغ جمموع �لطالب فيها 1,050 طالباً 

�ليوم  �لعمرية  تو�جه  �لتي  �ل�صعوبات  حول  �صوؤ�ل  ويف  موظفاً.  و80  �صعبة   34 وفيها 

و�لذي  �خلانق،  �القت�صادي  و�لو�صع  �لقدية  �لبلدة  يف  �ل�صكن  طبيعة  عن  �ملدير  حتدث 

�أدى �إىل ت�رشب �لكثري من �لطلبة باالإ�صافة �إىل غياب دور �الأهل. و�أ�صار �إىل �أنه ال بّد من 

وجود مر�كز تعليمية وتربوية مل�صاعدة �ملدر�صة بعد �نتهاء �لدو�م، و�أكد �أنه على �لرغم 

من �ل�صعوبات �لتي يو�جهها فاإنه يع�صق �لعمرية ملوقعها وتاريخها، وبالتايل فقد حاول 

�لعمرية منارة علم، و�أن يوفرو� خدمة خا�صة  �أن يجعلو� من  �أ�رشة �ملدر�صة  هو وبقية 

لفئة �لذكور بالذ�ت يف �لبلدة �لقدية. 
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فبعد �إنهاء �لطالب �ملرحلة �الأ�صا�صية يف �ملدر�صة، ينتقلون للدر��صة يف مدر�صة ثانوية 

�الأق�صى �ل�رشعية، وملد�ر�ض �ل�صو�حي مثل �لطور و�صلو�ن وبيت حنينا. ف�صمعة �لعمرية 

�لز�ئرين  لكل  بل  للتعليم  فقط  لي�ض  �أي�صاً  مهم  �رشح  وهي  معروفة،  وخدماتها  �ليوم 

للموهوبني  م�صابقات  فيها  وتعقد  وخمتب،  مفتوحة  مكتبة  وفيها  �لعامل،  �أنحاء  كل  من 

و�ملتميزين. و�متازت �ملدر�صة �أي�صاً بفتحها ثالثة �صفوف للتعليم �خلا�ض وهي لتقوية 

�ملدر�صة  يف  متوفرة  �ل�صحية  �لرعاية  �أن  كما  �لعلمي.  �لتح�صيل  م�صتوى  يف  �ل�صعاف 

�أ�صنان وتقدم �خلدمات جلميع �لطلبة  ب�صكل يومي، ففيها طبيب عام وممر�ض وعيادة 

جماناً. وتفتح �ملدر�صة يومياً من �ل�صاعة �ل�صابعة �صباحاً وحتى �خلام�صة م�صاًء، ويوم 

�جلمعة تفتح من �ل�صاعة �لثانية ظهر�ً وحتى �ل�صاعة �لر�بعة للزو�ر وللحجاج �مل�صيحيني 

.
23

حيث متثل �ملدر�صة يف �عتقادهم �ملرحلة �الأوىل يف طريق �الآالم

بنفق  يدعى  و�لذي  �مل�صوؤوم،  و�لنفق  �حلفريات  �أ�صفلها  من  �ليوم  �لعمرية  ويتهدد 

مّت  �لذي  �أن �جلد�ر �حلديدي  �إىل ترميم؛ كما  �لعلوية فيها بحاجة  ح�صمونائيم، و�ملباين 

و�صعه على �صطوح �لعمرية �أعاق حركتها و�ال�صتفادة من �صطحها، �إذ ال يخرج �إليه �إال 

باإذن من �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية.

ثالثًا: دار االأيتام االإ�شالمية:

تعّد هذه �لد�ر يف �لقد�ض من �ملوؤ�ص�صات �لر�ئدة و�لفريدة يف جمالها �خلريي و�لتعليمي 

و�ل�صناعي يف �آن و�حد، فقد جاء يف بيان �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى �صبب �إن�صاء هذه �لد�ر 

حني قال “وهي �ملن�صاأة �خلريية �الأوىل من نوعها، و�لتي �أ�ص�صت على �أحدث �أ�صلوب يف 

.
هذه �لبالد �لعربية �الإ�صالمية”24

1. موقع دار الأيتام: 

تقع يف �جلهة �لغربيّة من �مل�صجد �الأق�صى على بعد مئتي مرت من باب �لقّطانني وباب 

، وهي كائنة يف �حلّي 
25

�ملجل�ض، وبجانبها متاماً من �جلهة �ل�رّشقيّة تكيّة خا�صكي �صلطان

�أ�صالً كان  �إّن مبنى �ملدر�صة  �ل�صت طن�صق، حيث  �لقدية يف حملّة  �لبلدة  �الإ�صالمي من 

.
26

د�ر�ً لل�ّصت طن�صق
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مدر�شة دار الأيتام الإ�شالمية تاأ�ش�شت �شنة 1922
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2. و�شف املبنى: 

مدخل،  من  �أكرث  وله  �لعثمانية،  �لغرف  بع�ض  له  و�أ�صيفت  مملوكي  �أ�صله  يف  �ملبنى 

�لر�ئعة،  �ملقرن�صات  وفيه  �الأبلق  �حلجر  من  فهو  �ل�رش�يا،  عقبة  على  يطل  �لذي  �أجملها 

�ل�صكل ويف و�صطه  �أكرث من �صتني غرفة موزعة على ثالثة طو�بق. و�ملبنى مربع  وفيه 

على  عدة  منافذ  ولها  و�صخمة  كبرية  �الأر�صيّة  و�لغرف  مك�صوفة،  �صماوية  �صاحات 

عدد�ً،  و�أكرث  م�صاحة  �أقل  فهي  �لعلوية  �لغرف  �أما  باملبنى.  حتيط  �لتي  �لطرقات  معظم 

ولكن �ملبنى جميعه فيه تهوية جيّدة، وما ز�ل �ملبنى قائماً حتى �ليوم، وقد رمّم �أكرث من 

مّرة، وهو موزع حالياً بني مدر�صة د�ر �الأيتام �لثانوية ومدر�صة د�ر �الأيتام �ل�صناعية، 

.
27

ولكل منهما مدخل يختلف عن �الآخر

3. مراحل منو الدرا�شة يف دار الأيتام:

�أ. املرحلة الأوىل )1948-1922(:

1340هـ/1922م  يف  قرر  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �أن  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �صجالت  يف  جاء 

�فتتاح د�ر �الأيتام؛ من �أجل رعايتهم وتربيتهم �لرتبية �مل�صتقيمة، وتهذيبهم على مكارم 

�إليها  �لتي يفتقر  �ملتنوعة  �ل�صناعات  �ملفيدة، وتخريجهم يف  �لعلوم  �الأخالق، وتعليمهم 

�جتماعية  ر�صالتها  و�أن  و�ملكفوفني،  و�الإناث  للذكور  �صتكون  �لد�ر  و�أن   .
28

�مل�صلمون

�أو�صى �هلل تعاىل  �لذين  �الأيتام  �مل�صلمني وبخا�صة  �إن�صانية، وغايتها جمع �صتات  علمية 

عليه  �هلل  �صلى  وقوله   ،)6 �آية  �ل�صحى:  )�صورة  فاآوى(  يتيماً  يجدَك  )�أمْل  بقوله  بهم 

.
29

و�صلم “�أنا وكافل �ليتيم يف �جلنة كهاتني”، و�أ�صار باإ�صبعيه �ل�صبابة و�لو�صطى

�لتي  فل�صطني،  يف  �الأهايل  من  و��صعاً  ترحاباً  �ملدر�صة  هذه  �فتتاح  القى  وبالتايل، 

كانت ترزح حتت �الحتالل �لبيطاين، وتكرث فيها �ملوؤ�ص�صات �لتب�صريية )�لتن�صريية( 

و�الأجنبية، حيث مل يكن هناك موؤ�ص�صات وطنية تقوم برعاية مثل هوؤالء �الأيتام.

“وينفق  فيه:  جاء  حيث  �لد�ر  هذه  ت�صغيل  طريقة  �إىل  �ملجل�ض  بيان  �أ�صار  ولقد 

�لعامة ومن تبعات  �الأوقاف  �ملدر�صة من ميز�نية  �الأعلى على هذه  �الإ�صالمي  �ملجل�ض 

.
�ملح�صنني”30

ويف �صنة 1924 بلغ عدد طالب �لد�ر 170 طالب وطالبة، ترت�وح �أعمارهم بني 16-5 

�أعمارهم  تتجاوز  ال  �لذين  وهم  �ل�ّصغار  ق�صم  ق�صمني؛  �إىل  �لذكور  تق�صيم  ومّت  عاماً، 
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12 عاماً، حيث مّت توزيعهم على �ل�صفوف لتلقي �لتعليم و�لرتبية يف �ملنهاج �لذي �ختطه 

�ملجل�ض يف حينه، و�لذي �عتمد على تدري�ض �للغة �لعربية، و�لقر�آن و�حل�صاب، و�لرتبية 

�لريا�صية. و�أما �لق�صم �لثاين وهو ق�صم �لكبار فقد مّت توزيعهم على �ل�صناعات �ملتوفرة 

يف �ملدر�صة، كلٌّ ح�صب ��صتعد�ده وميله. 

ومّت تق�صيم �لبنات �أي�صاً �إىل ق�صمني؛ �ل�ّصغري�ت ووزعن على �صفوف مثيلة ل�صفوف 

.
31

�لذكور، و�لكبري�ت فتّم تعليمهن �الأ�صغال �لن�صوية و�لتدريب �ملنزيل

وخالل ع�رشة �أعو�م تو�ّصعت �لّد�ر و��صتهرت، وكرث طالّبها، و�أ�صبحت حمطَّ �أنظار 

من  و39  �لذكور،  من   229 طالبها  عدد  بلغ  فقد  وخارجها،  فل�صطني  يف  �لبلد�ن  جميع 

�الإناث.

توؤ�ّص�ض  جعلها  مما  عليها؛  �الإقبال  و�زد�د  ملحوظاً،  منو�ً  تنمو  �ملدر�صة  �أخذت  وقد 

و�فتتحت  طالبة،   120 حو�يل  �صمت  �لذكور  مدر�صة  بجانب  باالإناث  خا�صة  مدر�صة 

م�صانع جديدة للطلبة. وجاء يف بيان �ملجل�ض �الإ�صالمي �صنة 1944 باأن �ملدر�صة �أ�صبحت 

ت�صم �الأق�صام �لتالية:

ق�صم �لدر��صة �الأكاديية وفيه 155 طالباً.  .1

ق�صم �ل�صناعة وفيه 70 طالباً.  .2

ق�صم �الإناث وفيه 45 طالبة.  .3

.
32ً

ق�صم �ملو�صيقى و�لك�صافة وفيه 35 طالبا  .4

ب. املرحلة الثانية )1967-1948(:

تاأثرت �ملدر�صة �صنة 1948 جر�ء �الأحد�ث �لتي ح�صلت، حيث تعطلت �لدر��صة يف تلك 

1949 لرتكز على �ل�صناعات فيها،  �إىل ��صتئناف و�صعها مع بد�ية �صنة  �ل�صنة، وعادت 

و�لتنجيد  و�لدهان  �الأحذية  و�صناعة  �لتجليد  و�صناعة  للرجال  �خلياطة  ق�صم  فطورت 

و�لطباعة و�الأثاث و�خليزر�ن.

و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعامل  م�صتوى  على  ب�صناعاتها  �ملدر�صة  ��صتهرت  وقد 

�لكو�در و�لقادة  �الأيتام هي من خرية  د�ر  �لتي تخرجت من  �لك�صفية  �لفرق  و�أ�صبحت 

و�لتعليم،  �لرعاية  من  و�لعجزة  �ملكفوفني  �لد�ر  تهمل  ومل  �لعربية،  �جليو�ض  بع�ض  يف 

فعلمتهم �صناعة �ملكان�ض و�لكر��صي �خليزر�نية و�لفر��صي وغريه من �ل�صناعات �ليدوية 

.
33

�لب�صيطة و�لتي قد ��صتهرو� بها
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عند  عددهم  كان  �لد�ر  هذه  يف  �لعاملني  باأن  وجدنا  �ملدر�صة  �أر�صيف  خالل  ومن 

�ملعلمني  من  و�صبعة  وطبيب  �ملدير  منهم  لل�صناعة،  معلماً  و11  موظفاً   12 �لتاأ�صي�ض 

تطور  مع  �لعاملني  �أعد�د  و�زد�دت  موؤن،  وماأمور  وحما�صب  �ملنزل  ومديرة  و�ملعلمات 

.
34ً

�لد�ر و�حتياجاتها حتى و�صل عددهم يف �صنة 1967 �إىل 85 عامال

 :1967 �صنة  وحتى  تاأ�صي�صها  منذ  �ملدر�صة  �إد�رة  تولو�  �لذين  �ملدر�ء  �أ�صهر  ومن 

�إىل  ��صتمر  و�لذي  �جلعبي  غازي  ثم  �لتميمي،  عمر  �الأ�صتاذ  ثم  وهبة،  جميل  �الأ�صتاذ 

�ملعلمني و�ملعلمات فترت�وح  �أما  15-20 جنيهاً،  �ملدير ما بني  1967. وكان ر�تب  ما بعد 

رو�تبهم ما بني 8-12 جنيهاً، وكانت رو�تب �الأذنة و�خلدم و�حلر��ض ال تزيد على �صتة 

.
35

جنيهات

موزعون  �لنهار  يف  فهم  بهم،  و�هتمت  لالأيتام  �لد�خلي  �لق�صم  على  �لد�ر  وركزت 

�لد�خلي  �لبيت  �إىل  يعودون  دو�مهم  �نتهاء  وحال  و�ل�صناعية،  �لتعليمية  �الأق�صام  على 

وجميع  و�مللب�ض  و�ل�رش�ب  �لطعام  لهم  توفر  حيث  نف�صها،  �ملدر�صة  يف  لهم  �ملخ�ص�ض 

�ل�صبل �لتي تكفل لهم �ملعي�صة �لكرية، وكان ي�رشف على �لد�ر من ريع �الأوقاف، ومن 

.
36

تبعات �ملح�صنني

ج. املرحلة الثالثة )1980-1967(:

حاول �الحتالل يف �صنة 1967 �إغالق �لد�ر، و�عتقل عدد�ً من معلميها و�الأ�صتاذ ح�صني 

قدرته  للرجل  وي�صهد  �الأيتام،  د�ر  �إىل  �جلوز  و�د  من  �لرتبية  مكتب  نقل  �لذي  �الأ�صهب 

�لفائقة وجناحه يف �ملحافظة على هوية �لتعليم يف �لقد�ض حتى يومنا هذ�، على �لرغم من 

رحيله يف �صنة 1995.

�أ�صبحت د�ر �الأيتام بعد �حلرب علماً للعلم و�لتعليم يف �لقد�ض، وذلك ب�صبب موقعها 

�لوقود  هم  وطالبها  فاأ�صاتذتها  �الأق�صى؛  �مل�صجد  من  وقربها  �لقدية  �لبلدة  د�خل  يف 

للمظاهر�ت و�الحتجاجات و�لتو�جد يف د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وبالتايل، تعر�صت 

�أن �لنخب من  �إال  �لد�ر لكثري من �مل�صايقات و�الإغالقات من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�أدى  �ملدر�صة، وكان يرف�ض �الحتالل توظيفهم يف كادره،  �لذين مّت تعيينهم يف  �ملعلمني 

نبع هذه  نهلو� من  �لذين  من  �أكون و�حد�ً  �أن  �هلل  �أفو�ج قوية و�صلبة، و�صاء  �إىل تخريج 

�ملدر�صة.
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ق�صمني  �أ�صبحت  حيث  جديد�ً،  ملحوظاً  تطور�ً   1967 �صنة  بعد  �ملدر�صة  و�صهدت 

منف�صلني؛ مدر�صة ثانوية تعليمية، ومدر�صة �صناعية، ولكل منهما مديرها ومنهاجها 

�خلا�ض بها.

وتو�صعت �ملدر�صة �لثانوية يف مباين �لتكية وغرفها حتى و�صل عدد �ل�صعب يف �صنة 

1975 �إىل 23 �صعبة �صباحية و23 �صعبة م�صائية، و��صتمر �لدو�م يف �ملدر�صة على فرتتني 

1998. ويف �ملقابل تو�صعت �ملدر�صة �ل�صناعية لالأيتام يف  �صباحية وم�صائية حتى �صنة 

غازي  يديرها  وبقي  لالأيتام،  �لد�خلي  �لق�صم  مبانيها  يف  و�صمت  طن�صق،  �ل�صت  مباين 

�جلعبي حتى �صنة 1995.

و�صل عدد طالب �ملدر�صة �لثانوية يف �صنة 1976 �إىل 900 طالب، وح�صدت �ملدر�صة 

حممد  من  كل  �إد�رتها  على  وتعاقب  �لعامة،  �لثانوية  �متحان  يف  وعالية  م�رشفة  نتائج 

�صيام، وعبد �ملح�صن جابر، وبدر �ل�رشباتي.

د. املرحلة الرابعة )2009-1980(:

�الإقبال  ب�صبب  وذلك  مبانيها،  يف  �ال�صتمر�ر  �لثانوية  �الأيتام  مدر�صة  باإمكان  يعد  مل 

�ل�صديد عليها و�ل�صمعة �لعلمية �لتي حازتها، مما دعا مكتب �لرتبية يف �لقد�ض �إىل تاأ�صي�ض 

مد�ر�ض جديدة كفروع لد�ر �الأيتام، ويكن �إجمال هذه �ملد�ر�ض من خالل �جلدول �لتايل:

جدول 7/2: فروع مدر�شة دار الأيتام يف القد�س

املدير احلايلا�شم املدر�شة
�شنة 

التاأ�شي�س

جمموع 

ال�شعب

عدد 

العاملني

عدد 

الطلبة

املوقع 

احلايل

نوع 

املدر�شة

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية اأ

حممد فهد 

�ل�صاللدة
ذكورو�د �جلوز2003614194

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية ب
�إناثباب �ل�صل�صلة198059120كفاح عبد �لكرمي

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية ج

نادية �صمري 

عرفات
�إناث�ل�صيخ جر�ح1980712217

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية د

�صميح رزق 

حممود جفال
1981714183

�صارع 

�لزهر�ء

ذكور

ذكورعقبة �لتكية19221628420مازن جمجومدار الأيتام الثانوية
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جمجوم،  مازن  �الأ�صتاذ  �حلايل،  �لثانوية  �الأيتام  د�ر  مدير  مع  مقابلة  خالل  ومن 

تخ�ص�ض برجمة وحتليل نظم؛ �أفاد باأن �ملدر�صة بعد �صنة 1987 �نحدر م�صتو�ها �لعلمي 

نتيجة �النتفا�صة، و�أغلقت لفرت�ت طويلة، كما �أن �أ�صاتذتها وطلبتها تاأثرو� ب�صكل كبري من 

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �لذي حرم مئات �لطلبة من �لو�صول �إىل �ملدر�صة �إال بت�صاريح، 

وب�صكل غري منتظم، ونتج عن ذلك ت�رشب عدد من �لطلبة، و�النتقال �إىل مد�ر�ض بديلة، 

وتدين �لتح�صيل �لعلمي و�لنتائج �ملدر�صية فيها. كما �أ�صار �إىل �أن �لغرف �ل�صفية �صيقة 

وبحاجة �إىل ترميم مع �الإ�صارة �إىل �أنها رممت قبل حو�يل ع�رش �صنو�ت. و�أو�صح جمجوم 

�لذين  �ملي�صورين،  �لطلبة  �أوجد فئة من  �لتجارية  �آبائهم يف �ملحالت  �لطالب مع  �أن عمل 

ينظرون �إىل �ملعلم نظرة �لفقري �لذي ال يتجاوز ر�تبه 700 دوالر، وينظرون �إىل �لتعليم 

على �أنها مهنة ال فائدة منها وال فائدة من �لتعلم.

�جتذبت  حيث  �ملعلمني،  من  �لعلمية  �لكفاء�ت  نق�ض  على  مقابلته  يف  جمجوم  وركز 

مد�ر�ض بلدية �لقد�ض ووز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيلية �إليها معظم �لكفاء�ت ب�صبب م�صتوى 

�لتي  و�خلطو�ت  و�الإر�صاد�ت  �خلطط  �إىل  �أطلعني  �ملدير  �أن  �إال  لديها.  �ل�صهرية  �ملرتبات 

�لريادي لها، وكان  �لنهو�ض يف �ملدر�صة، و�إعادة دورها  �أجل  قام بها و�صيقوم بها؛ من 

من �أهمها ت�صكيل هيئة منا�رشة للمدر�صة، وعقد �جتماع �صهري مع �أولياء �أمور �لطلبة، 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ومطالبة  �لطلبة،  ت�رشب  من  حتّد  وقو�نني  �صو�بط  وو�صع 

م�صتوى  لدعم  طريقة  �إيجاد  وحماولة  دفعها،  يف  و�النتظام  �ملعلمني  رو�تب  بتح�صني 

�ل�صوؤ�ل عمن  �ل�صفية وحت�صينها. وحني  �لغرف  �لدخل للعاملني ورفعه، وكذلك ترميم 

�أد�ر �ملدر�صة وملن تتبع حالياً خالل هذه �لفرتة �أجاب جمجوم باأن �ملدر�صة نتيجة عدم 

��صتقر�رها و�لظروف �لتي تعر�صت لها؛ فقد تد�ول على �إد�رتها كل من �إبر�هيم �خلو�جا، 

�خلري�ن،  �أبو  وحممد  بربر،  �لرحيم  وعبد  �صنقرط،  فوزي  وحممد  جفال،  و�صميح 

.
37

و�إبر�هيم �صاور، وحالياً مازن بدوي

�لرتبية  لوز�رة  يتبع  بدوره  و�لذي  بالقد�ض،  و�لتعليم  �لرتبية  ملكتب  �ملدر�صة  وتتبع 

�صنة  يف  �لعيزرية  يف  لها  فرع  �فتتاح  مّت  فقد  �ل�صناعية  للمدر�صة  بالن�صبة  �أما  و�لتعليم، 

 
مربع مرت  �آالف  �صتة  من  �أكرث  بناء  مّت  حيث  �الأردنية،  �الأوقاف  وز�رة  باإ�رش�ف   1984

لتو�صيع �لد�ر، و��صتيعاب �أكب عدد ممكن من �لطلبة. وبعد فّك �الرتباط يف �صنة 1988، 

وت�صلم �ل�صلطة �لوطنية �إد�رة �صوؤون �لفل�صطينيني يف �ملناطق �ملحتلة، مّت �إ�صناد �أمر �لد�ر 

و�إد�رتها بق�صميها �إىل وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية، وي�رشف على �إد�رتها �ليوم بعد غازي 

�جلعبي �الأ�صتاذ تي�صري �لرجبي، وما ز�لت �لد�ر قائمة حتى �ليوم.
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رابعًا: الكلية االإبراهيمية:

عز  و�ل�صيخ  �لقو��صمي  ر��صد  �ل�صيخ  هم  �خلليل،  �أهل  من  ثالثة  قام   1931 �صنة  يف 

�لدين �ل�رشيف و�الأ�صتاذ �إبر�هيم عبد �ملعطي؛ بافتتاح مدر�صة بالقد�ض �صموها �ملدر�صة 

�أبو  نهاد  ��صرتى   1932 �صنة  ويف  �ل�صالم،  عليه  �إبر�هيم  �لنبي  با�صم  تيمناً  �الإبر�هيمية 

�حل�ص�ض  بقية  نهاد  ��صرتى   1936 �صنة  ويف  �ل�رشيف،  �لدين  عز  �ل�صيخ  ح�صة  غربية 

.
38

لت�صبح �ملدر�صة ملكاً له

1. موقع الكلية الإبراهيمية:

جبل  �إىل  �ملوؤدية  �لطور  طريق  على  �لقد�ض  مدينة  يف  حالياً  �الإبر�هيمية  �لكلية  تقع 

�لزيتون يف حملة �ل�صو�نة، على بعد كيلومرت و�حد من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

الكلية الإبراهيمية تاأ�ش�شت �شنة 1931
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2. و�شف املبنى:

بناوؤها �حلايل �لذي يتاز بال�صخامة و�جلمال، يدخل �إليه من بو�بة �صخمة و��صعة 

من �جلهة �جلنوبية حيث توؤدي �إىل �صاحة و��صعة م�صقوفة، و�ملدر�صة مكونة من ثالثة 

مرت�ً   49 عن  م�صاحته  تقل  ال  �صف  كل  در��صياً،  �صفاً  �أربعني  من  �أكرث  وفيها  طو�بق، 

مربعاً وفيها تهوية ب�صكل جيد، ومزودة بخم�ض وحد�ت �صحية، وفيها مالعب خمتلفة 

.
وم�صاحة خارجية ت�صتخدم كموقف لل�صيار�ت، ومّت �النتهاء من بنائها �صنة 391983

3. مراحل منو الدرا�شة وتطورها يف الكلية الإبراهيمية: 

اأ. املرحلة الأوىل )1948-1931(:

حتدث �لدكتور �صبحي غو�صة عن هذه �ملرحلة لكونه �أحد طالب �ملدر�صة �الإبر�هيمية 

د�ر  يف  مقرها  وكان  كم،   2 من  �أكرث  منزلنا  عن  تبعد  �الإبر�هيمية  �ملدر�صة  “كانت  فقال: 

ن�صيبة يف حي “�صعد و�صعيد” �أو �مل�رش�رة. وكان علينا �أن نقطعها �صري�ً على �الأقد�م يف 

.
�ل�صتاء و�ل�صيف”40

�حلركة  يف  وم�صاركتهم  �لعلمية  وكفاء�تهم  باأ�صاتذتها  �الإبر�هيمية  �متازت  وقد 

غربية،  �أبو  بهجت  �الأ�صتاذ  �أخرى  ومو�د  فيها  �الإجنليزية  �للغة  مدر�ض  فكان  �لوطنية؛ 

�لبكري،  يا�صني  �ل�صيخ  �لعربية  �للغة  ومدر�ض  �لعي�صاوي،  �أحمد  �لريا�صة  ومدر�ض 

عو�ض،  �إبر�هيم  �لريا�صيات  ومدر�ض  �إدري�ض،  فار�ض  �ل�صيخ  �لكرمي  �لقر�آن  ومدر�ض 

ومعظم هوؤالء �الأ�صاتذة لهم �صجل حافل يف �ملقاومة �ل�صعبية بالقد�ض حتدث عنها �صبحي 

.
41

غو�صة باإ�صهاب يف كتابه �أنغام �حلياة

ويف �صنة 1937 �نتقلت �الإبر�هيمية من حي �صعد و�صعيد �إىل حي باب �ل�صاهرة على 

�صف  مبعدل  �صنوياً  تنمو  و�أ�صبحت  �لدين،  �صالح  ب�صارع  �الآن  يعرف  �لذي  �ل�صارع 

يتوقف  مل  كاملة.  �البتد�ئية  �ملدر�صة  �أ�صبحت   1938 �صنة  ويف  �أعلى،  �إىل  جديد  در��صي 

1945 فاأ�صبحت ثانوية  �أن جاءت �صنة  �إىل  �أخذت تنمو با�صتمر�ر  �صري �ملدر�صة هنا بل 

 800 �إىل  �ل�صنة  تلك  يف  طالبها  عدد  وو�صل  �الإبر�هيمية،  �لكلية  ��صمها  و�أ�صبح  كاملة، 

.
42

طالب
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ب. املرحلة الثانية )1983-1948(:

�لنكبة،  ب�صنة  عرفت  و�لتي   1948 �صنة  جاءت  حتى  وتنمو  �صائرة  �لكلية  ��صتمرت 

وفيها كانت �لكلية يف �أوج جمدها فقد كان عدد طالبها يزيد عن �ألف طالب، منهم 85 طالباً 

. ونتيجة للمعارك �لتي د�رت بني 
43

د�خلياً ويقوم بالتعليم فيها عدد من خرية �الأ�صاتذة

�لعرب و�ليهود يف تلك �ل�صنة حيث �أخذت �لقنابل تت�صاقط قرب �لكلية ويف �صاحاتها، �أخذ 

�لو�صع يتدهور وبد�أ عقد �لكلية باالنفر�ط، مما ��صطر عدد�ً كبري�ً من �لطالب �لد�خليني 

�لطلبة، وتوقف عدد كبري  �نخفا�ض عدد  �إىل  �أدى  �أهلهم، مما  �إىل  �لكلية و�ل�صفر  �إىل ترك 

.
44

منهم عن �حل�صور، ومع ذلك بقيت �لكلية مفتوحة ملن �أر�د �لدو�م فيها

ومديرها،  �ملدر�صة  �صاحب  غربية،  �أبو  نهاد  �الأ�صتاذ  قرر  �الأو�صاع  لهذه  ونتيجة 

��صتئجار بناية من د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية، كانت مدر�صة يف �ل�صابق، وتقع عند باب 

�مللك في�صل و�ملعروف بباب �لعتم وهو �أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ل�صمالية.

�ل�صنتني،  حو�يل  �لبناية  هذه  يف  �لدو�م  و��صتمر  �جلديدة،  �لبناية  �إىل  �لطالب  نقل  مّت 

�ل�صاهرة على �صارع �صالح  �إىل بنائها يف باب  �الإبر�هيمية  �لكلية  1950 عادت  ويف �صنة 

�لدين بكل �أق�صامها، و�صار �لتدري�ض على �ملنهج �الأردين. ويف �صنة 1955 �أدخلت �لكلية 

�مل�رشي،  �ملنهاج  على  �مل�صائية  �لدر��صة  و�عتمدت  وبنات(،  )بنني  �ملختلط  �لتعليم  نظام 

للطالب  وكان  وم�رشي،  �أردين  منهاجني؛  على  ت�صري  �لفرتة  تلك  يف  �لكلية  و�أ�صبحت 

مطلق �حلرية يف �ختيار �ملنهاج �لذي يريده.

�لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  المتحان  �صنة  كل  يتقدمون  �مل�رشي  �ملنهاج  طالب  كان 

�لعامة �مل�رشية، وكانت نتائج �الإبر�هيمية د�ئماً جيدة، وبلغ عدد �لذين خرجتهم �لكلية 

من   3,212 وطالبة؛  طالباً   3,618 عاماً   11 خالل  وبنات(  )بنني  �مل�رشي  �ملنهاج  على 

�لكثري منهم باجلامعات �مل�رشية كل على ح�صب  �لتحق  �الإناث، وقد  �لذكور و406 من 

.
45

معدله وتخ�ص�صه

يف �صنة 1958 �صاءت �لعالقات بني م�رش و�الأردن، فقام ح�صن �لكاتب حاكم �لقد�ض 

�لع�صكري باعتقال مدير �ملدر�صة نهاد �أبو غربية، ثم نفاه �إىل معتقل �جلفر، ومّت �إ�صد�ر 

�أمر باإغالق �لكلية، ثم تولت زوجة نهاد �أبو غربية �ل�صيدة نديرة �أبو غز�لة متابعة ق�صية 

�الأردين يف حينه �صمري با�صا  �لوزر�ء  �إىل عّمان وقابلت رئي�ض  �لنفي و�الإغالق، فذهبت 
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�لرفاعي، وبعد �ملقابلة �ت�صل رئي�ض �لوزر�ء بوزير �لرتبية و�لتعليم، ثم �صدرت �الأو�مر 

�أبو غربية بعد �صبعني يوماً من �عتقاله، ثم عاد  �الأ�صتاذ نهاد  �لكلية و�الإفر�ج عن  بفتح 

.
نهاد �أبو غربية �إىل �إد�رة �لكلية كما كانت حتى �صنة 461967

ج. املرحلة الثالثة )1983-1967(:

ح�صب  �ل�صري  �خلا�صة  �ملد�ر�ض  على  تفر�ض  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لقد�ض  بلدية  قررت 

�ملد�ر�ض  من  و�حدة  هي  �الإبر�هيمية  �لكلية  �أن  ومبا  مد�ر�صها،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملنهاج 

�أخذ قر�ر  �أجل  �ملد�ر�ض �خلا�صة �الجتماع من  �خلا�صة بالقد�ض، طلب مديرها من بقية 

�إز�ء ما يجري. وخالل �الجتماع مّت �التفاق على عدم �العرت�ف باالحتالل �الإ�رش�ئيلي 

مرجعاً  يكون  م�صتقل  كيان  ت�صكيل  ومّت  �الأردين،  �ملنهاج  على  و�الإبقاء  مبنهاجه،  وال 

جلميع �ملد�ر�ض �خلا�صة يف �لقد�ض، وفعالً �صكلت جلنة با�صم “جلنة �ملد�ر�ض �خلا�صة” 

و�ختارو� لها:

�الأ�صتاذ نهاد �أبو غربية، رئي�ض �لكلية �الإبر�هيمية، رئي�صاً.  .1

�ملهند�ض ح�صن �لقيق، مدير �ملدر�صة �ل�صناعية بالقد�ض، �أمني �رّش �للجنة.  .2

�الآن�صة علية ن�صيبة، مديرة �ملدر�صة �لنظامية، �أمينة �ل�صندوق.  .3

وخالل متابعة �الأر�صيف وجدنا باأن �للجنة قامت بحّل �لكثري من �مل�صاكل، وحافظت 

�ملد�ر�ض �خلا�صة على هويتها ودورها.

لها، وبلغ  للمد�ر�ض �حلكومية  �لبلدية  نتيجة �صم  �الإبر�هيمية  �لطالب يف  �زد�د عدد 

عدد طالبها يف �صنة 1980 حو�يل 1,300 طالب وطالبة وكان ذلك يف �ملبنى نف�صه ب�صارع 

.
47

�صالح �لدين

د. املرحلة الرابعة )2009-1983(:

وكان  �ل�صو�نة،  حملة  يف  �أر�ض  �رش�ء  على  طويلة  فرتة  خالل  نهاد  �الأ�صتاذ  حر�ض 

دومنات،  ع�رشة  م�صاحتها  �أ�صبحت  حتى  بع�صها  �إىل  وي�صمها  قطعة  قطعة  ي�صرتيها 

 1967 �صنة  يف  �الحتالل  دخول  ومع  �الإبر�هيمية،  �لكلية  �أر�ض  با�صم  بعد  فيما  عرفت 

�أر�ض  �ملبني عليها، وكانت  �ل�صو�نة غري  �أر��صي  �الإ�رش�ئيلية جميع  �صادرت �حلكومة 

�لكلية من جملتها.
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وحماكم  متابعة  وبعد  فرف�ض،  مالياً  تعوي�صاً  نهاد  �الأ�صتاذ  على  �لبلدية  طرحت 

وحمامني وق�صايا ��صتمرت �أكرث من �صت �صنو�ت �صمحت بلدية �لقد�ض بتحرير �الأر�ض، 

�حل�صيني  عدنان  �ملهند�ض  بتكليف  نهاد  �الأ�صتاذ  وبد�أ  مدر�صة،  عليها  تبنى  �أن  �رشيطة 

بو�صع �خلر�ئط �لالزمة، ويف �صنة 1978 ح�صلت �ملدر�صة على رخ�صة �لبناء، وبا�رشو� 

.
بالعمل فور�ً حتى �نتهى يف �صنة 481983

�لق�صم  �فتتاح  ومّت  �ملدر�صة،  هذه  يف  �لتدري�ض  بد�أ   1983 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  يف 

�البتد�ئي و�الإعد�دي و�لثانوي من �ل�صف �لتمهيدي حتى �لثاين ع�رش. وح�صب �إح�صائية 

�لطلبة للعام �لدر��صي 2009/2008 يت�صح �أن عددهم بلغ 1,299 طالباً، ويو�صح �جلدول 

�لتايل عدد �لطلبة يف كل مرحلة.

49
جدول 7/3: عدد طلبة الكلية الإبراهيمية ح�شب املرحلة الدرا�شية

املجموعاإناثذكورعدد ال�شعباملرحلة

22582288870الأ�شا�شية

1124789336الإعدادية

4553893الثانوية

تولت نديرة �أبو غز�لة، زوجة نهاد �أبو غربية، مع �ملديرة ود�د �الأيوبي �الإ�رش�ف على 

 2005 �إد�رة �لق�صم �لثانوي، ويف �صنة  �لق�صم �البتد�ئي و�الإعد�دي، وتوىل �الأ�صتاذ نهاد 

توىل �ل�صيخ يو�صف �أبو �صنينة �إد�رة �لق�صم �لثانوي وما ز�ل حتى �الآن، ويف �صنة 2008 

بلغ عدد �لطلبة فيها 1,250 طالباً وطالبة.

ويف �صنة 1983 �أي�صاً �فتتحت كلية جمتمع با�صم “كلية �ملجتمع �الإبر�هيمية”، و�لتي 

ت�صغل �جلناح �ل�صمايل من مبنى �لكلية �الأم، و�بتد�أت بتدري�ض ثالثة تخ�ص�صات؛ تربية 

�لطفل و�إد�رة �الأعمال و�ملحا�صبة. وكان عدد �لطلبة يف �لتخ�ص�صات �لثالثة �ملذكورة 202 

من �لذكور و�الإناث، وخرجت �لكلية حتى �الآن 23 فوجاً، معدل كل فوج حو�يل 45 طالباً 

.
50

وطالبة، ويدير �لكلية �الأ�صتاذ عبد �لغفار بدر

يف  �لبكالوريو�ض  درجة  ينح  �لذي  للتكنولوجيا  معهد  �فتتاح  مّت   2004 �صنة  ويف 

�حلا�صوب وتكنولوجيا �ملعلومات، وحمل ��صم “معهد وجدي نهاد �أبو غربية �لتكنولوجي 

�جلامعي”، ووجدي وهو �البن �لوحيد لنهاد تويف يف عام �فتتاح �ملعهد نف�صه. وقد قام 

كل من �لدكتور بديع �ل�رشطاوي و�لدكتور لبيب عرفة باإعد�د بر�مج كاملة لتدري�صها يف 
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�ملعهد، تهدف �إىل �إيجاد كو�در ب�رشية موؤهلة ومتميزة يف جمال �حلا�صوب وتكنولوجيا 

. و�عتمد �ملعهد �أنظمة �لدر��صة �جلامعية، �أي 133 �صاعة معتمدة 
51

�ملعلومات و�الت�صاالت

موزعة على �أربع �صنو�ت �أكاديية، ويف �ملعهد حالياً حو�يل 150 طالباً وطالبة.

�متازت �الإبر�هيمية عن غريها با�صتقاللها �لتام، وبن�صاطاتها �ملجتمعية و�إ�صد�ر�تها، 

و�لقيادة �لفردية لها منذ تاأ�صي�صها وحتى وفاة �صاحبها ورئي�صها �الأ�صتاذ نهاد �أبو غربية 

يف 2009. ولقد حلّت بعد رحيله زوجته نديرة �أبو غز�لة، فهي �صاحبة �لكلية ورئي�صتها، 

وما ز�ل عطاء �الإبر�هيمية م�صتمر�ً حتى �ليوم.

خام�شًا: املدر�شة املاأمونية:

تعّد �ملاأمونية من �أ�صهر مد�ر�ض �لقد�ض؛ فلها ما�ٍض عريق، وتاريخ حافل. ومن خالل 

�طالعنا على �صجالت �ملدر�صة وجدنا باأن �أ�صل �ملاأمونية هي “�ملدر�صة �مليمونية” ن�صبة 

�إىل �أبي �صعيد ميمون �خلازند�ر، �لذي جاء مع �صالح �لدين، ومع مرور �لزمن مّت قلب 

�لياء �إىل همزة فاأ�صبحت �ملاأمونية. 

1. موقع مدر�شة املاأمونية:

تقع �ملاأمونية على بعد 500 مرت من باب �ل�صاهرة خارج �ل�صور �صماالً، وعند تقاطع 

�صارع �لزهر�ء ب�صارع �بن خلدون تقف بناية �ملاأمونية منذ �صنة 1937 وحتى �الآن.

2. و�شف املبنى:

على ي�صار �ملار من �صارع �لزهر�ء، وقبل �نتهائه باأمتار، تدخل من بو�بة متو��صعة 

�إىل فناء و��صع ي�صتمل على حديقة و��صعة ومالعب متعددة �الأهد�ف، ثم ندخل �إىل بناية 

مكونة من ثالثة طو�بق حجرية على �صكل ز�وية متعامدة، يف كل طابق 16 غرفة ما بني 

كبرية و�صغرية.

3. مراحل تطور ومنو الدرا�شة فيها:

اأ. املرحلة الأوىل )1937-1197(:

�لعهد  يف  593هـ/1197م  �صنة  �إىل  وتاأ�صي�صها  �حلقيقي  �ملدر�صة  ميالد  تاريخ  يرجع 

�الأيوبي  �لدين  �صالح  �لبطل  يدي  على  �ل�صليبيني  من  �لقد�ض  ��صرتجاع  بعد  �الأيوبي، 
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�صنة 583هـ/1187م، وكان �لذي �أ�ص�صها هو فار�ض �لدين �أبو �صعيد بن ميمون بن عبد �هلل 

.
52

�لق�رشي �صنة 593هـ/1196م، و�أوقفها يف جمادى �الأوىل من �ل�صنة نف�صها

املدر�شة املاأمونية تاأ�ش�شت �شنة 1937

مكانها  عرف  فبعدما  متغرية،  و�أحو�ل  بتقلبات  �لتاريخ  عب  �ملاأمونية  مرت  وقد 

خارجها  �إىل  �نتقلت  �لقاد�صية،  با�صم  �ليوم  يعرف  �لذي  �ملكان  يف  �ملدينة  �صور  د�خل  يف 

للذكور، بعدما كانت مدر�صة ميتة  1892 مدر�صة  �لعثمانية �صنة  �لفرتة  و��صتخدمت يف 

.
لفرتة طويلة، و�أطلق عليها ��صم تركي وهو “قد�ض �رشيف مكتب �إعد�دي�صي”53

�أعادت  ثم  �لدر��صة،  فيها  تعطلت   )1917-1914( �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  فرتة  ويف 

�صنة  ويف  �لقد�ض.  يف  للبنات  مدر�صة  �أول  لتكون  �فتتاحها  �لبيطاين  �الحتالل  حكومة 

�حلالية،  �ملدر�صة  هذه  وهي  �جلديدة،  �ملاأمونية  بناية  �الحتالل  حكومة  جددت   1937

�ل�صور، ومل نعرث خالل  �لقدية د�خل  �ملاأمونية  �ملدر�صة  �إليها جزء�ً من طالبات  ونقلت 
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�ّطالعنا على تاريخ و�صجالت هذه �ملدر�صة على عدد �لطلبة �أو عدد �لطالبات �أو �ملعلمات 

�أو �ملنهاج �لذي كان يدر�ض خالل هذه �لفرتة.

ويف �صنة 1947 تو�صعت �ملدر�صة لت�صبح �أول مدر�صة ثانوية كاملة للبنات يف �لقد�ض، 

�لقدية  �ملاأمونية  �إىل  نقل طالباتها  و�أعيد  فيها،  �لدر��صة  1948 عطلت  �صنة  �أن حرب  �إال 

د�خل �ل�صور، وحتولت �ملاأمونية �جلديدة �إىل مدر�صة ثانوية للبنني، وحملت ��صماً جديد�ً 

عادو� يف �صنة 1950 لتحويلها �إىل مدر�صة �بتد�ئية �صاملة  ثم  �لثانوية”،  �لقد�ض  “مدر�صة 
.
�صميت با�صم “�ملدر�صة �ملركزية”54

ب. املرحلة الثانية )1967-1948(:

�إىل  �ملاأمونية  بتحويل  قامت  �لتي  �الإجر�ء�ت  جميع  �إلغاء  مّت  �الأردين  �لعهد  خالل 

مدر�صة للذكور �أو �بتد�ئية، و�تخذ قر�ر نقل طالبات �ملاأمونية من د�خل �ل�صور �إىل مقرها 

�حلايل، و�أ�صبحت �ملاأمونية يف �صنة 1960 من �أكب �ل�رشوح �لعلمية �ملتميزة بني مد�ر�ض 

�أربعني �صعبة من �ل�صف �الأول وحتى �لثانوية �لعامة، وبلغ  �لقد�ض؛ فقد �صمت حو�يل 

عدد طالباتها 850 طالبة يف �صنة 1967.

ج. املرحلة الثالثة )2009-1967(:

خ�صعت �ملدر�صة، مثل مدر�صة �لر�صيدية لكونها مدر�صة حكومية، �إىل وز�رة �ملعارف 

تر�جع  �إىل  �أدى  مما  �الإ�رش�ئيلي؛  �ملنهاج  نظام  عليها  وطبق  �لقد�ض،  وبلدية  �الإ�رش�ئيلية 

عدد �لطالبات فيها، وقلة �لكو�در �لتعليمية. ومع بد�ية �ل�صبعينيات �أعيد �لعمل باملنهاج 

�الأردين، و��صتقال مدير �ملدر�صة جميل �أبو طعمة �لذي عينته وز�رة �ملعارف، ومّت تعيني 

معلمة،  و�أربعني  �لدين  نا�رش  غدير  �ملديرة  من  يتكون   1976 �صنة  يف  للمدر�صة  طاقم 

ودبت �حلياة من جديد يف �ملدر�صة، و�أ�صبحت تتطور تدريجياً. وقد بلغ عدد �لطالبات يف 

تلك �لفرتة حو�يل 700 طالبة، و�قت�رشت �ملدر�صة على �ملرحلة �لثانوية، و�أن�صئت مكتبة 

خا�صة بها، وركزت �الإد�رة على �لفعاليات �لالمنهجية، وجهزت خمتب�ً علمياً يتنا�صب 

كما  و�الأحياء.  و�لكيمياء  �لفيزياء  جمال  يف  وخا�صة  �ملرحلة،  لهذه  �لعلمي  �مل�صتوى  مع 

�أدخل �لق�صم �ملهني، حيث �أ�صبحت �لطالبات يتعلمن مهنة �خلياطة بطريقة حديثة على 

�الحتياجات،  لكافة  خياطة  مكنة   27 على  �لق�صم  و�حتوى  خمت�صات،  معلمات  �أيدي 

لتنمية  برنامج  وو�صع  �ملنزيل،  �لتدبري  �أجل  من  مطابخ  بثالثة  �أي�صاً  �ملدر�صة  وجهزت 

.
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�لثقافة و�لتوعية لدى �لطالبات
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ثم تطورت �ملدر�صة يف �صنة 1998 لي�صبح فيها 53 �صفاً و1,651 طالبة، مّت توزيعهم 

على �أربعة مباٍن، و�أ�صبح طاقمها �ملدر�صي يتاألف من 101 من �ملعلمات، �إ�صافة �إىل خم�ض 

و�أربع  �الجتماعية،  للرتبية  ومركزة  مو�صوع،  مركزة  و12  طبقة،  ومركزة  نائبات، 

يت�صمن  �ملدر�صة  يف  �لتعليم  و�أ�صبح  تربية؛  وم�صت�صارة  خمتب،  وقيمة  �صكرتري�ت، 

�الأكاديي )علمي و�أدبي( و�ملهني )جتاري وخياطة(.

و��صتطاعت �ملدر�صة �أن توفر للطالبات جو�ً تعليمياً ومعلمات متخ�ص�صات، وو�صائل 

متطورة منها �حلا�صوب؛ حيث يوجد يف �ملدر�صة خم�صة خمتب�ت للحا�صوب فيها 119 

�أن  كما  �ملعلمات.  وغرفة  و�ل�صكرتارية  �الإد�رة  يف  �ملوجودة  �الأجهزة  عن  عد�  جهاز�ً 

�أما  �مل�صموعة و�ملرئية،  �لتعلم  �إىل و�صائل  �إ�صافة  باأجهزة حديثة،  �لعلمي جمهز  �ملختب 

�ملكتبة يف �ملدر�صة فقد حوت �آالف �لكتب وخا�صة �حلديثة منها، ويوجد يف ق�صم �خلياطة 

�ملطابخ ب�صكل  مّت تطوير  �ملنزيل حيث  �لتدبري  �إىل �الهتمام بق�صم  باالإ�صافة  37 ماكينة، 

.
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حديث

�لتي  بالنتائج  �أ�صادت  �لدين،  نا�رش  غدير  حالياً،  �ملدر�صة  مديرة  مع  مقابلة  ويف 

 400 �لعامة  �لثانوية  المتحان  يتقدم  باأنه  قالت  حيث  �ملدر�صة،  طالبات  عليها  ح�صلت 

�أن  �إىل  80%. و�أ�صارت  �لنجاح ال تقل عن  �لعلمي و�الأدبي، و�أن ن�صبة  طالبة يف �لفرعني 

�ملدر�صة �ليوم و�صل عدد طالباتها �إىل 2,054 طالبة، مّت توزيعهن على 72 �صعبة، وطاقم 

�لقد�ض. وركزت  143 معلمة وموظفة يف �صبعة مباٍن موزعة حول �صور  �ملدر�صة ي�صم 

�ملديرة على �لتح�صن �مللمو�ض يف �صلوكيات �لطالبات، من خالل �إن�صاء ناٍد ثقايف، و�الإذ�عة 

“قطوف د�نية”  �ل�صباحية، و�إ�صد�ر جملة �حلائط، و�ملجلة �ل�صنوية �لتي ت�صدر با�صم 

و�لتي �صدر منها خم�صة �أعد�د. وحتدثت �ملديرة عن كثري من �لن�صاطات �لتي تقوم بها 

و�الجتماعية،  و�لتاريخية  �لدينية  �ملنا�صبات  يف  و�مل�صاركة  �ملحلي،  �ملجتمع  يف  �لطالبات 

ولهذ� كله �أ�صبحت �ملاأمونية تتمتع مبكانة �جتماعية رفيعة يف �ملجتمع، و�صجلت �لطالبة 

و�لطالبة  �الأدبي،  �لفرع  يف  �لغربية  �ل�صفة  م�صتوى  على  �ل�صابعة  �ملرتبة  رجوب  بيان 

عزة حجازي �ملرتبة �الأوىل على م�صتوى �ل�صفة يف �لفرع �لتجاري �صنة 2001، و�حتلت 

2003، هذ� وما  �صنة   99.2 �لعلمي مبعدل  �لفرع  �لثانية على  �ملرتبة  �صيار جب  �لطالبة 

�ملاأمونية. و�جلدول  �ملدر�صة  �ملعارف و�لثقافة ت�رشف على  �لقد�ض ووز�رة  ز�لت بلدية 

�لتايل يو�صح فروع �ملدر�صة وعدد طالبها و�صعبها:
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جدول 7/4: فروع املدر�شة املاأمونية و�شفوفها وعدد ال�شعب الدرا�شية

عدد ال�شعبال�شفا�شم املبنى

15 �صعبة�لثاين ع�رشاملبنى الرئي�س

19 �صعبة�حلادي ع�رشمبنى خولة

12 �صعبة�لعا�رش �الأ�صا�صيمبنى القد�س

13 �صعبة�لعا�رش �الأ�صا�صيمبنى ال�شكاكيني

6 �صعب �لعا�رش �الأ�صا�صيمبنى الر�شيد

3 �صعب�لعا�رش، و�حلادي ع�رش، و�لثاين ع�رشمبنى اخلياطة

�شاد�شًا: دار الطفل العربي:

هند  �ملرحومة  يد  على   1948 �صنة  تاأ�صي�صها  منذ  �لعربي  �لطفل  د�ر  موؤ�ص�صة  د�أبت 

، ر�ئدة �لعمل �لتطوعي، على �العتناء برتبية �لطالبات �لفل�صطينيات �ليتيمات 
57

�حل�صيني

منهن و�ملحتاجات تربية �صليمة، فد�ر �لطفل �لتي بد�أت ب�صفي ح�صانة تطورت وتو�صعت 

�إىل �أن �أ�صبحت نو�ة جلامعة �لقد�ض حالياً، ومن خالل �طالعنا على دور هذه �ملوؤ�ص�صة 

وجدناها مرت يف �ملر�حل �لتالية:

1. املرحلة الأوىل )1967-1948(:

تقول هند �حل�صيني:

من  وطفلة،  طفالً  وخم�صني  خم�صة  على  يزيد  ما  كان  حني   1948 �صنة  يف 

يف  غرفتني  من  �ملكونة  �لطفل  د�ر  يف  يعي�صون  �ملوؤملة،  يا�صني  دير  حادثه  بقايا 

�صوق �حل�رش بالبلدة �لقدية، كنت �أقيم حينها يف دير ر�هبات �صهيون، �إذ كان 

وكانت  ماأمون،  غري  �ل�صور  د�خل  �إىل  �ل�صاهرة  باب  ظاهر  بيتنا  من  �لو�صول 

�لنوترد�م دوفر�ن�ض  �ليهود يف  �لقنا�صة  �لر�صا�ض من  �لقنابل وطلقات  قذ�ئف 

كثري�ً ما ت�صيب �ملارة!! ذهبت كعادتي يف كل �صباح من �لدير �إىل مقر د�ر �لطفل 

يف �صوق �حل�رش، فوجدت �الأطفال يف هلع �صديد من جر�ء �أ�صو�ت �لقنابل و�أزيز 

قرب  �أبقى  و�أن  �لدير  يف  غرفتي  من  ثيابي  �أنقل  �أن  قررت  وعليه  �لر�صا�ض، 

�الأطفال �أ�صاركهم عي�صهم و�أهدئ روعهم. �إال �أن رئي�صة �لدير �الأم ماري تاريز 

جميعاً،  لنا  و�ملت�صع  �الأمان  حيث  �لدير،  �إىل  باالأطفال  �آتي  �أن  �إال  �أبت  جودلني، 
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وهكذ� كان. ولن �أن�صى ما حييت ذ�ك �ملنظر �مل�صحك �ملبكي �أثناء �النتقال فلقد 

�أر�د �ل�صغار �أن ي�صكو� بيدي، كاأن �لت�صاقهم بي �صيحميهم من �الأذى!! و�هلل 

منهم  �أم�صك  من  �إىل  باالإ�صافة  يدي.  مت�صك  كانت  �صغرية  يد�ً  كم  �أعلم  وحده 

و�أغطيه وغري ذلك  �الأمتعة من فر��ض  �لكبري�ت فقد حملن  �أما  باأطر�ف ثوبي!! 

مما كنا منلك �آنئذ!! وعلى هذ� �حلال و�صلنا �لدير ونزلنا فيه...

ويف تلك �لليلة بالذ�ت وقعت قنابل �لهاون ومزقت �صقف �إحدى �لغرف �لتي 

كان �الأطفال ينامون فيها ب�صوق �حل�رش �رش ممزق، وال �أظن و�حد�ً منهم كان 

قد جنا من �ملوت �أو �لعاهة، لو بقي حتت ذلك �ل�صقف؛ مما جعلني �أبكي بانفعال 

�صاكرة �هلل �لذي قدر ولطف!! هذه �إر�دته �صبحانه وتعاىل، وهي بدون �صك �لتي 

من  و�حد�ً  �أو  و�حدة  فلعل  يدري  ومن  و�لبقاء،  �لوجود  �ملوؤ�ص�صة  لهذه  �أر�دت 

.
58

�أولئك �الأبرياء �صيكون له �صاأنه يف هذه �لدنيا

مدر�شة دار الطفل العربي تاأ�ش�شت �شنة 1948
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�لذي تعي�ض فيه، ثم بنت  �إىل بيتها  �لدير  �الأطفال من  عندما هد�أت �حلرب نقلت هند 

بجانب بيتها بناية �أنهيت يف �صنة 1961، و��صتطاعت هند �أن ت�صكل هيئة �إد�رية لد�ر �لطفل 

و�إليز�بث  �حل�صيني،  �لنقيب  حممد  وزوجة  فار�ض،  وبا�صمة  �خلطيب،  �أنور  من:  تاألفت 

نا�رش، وزوجة وفيق يون�ض �حل�صيني، وزوجة �أنور ن�صيبة، وزوجة م�صطفى �لنجار، 

وهند �حل�صيني.

وت�صري �صجالت �لد�ر �إىل �أن عدد �لطالب �رتفع من 55 طالباً وطالبة يف �صنة 1948؛ 

لي�صل يف �صنة 1963 �إىل 480 طالباً وطالبة، بينهم 300 يتيم ويتيمة، وزعو� على ثالثة 

مباٍن حماطة مبالعب و��صعة يف مكانها �حلايل، وموزعني على ثالثة �أق�صام هي:

ق�صم �حل�صانة وب�صتان �الأطفال. �أ. 

ب. ق�صم �لدر��صة �ملوؤلف من �صفوف �بتد�ئية و�إعد�دية وثانوية.

ج. ق�صم �ملهن �ملوؤلف من:

فرع �خلياطة و�القت�صاد �ملنزيل.  •

فرع �أعمال �ل�صكرتارية.  •

فرع �لهو�يات و�الأ�صغال �ليدوية.  •

.
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ناٍد ريا�صي ثقايف ومكتبة  •

1961-1967 �صهدت د�ر  ومن خالل �طالعي على �أر�صيف �لد�ر تبني باأنه يف �لفرتة 

�زد�د  �لذي  �لوقت  و�لعمر�ين، ففي  �الأكاديي  ن�صاطها  يف  ملحوظاً  �لطفل تطور�ً ومنو�ً 

 ،1961 بنتها هند �حل�صيني يف �صنة  �لتي  �لعمارة  ثاٍن يف  بناء طابق  مّت  �لطالب  فيه عدد 

وفتحت �صفوف جديدة، و�أثثت ق�صم �خلياطة و�لتدبري �ملنزيل، و�أر�صلت ثماين طالبات 

من �ملوؤ�ص�صة �إىل �أملانيا �لغربية للتخ�ص�ض فيما يلي:

كنعان،  ونو�ل  �لدجاين،  ناريان  لدر��صتها  و�أر�صلت  �لعاملي:  �لتمري�ض  مهنة  �أ. 

ونائلة �ل�رشقاوي، و�أمية نز�ل، وحياة �أبو غربية.

مرتا  لدر��صتها  و�أر�صلت  �حل�صانة:  دور  يف  �الأطفال  تعليم  على  �لتدريب  ب. 

�جلرجوعي، وليلى �صفيق.

حتت  ذلك  وكان  عو�ض،  �ألني  لدر��صته  و�أر�صلت  �ملنزيل:  �لتدريب  يف  �لتخ�ص�ض  ج. 

.
60

رعاية مديرة وموؤ�ص�صة �لد�ر �الآن�صة هند �حل�صيني
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ويف �صنة 1966 مّت بناء �لطابق �لثالث، و�صمت �الأر�ض �ملجاورة لها لت�صبح م�صاحة 

د�ر �لطفل تزيد على 11 دومناً، و�أقيم �لعديد من �لن�صاطات و�لفعاليات، وكان ذلك بف�صل 

دِّمت لهذه �لد�ر على م�صتوى ر�صمي، متثل بقد��صة  �هلل �أوالً، ثم �لتبعات �ل�صخية �لتي قمُ

و�أمر�ء و�صيوخ �خلليج  �ملغرب  �لثاين ملك  �لبابا و�مللك ح�صني بن طالل و�مللك �حل�صن 

�لعربي و�لوز�ر�ت، وعلى م�صتوى �صعبي متثل يف جمعيات عربية و�أجنبية و�أ�صخا�ض 

من د�خل فل�صطني وخارجها وقد و�صل جمموع �لتبعات يف �صنة 1966 �إىل 66,693.4 

دينار�ً �أردنياً، وكانت �لدر��صة ت�صري وفق مناهج وز�رة �لرتبية و�لتعليم �الأردنية وتدر�ض 

�للغة �الإجنليزية كلغة ثانية من �ل�صف �الأول �البتد�ئي فما فوق، كما تدر�ض �الأملانية كلغة 

ثالثة لل�صف �خلام�ض �البتد�ئي فما فوق، وبالن�صبة للدور�ت �لتدريبية فكانت باإ�رش�ف 

.
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وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية �الأردنية

ومديرتها  �لد�ر  برئي�صة  دعا  مما  و�لغربي،  �لعربي  �لعامل  يف  �لطفل  د�ر  جنم  ملع 

1953 يف لبنان، وحلقة �لدر��صات �الجتماعية  بامل�صاركة يف موؤمتر خب�ء �لتدريب �صنة 

و�حللقة  عّمان،  يف   1956 �صنة  �الجتماعية  �لدر��صات  وحلقة  دم�صق،  يف   1952 �صنة 

�لدر��صية عن �ملر�أة �لريفية �صنة 1959 يف بريطانيا.

 Pope Paul VI وح�صلت مديرة �لد�ر ورئي�صتها على و�صام من �لبابا بول�ض �ل�صاد�ض

 1960 �صنة  يف  �ل�صعبية  و�لثياب  �ملطرز�ت  متحف  هند  و�أقامت  �لقد�ض،  يف   1964 �صنة 

.
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لي�صبح فيه �الآن حو�يل 3,200 قطعة

2. املرحلة الثانية )1994-1967(:

�صكلت حرب �صنة 1967 �أمر�ً و�قعاً جديد�ً على �لد�ر، فباالإ�صافة �إىل �لطالب �ملقيمني 

فيها من �ملهاجرين و�الأيتام يف �ل�صفة �لغربية، �صمت طالباً و�أيتاماً جدد من فل�صطينيي 

1948 مثل: يافا وحيفا و�لنا�رشة، و�صمت �أي�صاً عدد�ً لي�ض ب�صيطاً من �أيتام قطاع غزة، 

فيه  �جتمع  �لذي  �لوحيد  �ملكان  �أنها كانت  �إال  �لد�ر عبئاً جديد�ً،  �الأمر حّمل  �أن هذ�  ومع 

�ل�صمل �لفل�صطيني بخارطته �لطبيعية.

بها؛  �لتدخل  �الحتالل  ي�صتطع  ومل   ،1967 �صنة  قبل  �صيا�صتها  على  �لد�ر  و�صارت 

ود�ر  �الإبر�هيمية  فيها  �صارت  �لذي  بامل�صار  �لطفل  د�ر  �لتزمت  خا�صة  مدر�صة  والأنها 

�ملدر�صة  وتطورت  �الأردين،  �ملنهاج  على  وبقيت  �خلا�صة،  �ملد�ر�ض  من  وغريها  �الأيتام 

لت�صبح عّدة مد�ر�ض ت�صكلت �صنة 1986 على �لنحو �لتايل:



383

دور املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية

�ملدر�صة �الإعد�دية و�لثانوية 335 طالبة يف 12 �صعبة.   •

�ملدر�صة �البتد�ئية 220 طالبة يف 8 �صعب.  •

ريا�ض �الأطفال 150 طالبة يف 3 �صعب.  •

�حل�صانة 50 طفلة يف �صعبتني.  •

ق�صم �خلياطة و�لتدبري �ملنزيل 55 طالبة يف �صعبتني.  •

�لكلي  �ملجموع  وبلغ  و�حدة،  �صعبة  يف  طالبة   24 و�إجنليزي  عربي  �لطباعة  ق�صم   •

.
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934 طالبة

بع�ض  ورحيل  �لطفل،  د�ر  فيه  �أ�صبحت  �لذي  �جلديد  و�لو�صع  �لتو�صع  هذ�  ومع 

�أع�صاء جمل�ض �الأمناء �أو نزوحهم؛ مّت ت�صكيل جمل�ض �أمناء جديد مكون من: �إليز�بث حنا 

نا�رش، و�أمينة حممد �لنقيب، ونزهة �أنور ن�صيبة، وماهرة حممد �لدجاين، و�صلفيا �صلمان 

�حل�صيني،  �الإمام  ورنا  �هلل،  جاد  حممد  و�صمرية  �لن�صا�صيبي،  ر�صيد  وود�د  بر�صودم، 

و�أمل غالب �لن�صا�صيبي، وعايدة نور �لدين، و�آية جوهرية �صاكر، ولينا �أمني جمج. ومّت 

�مل�صت�صار  �أنور �خلطيب  �لطفل مكونة من:  د�ر  �أق�صام  �إد�رية الإد�رة كافة  �نتخاب هيئة 

�لهيئة  لقر�ر�ت  و�ملنفذة  ورئي�صتها  �لد�ر  موؤ�ص�صة  �حل�صيني  طاهر  وهند  �لقانوين، 

�الإد�رية، و�صميحة �صليم �حل�صيني نائبة �لرئي�ض، وهد�ية وفا �لدجاين �أمينة �ل�صندوق، 

.
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وعائ�صة �أحمد �لتيجاين �أمينة �ل�رش

من  بدعم  �الأطفال  وب�صاتني  �حل�صانة  بق�صمي  خا�صة  عمارة  بنيت   1971 �صنة  يف 

�جلمعية �للوثرية �الأملانية وبكلفة 100 �ألف دينار �أردين، و�رتفع عدد �لطالبات �إىل حو�يل 

�ألف طالبة، ومّت توزيعهن على �لنحو �لتايل؛ 291 طالبة د�خلي، 40 طالبة يتيمة خارجي، 

997 طالبة،  �أخرى ليكون �ملجموع  293 طالبة  403 طالبات حاالت �جتماعية خارجي، 

2,500 دينار �أردين  86 موظفاً وموظفة، بلغت رو�تبهم  ويقوم على �لعمل يف �ملوؤ�ص�صة 

.
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بال�صهر �لو�حد

�إ�صعاف  �لر�حل حممد  �لعربية  �أديب  �لطفل ق�رَش  �إد�رة د�ر  ��صرتت   1982 ويف �صنة 

�لن�صا�صيبي، ومّت تاأ�صي�ض مركز �الأبحاث �الإ�صالمية يف �لق�رش، وح�صدت د�ر �لطفل نتائج 

يف �لثانوية �لعامة، و�لتحق �لعديد من �لطالبات �خلريجات يف جامعات �لوطن وجامعات 

ق�صم  و��صتحد�ث  �لكمبيوتر،  ق�صم  ��صتحد�ث  مّت   1986 �صنة  ويف  �لوطن.  خارج  عربية 
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�خلدمة �الجتماعية، وتو�صيع �لق�صم �لعلوي من د�ر مركز �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني، 

و��صتحد�ث م�صغل لرتميم وجتليد �لكتب �لقدية. وكذلك مّت تو�صيع كلية �الآد�ب للبنات، 

وهي كلية جامعية ونو�ة جامعة �لقد�ض، وقد �صمت �الأق�صام �لتالية:

ق�صم �للغة �لعربية 138 طالبة.  �أ. 

ق�صم �للغة �الإجنليزية 87 طالبة. ب. 

ق�صم �خلدمة �الجتماعية 100 طالبة. ج. 

ليكون جمموع طالبات �لكلية يف تلك �ل�صنة 315 طالبة، ومّت تخريج �لفوج �الأول من 

طالبات �لكلية يف �ل�صنة نف�صها وبلغن 144 خريجة يف معظم �الأق�صام.

خم�ض  �الإ�صالمي  �لبنك  وقدم  منحة،   136 من  �أكرث  لطالباتها  �لطفل  د�ر  ومنحت 

منح لطالبات د�ر �لطفل، ونالت �ملدر�صة خم�صة كوؤو�ض يف م�صابقات ريا�صية متنوعة، 

�أد�ء  يف   1994 �صنة  �حل�صيني  هند  رحلت  حتى  �لعربي  �لطفل  د�ر  موؤ�ص�صة  و��صتمرت 

�أ�صبحت موؤ�ص�صة �صخمة مكونة من �صتة مباٍن  �أن  �إىل  خدماتها وتطويرها وتو�صيعها 

�لنو�حي  �لفل�صطيني من  �ل�صعب  �لرئي�ض، وهو خدمة  باأق�صام متعددة متم�صكة بهدفها 

.
66

�الإن�صانية و�لرتبوية و�لثقافية

3. املرحلة الثالثة )2009-1994(:

موؤ�ص�صة  مقدرة  عدم  على  �حل�صيني  هند  وفاة  بعد  �لكثري  مر�هنات  من  �لرغم  على 

�ملوؤ�ص�صة وخدماتها تطورت خالل  بقاء  �أن  �إال  بعد رحيلها،  �ال�صتمر�ر  �لطفل على  د�ر 

هذه �لفرتة ب�صكل ملحوظ، حيث مّت �لرتكيز على �أهد�ف �ملوؤ�ص�صة من جديد، وكانت على 

�لنحو �لتايل:

�لعناية باليتيمات و�ملحتاجات من بنات �صعبنا وتوفري �حلياة �لكرية لهن. �أ. 

تاأ�صي�ض مد�ر�ض �لتعليم وتثقيف بناتنا وتدريبهن. ب. 

توفري �جلو �ملالئم حلركة �ملر�صد�ت و�لنو�دي و�لن�صاطات �لالمنهجية. ج. 

�ملحافظة على �لثقافة �لعربية و�لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني. د. 

بعد وفاة هند �حل�صيني مّت تاأ�صي�ض جمل�ض �أمناء جديد، تولت رئا�صته �الآن�صة ماهرة 

�لدجاين، و�صم ع�صوية كل من: جنوى �ر�صيد، ورنا �الإمام، وهد�ية �لدجاين، و�صلفيا 
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�لرز�ق،  عبد  وزكية  �حل�صيني،  و�صميحة  عودة،  وروال  �لعي�صاوي،  ورحاب  بر�صودم، 

.
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وندى بركات، ونزيهة �خلالدي، و�ملحامي وليد �لع�صلي م�صت�صار�ً قانونياً للموؤ�ص�صة

�لق�صم  تطوير  مّت  �ملجل�ض  رئا�صة  �لدجاين  ماهرة  ��صتالم  من  �أعو�م  ع�رشة  وخالل 

يقمن  معلمات  على  �لطالبات  توزع  حيث  �لبديالت؛  �الأمهات  برنامج  و�إدخال  �لد�خلي، 

و�أ�رِشّة  و�أثاث  يلزم من مطبخ حديث  ما  �لق�صم بكل  نف�صه، ومّت تزويد  �ملبيت  معهن يف 

�ألعاب  و�صاحات  و�أماكن  حديثة  �صحية  ومر�فق  �صاخنة  مياه  و�صبكة  كهرباء  و�صبكة 

�أي�صاً  �أن �أ�صبح هذ� �لق�صم �أمنوذجاً يحتذى به على م�صتوى �لوطن. ومّت  �إىل  م�صقوفة، 

تطوير �حل�صانة و�لرو�صة و�ملدر�صة �البتد�ئية و�الإعد�دية و�لثانوية، كما �أنها ح�صدت 

�ملركز �الأول و�لثاين يف معظم �مل�صابقات �لتي كانت جتري بني مد�ر�ض �لقد�ض يف �مل�رشح، 

و�خلطابة، و�خلط �لكويف، وحفظ �لقر�آن �لكرمي، و�ل�صناعات �لغذ�ئية، و�ملقالة، و�لق�صة، 

�لطفل  د�ر  �حتفلت   1998/4/25 ويف   .
68

وغريه و�حلا�صوب  �لفوتوغر�يف،  و�لت�صوير 

بيوبيلها �لذهبي لتاأ�صي�ض �ملوؤ�ص�صة.

�أّثر �جلد�ر �لعازل ب�صكل كبري على عدد �لطالبات يف �لق�صم �لد�خلي، حيث تقل�ض �لعدد 

802 من �لطالبات،  2005 لي�صل �إىل  1998، وتقل�ض �أكرث يف �صنة  150 طالبة يف �صنة  �إىل 

بينما �زد�د �إقبال �لطالبات على �لق�صم �خلارجي لي�صل عدد �لطالبات �إىل 1,500 طالبة مّت 

توزيعهن على 45 �صعبة.

ويف 1999/7/15 �أقيم حفل �فتتاح د�ر �إ�صعاف �لن�صا�صيبي للثقافة و�لفنون و�الآد�ب، 

�لتي تتبع د�ر �لطفل �لعربي، ومّت �إعادة تنظيمها وتاأهيلها وتطويرها وتزويدها باأجهزة 

�جلامعة  مع  وتعاونت  �لد�ر،  خمطوطات  و�صورة   ،Microfilm ميكروفيلم  وقارئة 

�ملحكمة  ل�صجالت  ميكروفيلم  ن�صخة  على  �لد�ر  وح�صلت  �ملجال،  هذ�  يف  �الأردنية 

�ل�رشعية. و�أ�صبحت د�ر �إ�صعاف �ليوم تقيم �صل�صلة من �ملحا�رش�ت �ل�صهرية، ومعار�ض 

نيِّ ب�صري بركات مدير�ً لد�ر �إ�صعاف، وما ز�ل حتى يومنا هذ�، وقد  تر�ثية وت�صكيلية، وعمُ

حتافظ  �ملوؤ�ص�صة  جعل  مما  فيها،  �حلا�صوب  برنامج  و�إدخال  �الأق�صام،  باقي  تطوير  مّت 

.
69

على ما�صيها وحا�رشها وم�صتقبلها

ويف مقابلة مع رئي�صة جمل�ض �أمناء �لد�ر، �ل�صيدة ماهرة �لدجاين، �أفادت �أنه على �لرغم 

من هذه �الإجناز�ت و�لتطور�ت �إال �أن �لد�ر بد�أت تعاين من �الأزمة �ملالية منذ �صنة 2001 

م�صتوى  �رتفاع  �إىل  باالإ�صافة  �الأحيان،  بع�ض  يف  و�نقطع  بل  �خلارجي  �لدعم  قّل  حيث 
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�ملعي�صة ورو�تب �لعاملني و�رشيبة �مل�صقفات )�الأرنونا( �لتي تفر�ض على �لد�ر �صنوياً، 

�إال �أن �لد�ر ��صتطاعت �لتغلب على هذه �مل�صكلة من خالل رفع �أق�صاط �لطالبات من جهة 

و�العتماد على �ملجتمع �ملحلي من جهة ثانية. 

وهناك م�صكلة �أخرى وهي عدم ح�صول �ملوظفني �لذين يحملون هوية �ل�صفة �لغربية 

بديلني  موظفني  تعيني  على  �ملوؤ�ص�صة  �أجب  مما  �لقد�ض،  ملدينة  دخول  ت�صاريح  على 

من  �أكرث  هناك  �أن  علماً  �إ�صافية،  م�صاريف  �ملوؤ�ص�صة  حّمل  �لذي  �الأمر  �لعمل  لت�صيري 

ثالثني عامالً يف �ملوؤ�ص�صة من بني 140 عامالً فيها يحتاج �إىل مثل هذه �لت�صاريح. و�أفادت 

ماهرة �لدجاين �أنها ما�صية يف م�رشوع بناء قدر�ت ملوظفيها وتطويرهم من خالل تبادل 

�خلب�ت، و�لدور�ت وور�صات �لعمل، كما وت�صعى �إىل بناء قدر�ت طالباتها يف �لنو�حي 

�لثانوية  �متحان  نتائج  عن  حتدثت  �ملجال  هذ�  ويف  و�ملهار�تية،  و�الإبد�عية  �الأكاديية 

�لعامة لالأعو�م �لثالثة �ملن�رشمة، وبينت �أن ن�صبة �لنجاح يف �لفرع �لعلمي كانت %100 

وربى   ،97.6 ن�صيبة  مازن  �آالء  مثل  طالباتها  �أ�صماء  بع�ض  وذكرت   ،%90 �الأدبي  ويف 

توفيق �أبو اليف 97.4، و�إيان وهبة 97.3، وكّن يف �ملر�كز �لثانية و�لثالثة و�خلام�صة على 

�لرتتيب يف �لفرع �لعلمي، وهناك هديل عبد �لفتاح بكري مبعدل 97.7، �ملركز �خلام�ض يف 

.
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�لفرع �الأدبي على حمافظة �لقد�ض

�شابعًا: املعهد العلمي االإ�شالمي: مدر�شة ثانوية 

االأق�شى ال�شرعية71:

مدينة  يف  جديدة  ميالد  �صهادة  يعطيه  من  �ل�رشعي  للعلم  �هلل  قيّ�ض   1958 �صنة  يف 

�لقد�ض، وكانت �لوالدة �لطيبة يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك على يد �ملرحوم �ل�صيخ حممد 

�ل�رشيف.  �الأزهر  علماء  و�أحد  �آنذ�ك،  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  �ل�رشيف،  عادل 

فقد بادر �ل�رشيف، رحمه �هلل، �إىل �لت�صاور مع �ملرحوم �ل�صيخ حممد �الأمني �ل�صنقيطّي، 

�إن�صاء  �أجل  من  وقتئذ،  عّمان  يف  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون  جمل�ض  ورئي�ض  �لق�صاة  قا�صي 

معهد للعلم �ل�رشعي يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وذلك ل�صّد �لنق�ض يف �لوظائف �لدينية 

�ل�صاغرة، كاالإمامة و�لتدري�ض و�خلطابة. وثابر �ل�رشيف بدعم وت�صجيع من �ل�صنقيطّي 

لتنفيذ �لفكرة �لنبيلة، فكانت ثمرة تلك �جلهود �إن�صاء �أول معهد لتعليم �لعلم �ل�رشعّي يف 

�لع�رش �حلديث يف �لقد�ض وما حولها، وحمل ��صم “�ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمي”، وكان ذلك 
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ِرف �ملعهد فيما بعد با�صم مدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية.  يف �أو�خر �صيف 1958، قد عمُ

ويكن �إلقاء �ل�صوء على �ملعهد وتطوره من خالل �لنقاط �لتالية:

1. موقع املعهد العلمي الإ�شالمي:

يقع �ملعهد على يني �لد�خل من باب �الأ�صباط يف �لرو�ق �ل�صمايل للم�صجد �الأق�صى، 

وحدوده باب �الأ�صباط �رشقاً، و�ملدر�صة �لقاد�صية غرباً، و�صاحة �لغز�يل خارج �الأق�صى 

�صماالً، و�صاحات �مل�صجد �الأق�صى �لد�خلية جنوباً.

مدر�شة ثانوية الأق�شى ال�رصعية تاأ�ش�شت �شنة 1958

2. و�شف املبنى:

�لرو�ق  و�جهة  �إغالق  ومّت  �ل�صمالية،  �الأق�صى  �مل�صجد  �أروقة  من  �ملبنى  يتكون 

�لد�خل كغرف �صفية، وتف�صي جميع  باالإ�صمنت وفتح يف كل و�جهة باب وقطعت من 

�إىل  وبحاجة  �صيئة  �لغرف  هذه  وتهوية  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صاحة  �إىل  �ل�صفوف  �أبو�ب 

ترميم وتطوير.



388

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

3. مراحل منو وتطور الدرا�شة يف املعهد:

اأ. املرحلة الأوىل )1960-1958(:

جاء يف �صجالت �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �أّن �صماحة قا�صي �لق�صاة ورئي�ض جمل�ض 

�ل�صوؤون �الإ�صالمية �ل�صيخ حممد �الأمني �ل�صنقيطّي قّرر تاأ�صي�ض معهد علمّي �إ�صالمّي يف 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يوؤّمه �لطالب �لر�غبون يف �لعلم و�لدين، و�أن يتّم قبول �لطالب 

باب  وفتح  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد  تاأ�صي�ض  عن  �الإعالن  ومّت   .1958/9/1 من  �بتد�ًء 

�لت�صجيل يف حمّرم 1378هـ �ملو�فق �أيلول/ �صبتمب 1958م، غري �أّن �لدر��صة يف �ملعهد مل 

تبد�أ حتى 19 ربيع �الأول 1378هـ �ملو�فق 1958/11/1م.

ت�صّمن قر�ر �إن�صاء �ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمي �الإ�صارة �إىل �أن مقّره هو �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك. و�ّتخذ �ملعهد يف بد�ية �الأمر من �ملنطقة �ل�رشقية يف �مل�صجد و�ملعروفة مبحر�ب 

�إىل �جلهة   1959 �لثاين/ نوفمب  �ملعهد يف �صهر ت�رشين  �نتقل  ثّم  للتدري�ض.  زكريا مقر�ً 

�ملتحف  �رشق  �لو�قعة  �ملنطقة  يف  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحة  من  �لغربية  �جلنوبية 

�الإ�صالمي حالياً و�ملعروفة با�صم “م�صجد �لن�صاء”، وذلك ��صتجابة لطلب من مدير �ملعهد، 

�الإ�صالمّي  �لعلمّي  �ملعهد  �نتقل   1960 �آخر. ويف �صنة  �لتدري�ض هناك مّدة عام  حيث د�م 

�ل�صل�صلة، على �حلائط �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك  �لد�ئم يف باب  �إىل مقّره �جلديد 

و�ملعروف با�صم “�ملدر�صة �لتنكزية”.

�أما �أهد�ف �ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمّي كما جاءت يف �صجالته فكانت:

�لتيار�ت  عن  �لنا�صئ  و�الإحلاد  �لقلق  لطرد  �جليل  �صفوف  يف  �لدينية  �لروح  بث   .1

�لفكرية �ملادية.

تعليم �ل�رشيعة �الإ�صالمية للم�صلمني لتمكينهم من �إقامة �صعائرهم �لدينية ب�صكل   .2

�صحيح.

وذلك  �ل�رشعية.  �ملحاكم  ووظائف  و�الإر�صاد  �لوعظ  حقول  يف  �لكبري  �لفر�غ  ملء   .3

�أئمة  �لعلم �ل�رشعي، و�حل�صول على فئة منهم لتعيينهم  �لنق�ض من حملة  لتاليف 

وخطباء ومر�صدين يف م�صاجد �ململكة و�لقو�ت �مل�صلحة �الأردنية.

جمل�ض  ورئي�ض  �لق�صاة  قا�صي  عهد  �الإ�صالمّي،  �لعلمّي  �ملعهد  �إن�صاء  قّرر  وعندما 

�ل�صوؤون �الإ�صالمية �إىل ف�صيلة �ل�صيخ حممد عادل �ل�رشيف، �أمني �لفتوى بالقد�ض وقتئذ، 



389

دور املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية

باإد�رة �ملعهد و�الإ�رش�ف عليه، ومّت تعيني �ل�صيخ يو�صف �لعلمّي و�ل�صيخ جميل �خلطيب 

مدّر�صني فيه. وقد ورد ��صم �ل�صيخ م�صلح �ل�صلو�ين كمّدر�ض يف �ملعهد �الإ�صالمي �إ�صافة 

.
72

�إىل ��صم �ل�صيخ جميل �خلطيب، ومل يرد ��صم �ل�صيخ يو�صف �لعلمي

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  يف  �الأمر،  بد�ية  يف  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون  جمل�ض  قام  وقد 

1958 بتخ�صي�ض مبلغ �صتة دنانري �أردنية �صهرياً ملدير �ملعهد �الإ�صالمي، ومبلغ �أربعة 

دنانري �أردنية لكّل من �ملدّر�َصنْي؛ �ل�صيخ جميل �خلطيب و�ل�صيخ م�صلح �ل�صلو�ين. ويف 

�إىل ثمانية دنانري �صهرياً، ور�تب كل  �ملدير  1960 تقرر رفع ر�تب  �أبريل  �صهر ني�صان/ 

.
73ً

مدّر�ض �إىل �صتة دنانري �صهريا

�أيار/  �أو�خر  حتى  و��صتمرت   1958/11/1 بتاريخ  �الأوىل  �لدر��صية  �صنته  �ملعهد  بد�أ 

مايو 1959. وجاء يف تقرير ملدير �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �صنة 1959 �أن �ل�صبب يف تاأخر 

بدء �لدر��صة حتى ذلك �لتاريخ هو تاأخر �إعد�د �لكتب و�لقرطا�صية و�لت�صليح وظروف 

يف  �لدر��صة  مّدة  وكانت  طالب،  ع�رشة  �ملعهد  يف  �الأوىل  �ل�صنة  طالب  عدد  وكان  �أخرى. 

�ملعهد ثالث �صنو�ت، يح�صل �لطالب يف نهايتها على �صهادة توؤهله للتقّدم الإ�صغال �إحدى 

�ملعاهد  يف  در��صته  ملتابعة  �أو  �مل�صاجد،  �أو  �ل�رشعية،  �ملحاكم  �أو  �ملد�ر�ض،  يف  �لوظائف 

�لدينية وكليات �ل�رشيعة يف �لبالد �ل�صقيقة.

وكان ي�صرتط فيمن يلتحق باملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �أن يكون حا�صالً على �صهادة 

�ل�صفوف  �ملتخّرجني من  �ملعهد على عاتقه قبول  �أخذ  �أدنى، وقد  �الإعد�دي كحّد  �لثالث 

�الإعد�دية ح�صب �لنظام �ملعمول به وقتئذ. وكان بع�ض �مللتحقني يف �ل�صنة �الأوىل قد �أمت 

�صهادة  على  حا�صالً  بع�صهم  وكان  �لثانوي،  �لثاين  �ل�صف  �أو  �لثانوي  �الأول  �ل�صف 

“�ملرتك”. وتقّدم للمعهد يف �صنته �الأوىل ما يزيد عن ثالثني طالباً من خمتلف مدن ومناطق 
�ململكة �الأردنية وقتئذ، فتّم قبول ع�رشة طالب فقط. ويف �ل�صنة �لثانية مّت قبول 12 طالباً 

�آخرين، بينما �ن�صحب طالبان من �ل�صنة �لثانية فاأ�صبح عدد طالب �ملعهد ع�رشين طالباً.

و�لتف�صري  )�لقر�آن  �ل�رشعية  و�لعلوم  �ملو�ّد  على  بد�يته  يف  �لدر��صة  منهاج  و��صتمل 

�لعربية،  و�للغة  �الإ�صالمية(،  و�لثقافة  و�لوعظ  و�ل�صرية  و�لتوحيد  و�لفقه  و�حلديث 

�لعلمي  �ملعهد  يف  �لدر��صة  بد�ية  من  �صنو�ت  ب�صع  وبعد  فقط.  �الإ�صالمي  و�لتاريخ 

و�فياً  �ملعهد  منهاج  يكون  �أن  �الإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  �إد�رة  �رتاأت  �الإ�صالمي، 

بال�صبغة  م�صطبغاً  به،  �ملنوطة  �لر�صالة  موؤدياً  �أجله،  من  �ملعهد  �أن�صئ  �لذي  بالغر�ض 
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�جلامعات،  لدخول  �لطالب  توؤهل  �لتي  �الأخرى  �لعلوم  بع�ض  �إىل  باالإ�صافة  �الإ�صالمية، 

ومعادلة �صهادة �ملعهد ب�صهادة �لدر��صة �لثانوية �الأردنية �لعاّمة. وعليه، قامت جلنة من 

ذوي �الخت�صا�ض بو�صع �ملنهاج �ملطلوب، م�صتنرية مبنهاج �لق�صم �لثانوّي يف �جلامع 

�ملرحلة  منهاج  وت�صمن  دربه.  على  ي�صار  �لذي  �لنموذج  باعتباره  �لقاهرة،  يف  �الأزهر 

�لثانوية يف �ملعهد مقّرر�ت ومو�د موّزعة على 36 ح�صة �أ�صبوعية لل�صف �الأول �لثانوي، 

�لثالث  لل�صف  �أ�صبوعية  ح�صة  و39  �لثانوي،  �لثاين  لل�صف  �أ�صبوعية  ح�صة  و37 

وم�صطلح  �ل�رشيف  و�حلديث  و�لتف�صري،  وحفظه  �لقر�آن  تالوة  على  م�صتملة  �لثانوي؛ 

�لت�رشيع،  وتاريخ  �لفقه  و�أ�صول  و�لفقه  و�ملنطق  و�لتوحيد  �لرو�ة،  وتر�جم  �حلديث 

و�لوعظ و�الإر�صاد و�لثقافة �الإ�صالمية و�الأحو�ل �ل�صخ�صية، و�ل�صرية �لنبوية و�لتاريخ 

.
74

�الإ�صالمي و�لعام و�جلغر�فية، و�للغة �لعربية و�للغة �الإجنليزية، و�الجتماع و�لفل�صفة

�الإ�صالمي،  �لعلمي  �ملعهد  مدير  لطلب  و��صتجابة  �ل�رشعي  �لعلم  لطالب  وت�صجيعاً 

عملت �إد�رة �ل�صوؤون �الإ�صالمية على توفري لو�زم �لطالب من �لكتب و�لقرطا�صية، �إ�صافة 

�إىل �رشف مبلغ مايل بلغ ثمانية دنانري �أردنية لكل طالب �صنوياّ بدل مالب�ض وتوفري جبّة 

وعمامة، و�إكر�مية نقدية �صهرية مقد�رها 3.5 دنانري �أردنية لكل منهم. وتبني �صجالت 

كانت  �ملعهد،  �إد�رة  خالل  ومن  �الإ�صالمية،  �ل�صوؤون  �إد�رة  �أن  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد 

تتابع �نتظام �لطالب يف �لدر��صة فت�رشف �الإكر�مية �لنقدية للمنتظمني. �أما من ي�صتنكف 

عن �لدر��صة فكان يلزم برد �ملبالغ �لتي قب�صها من �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي، متا�صياً مع 

�لتعهد �ملبم بني �لطالب و�إد�رة �ملعهد حني قبول �لطالب يف �ملعهد.

ب. املرحلة الثانية )1967-1960(:

د�ئرة  �أمتت  �الإ�صالمي،  �لعلمي  �ملعهد  عمر  من  �لثالث  �لدر��صي  �لعام  �إطاللة  مع 

باملدر�صة  �ملعروف  �ملكان  وهو  للمعهد،  �جلديد  �لد�ئم  �ملقر  تهيئة  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون 

�لتنكزية، فانتقل �ملعهد �إليه من م�صجد �لن�صاء حيث بد�أ �لتدري�ض فيه يف �لعام �لدر��صي 

.1961/1960

�إحياء  �ل�رشعي  �لعلم  لتعليم  و��صتخد�مها  �لتنكزية  �ملدر�صة  يف  �لتعليم  �إحياء  ويعّد 

�أتقن  �ملد�ر�ض  يف  لي�ض  عظيمة،  �ملدر�صة  �أن  �حلنبلي  ويذكر  �ملقد�ض،  بيت  يف  كبري  لرت�ث 

�أيام حكم  729هـ/1329م  �لدين تنكز �صنة  من بنائها، وقد عّمرها ووقفها �الأمري �صيف 

ود�ر�ً  للفقه  مدر�صة  ت�صم  كانت  �ملدر�صة  �أّن  �لع�صلي  ويذكر   .
75

�ل�صام بالد  يف  �ملماليك 
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للحديث وخانقاه لل�صوفية ومكتباً لالأيتام ورباطاً للن�صاء، و��صتمر �لتدري�ض فيها حتى 

�أو�خر �لقرن 11 هجري على �الأقل، ثم حتّولت �إىل حمكمة �أيام �لعثمانيني حتى �أ�صحت 

تعرف باملحكمة �ل�رشعية. ويف عهد �الحتالل �لبيطايّن، �صكنها مفتي �لقد�ض. ويف �صنة 

.
76

1960 عادت مدر�صة �رشعية فاحت�صنت طالب �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي

تابع �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �لتدري�ض يف مقّره �جلديد وفق نظام در��صة مّدته ثالث 

�إعد�د  الأهّمية  ونظر�ً  �ل�رشعية،  و�لعلوم  �ملو�د  �لطالب  خاللها  يدر�ض  در��صية،  �صنو�ت 

�لطالب وتهيئته، كان ال بّد من در��صة مو�ّد �أخرى نحو �للغة �لعربية و�ملباحث �ل�رشورية 

قر�ر  على  وبناًء  �ملقررة،  �ملناهج  ودقة  �صمولية  على  وحر�صاً  �لنف�ض.  وعلم  �لرتبية  يف 

من قا�صي �لق�صاة ورئي�ض جمل�ض �ل�صوؤون �الإ�صالمية، ت�صّكلت يف �صهر ت�رشين �لثاين/ 

عدد�ً  �صّمت  وتطويرها،  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد  مناهج  لتنقيح  جلنة   1961 نوفمب 

من �لعلماء منهم: �ل�صيخ عبده ها�صم و�ل�صيخ عبد �لعزيز �خلياط و�ل�صيخ حممد عادل 

�ل�رشيف و�ل�صيخ تي�صري ظبيان. و�أّكد جمل�ض �ل�صوؤون �الإ�صالمية يف كتبه �لر�صمية على 

للحاجة  نظر�ً  �لديني،  بالتعليم  �هتمامها  له  �لتابعة  �لدينية  �ملعاهد  حت�رش  �أن  يجب  �أنه 

و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صاجد  يف  �ل�صاغرة  �ملر�كز  ليمالأو�  بالدين  خمت�ّصني  رجال  �إىل  �ملا�ّصة 

�لدينية. و��صتمّر �صعي جمل�ض �ل�صوؤون �الإ�صالمية �مل�رشف على �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي 

ت�صكيل   1963 �صنة  يف  مّت  كما  طالبه،  حالة  وحت�صني  �ملعهد  يف  �لتعليم  م�صتوى  رفع  يف 

جلنة لهذ� �لغر�ض، �صّمت رئي�ض حمكمة �ال�صتئناف �ل�رشعية وقتئذ �ل�صيخ عبد �حلميد 

�ل�صائح، وع�صوية كل من مدير �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�ض، ومدير د�ر �الأيتام �الإ�صالمية، 

ووكيل مدير �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي.

وخالل هذه �ملرحلة من مر�حل تطّور �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي، مّت تنظيم �رشوط قبول 

�لطالب و�أعد�دهم �ملقبولة، نظر�ً الزدياد �الإقبال على �ملعهد. فكان ي�صرتط فيمن يتقدم 

�إد�رة  �إكمال مرحلة �لدر��صة �الإعد�دية بنجاح، و�إجر�ء مقابلة، وتقوم  لاللتحاق باملعهد 

�لوظائف  يف  بالعمل  تعّهدهم  �رشيطة  �لطالب،  من  �ملطلوب  �لعدد  باختيار  بعدها  �ملعهد 

ّدد لهم �أو �إكمال تعليمهم �ل�رشعّي يف �الأماكن �لتي يتّم تن�صيبهم �إليها. �لتي حتمُ

وملّا كان قبول �لطالب يعتمد على �ملخ�ّص�صات �لو�ردة من �إد�رة �ل�صوؤون �الإ�صالمية، 

كان ال بّد من �لتقيّد بقبول عدد معني من �لطالب. وقد بلغ جمموع �لطالب �مللتحقني خالل 

عام.  كّل  طالباً   33 حو�يل  و1963/1962  و1962/1961   1961/1960 �لدر��صية  �الأعو�م 
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وكان ي�رشف للطالب مبلغ من �ملال �رتفع �بتد�ًء من 1960/9/1 �إىل �أربعة دنانري �أردنية 

)مالحظة:  �ل�صيفية  �لعطلة  �أثناء  �ل�رشف  يتوقف  �إذ  فقط،  �لدر��صة  مّدة  خالل  �صهرياً 

�رشفت �ملخ�ّص�صات للطالب �أثناء �لعطلة �ل�صيفية �صنة 1959(.

�أّن طالبه كانو� يفدون للدر��صة  وت�صري �صجالت طالب �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �إىل 

و�أريحا  �إربد  وقتئذ:  �ململكة  مدن  خمتلف  من  �ملبارك،  �الأق�صى  بامل�صجد  الرتباطه  فيه، 

وبيت حلم و�لقد�ض و�خلليل وعّمان وعجلون وبيت �صاحور ومادبا. وتك�صف �لوثائق 

�لو�فدين يف غرف  �مل�صاعدة يف توفري مكان ل�صكن �لطالب  �إد�رة �ملعهد على  عن حر�ض 

يف  للطالب  د�خلي  �صكن  هناك  يكن  مل  �إذ  �الأق�صى(،  )�مل�صجد  �ل�رشيف  �حلرم  �صاحة 

يف  لطالبه  �ل�صحية  �لرعاية  توفري  على  �ملعهد  �إد�رة  حر�صت  كما  �لتنكزية.  �ملدر�صة 

�مل�صتو�صف �الإ�صالمّي و�مل�صت�صفى �حلكومّي يف مدينة �لقد�ض حني �ل�رشورة.

�نتظم �لتدري�ض يف �ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمي بعد �صنة 1960 ب�صكل �أف�صل مما م�صى. 

ويف �لعام �لدر��صي 1961/1960 �أنهى ثمانية طالب يف �ل�صنة �لثالثة در��صتهم يف �ملعهد، 

�ملعهد  �لعاّمة للمعهد، و�ختبارهم من قبل هيئة  �لثانوية  �ل�صهادة  بعد تقّدمهم المتحان 

عند  �لطلبة  �متحان  يتّم  باأن  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون  جمل�ض  �قرت�ح  على  بناء   1960 �صنة 

قا�صي  �صماحة  يختاره  �لذي  �ملعروفني  �لعلماء  و�أحد  �ملعهد  هيئة  قبل  من  تخرجهم 

�لق�صاة.

جنح  فيما  طالب،  �صتة  �ملعهد  من  تخرج   1962/1961 �لدر��صي  �لعام  نهاية  ويف 

وتخّرج عام 1963/1962 ثمانية طالب. وقد ح�صل عدد من �خلّريجني على منح وبعثات 

در��صية ملتابعة تعليمهم �ل�رشعّي يف �جلامعات �لعربية. ففي �صنة 1961 �لتحق ثالثة من 

نفقتها،  على  �ملنورة  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  باجلامعة  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد  خريجي 

كما �لتحق طالب �آخر بها �صنة 1962. ويف �صنة 1963 �بتعث طالبان �إىل كلية �ل�رشيعة يف 

جامعة بغد�د، وطالب �إىل كلية �ل�رشيعة يف جامعة دم�صق، وطالبان �إىل جامعة �الأزهر يف 

.
77

�لقاهرة

1962 ��صتقالة مدير  وفيما يتعلق باإد�رة �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي، فقد �صهدت �صنة 

خطابة  من  �أي�صاً  ��صتقال  �لذي  �ل�رشيف،  عادل  حممد  �ل�صيخ  ف�صيلة  وموؤ�ّص�صه  �ملعهد 

ر�صمياً  مدير�ً  قدور  �لقادر  عبد  �ل�صيخ  تعيني  مّت  ذلك  وعقب  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد 

.
للمعهد �بتد�ًء من 781962/11/1
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ج. املرحلة الثالثة )1970-1967(:

مدينة  من  �ملتبقي  للق�صم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ض  و�حتالل   ،1967 �صنة  هزية  �صّكلت 

�ل�صهاينة  يد  يف  �أ�صري�ً  �الأق�صى  �مل�صجد  و�صقوط   ،1967/6/7 �الأربعاء  م�صاء  �لقد�ض 

�ليهود؛ نك�صًة لكّل معامل �حل�صارة و�لقد��صة و�لعلم. ومن �ملعامل �لتي �صعى �الحتالل 

�ل�رشعية؛  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  مب�صعه  فيها  و�أعمل  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  خر�بها  يف 

فاالحتالل �أوالً قد ت�صبب يف حرمان �ملدر�صة من مديرها ومعلميها، ثانياً: حال بينها وبني 

قدوم طالب �لعلم �ل�رشعي من �ملدن �ملختلفة �لر�غبني ب�صّد �لرحال �إىل �مل�صجد �الأق�صى 

ر�بعاً:  ثّم  و�صجالتها،  �أثاثها  يف  فعبث  حرمتها  ��صتباح  وثالثاً:  فيه،  و�لتعلّم  و�ملر�بطة 

�أخرجها ظلماً وعدو�ناً من مقّرها.

ذكرت �لدر��صة �آنفاً �أّنه ��صتقر �ملقام مبدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية )�ملعهد �لعلمي 

�لب�ق  �صاحة  على  تطّل  و�لتي  �ل�صل�صلة،  بباب  �لتنكزية  �ملدر�صة  يف  �آنذ�ك(  �الإ�صالمي 

وجدت   1968/1967 �لدر��صي  �لعام  بد�ية  ومع  باملبكى.  �ليهود  ي�صميه  �لذي  �ل�رشيف 

�ملدر�صة نف�صها �أمام و�قع جديد متثّل يف نزوح مديرها وبع�ض �لعاملني فيها وت�رّشدهم 

ب�صبب �حلرب، ويف جملة من �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية باال�صتيالء على مبنى �ملدر�صة، ثّم 

دخول �جلي�ض �الإ�رش�ئيلي �إىل �ملبنى و�ال�صتيالء على بع�ض حمتويات �ملدر�صة، خا�صة 

و�أن مبنى �ملدر�صة �لتنكزية كان ي�صم مكاتب �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام.

وعلى �لرغم من تلك �لظروف فقد قام جمل�ض �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية بتعيني 

وبادر  لها.  مدير�ً  �ملدر�صة،  يف  �لعربية  للغة  معلماً  كان  �لذي  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ 

�ل�صيخ �صبي �إىل مّل �صمل �ملدر�صة، و��صتعادة ما �أمكن من حمتوياتها و�أثاثها �مل�صتباح، 

طالب  وت�صجيل  قبول  ومّت   .1968/1967 �لدر��صي  �لعام  مطلع  يف  �لدر��صة  و��صتئناف 

جدد لل�صف �الأول �لثانوي من مدن �ل�صفة �لغربية �ملختلفة، وقد وفد بع�صهم من قطاع 

غزة رغبة يف �لتعليم �ل�رشعي، خا�ّصة و�أن �ملعهد �لديني يف غزة توّقف برهة من �لزمن. 

�ل�صف  يف  طالباً   15 منهم  طالباً،   21 �لدر��صي  �لعام  لذلك  �ملدر�صة  طالب  عدد  بلغ  وقد 

�الأول �لثانوي و�صتة طالب يف �ل�صف �لثاين �لثانوي، بينما توّقف �ل�صف �لثالث �لثانوي 

��صتمّر  �إذ  يذكر،  تغيري  �أي  عليهما  يطر�أ  فلم  و�ملنهاج  �لدر��صة  نظام  �أما  �لعام.  ذلك  يف 

للتقدم  يقود  �لذي  �لثانوية  �ملرحلة  ومنهاج  �ل�رشعية،  للمو�د  �ملزدوج  �ملنهاج  تدري�ض 

�الإكر�مية  �رشف  ��صتمّر  كما  �الأدبي.  للفرع  �لعامة  �لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  المتحان 

�لنقدية للطالب لت�صجيعهم على �لعلم �ل�رشعي و�صّد بع�ض نفقاتهم.
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�لطالب من  �آخر من  باملدر�صة عدد  �لتحق   1969/1968 �لالحق  �لدر��صي  �لعام  ويف 

 45 �لعام  لذلك  �ملدر�صة  22 طالباً، و�أ�صبح عدد طالب  �إىل  �ملختلفة و�صل  مدن فل�صطني 

�ملدر�صة  مقّر  على  باال�صتيالء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ض  قام   1969 �صنة  �صيف  ويف  طالباً. 

وحال دون �لو�صول �إليها، بحجة قربها من حائط �لب�ق، وتهديدها الأمن �لزو�ر �ليهود، 

�ملدينة  بقية  الحتالل  �الأوىل  �للحظات  منذ  بد�أت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  لل�صيا�صة  وحتقيقاً 

�ل�صيطرة  و�إحكام  �الإ�صالمية،  و�لعقار�ت  �الأوقاف  على  باال�صتيالء  و�ملتمثلة  �ملباركة، 

على �ملر�فق و�ملباين �ملجاورة للم�صجد �الأق�صى و�ملطلة على حائط �لب�ق �ل�رشيف.

وقد كان من نتيجة �ال�صتيالء على مبنى �ملدر�صة �لتنكزية �لت�صبب يف �إرباك �مل�صرية 

و�الن�صغال  طالبها  وت�صتت  موؤقت،  ب�صكل  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  ملدر�صة  �لتعليمية 

�الإجر�ء  فعقب  عزيتها.  يوهن  ومل  �إد�رتها،  ع�صد  من  يفّت  مل  ذلك  �أّن  غري  باإنقاذها. 

مدر�صة  مبنى  �إىل  و�ملعلمون  �لطالب  �رحتل  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ض  �لظامل  �لتع�صفي 

�الأوقاف  الإد�رة  و�لتابعة  �لقد�ض  يف  �لقدية  بالبلدة  �ل�صناعية  �الإ�صالمية  �الأيتام  د�ر 

 ،1970/1969 �لدر��صي  عامهم  فيها  و�أمتو�  م�صائياً،  دو�ماً  فيها  ود�ومو�  �الإ�صالمية، 

وكان عدد �لطالب لذلك �لعام 42 طالباً، موزعني على ثالثة �صفوف.

ونظر�ً لت�صتت طلبة مدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية بفعل هزية �صنة 1967، وعدم 

متّكن طالبها �لقاطنني يف �ل�صفة �ل�رشقية )�رشق �الأردن( من �اللتحاق بها للعام �لدر��صي 

1968/1967، وظروف �لهزية �لقا�صية ب�صكل عام، فلم تنتظم �لدر��صة يف �ل�صف �لثالث 

�أّي طالب  1968/1967. وعليه فلم يتخّرج  �لثانوي �ل�رشعي يف �ملدر�صة للعام �لدر��صي 

�لدر��صيني  �لعامني  يف  �أما  �لدر��صي.  �لعام  لذلك  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  من 

على  طالب  وع�رشة  طالب  �صبعة  �ملدر�صة  من  تخّرج  فقد  و1970/1969   1969/1968

.
79

�لرتتيب

د. املرحلة الرابعة )1991-1970(:

�ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  ملدر�صة  و�زدهار  ��صتقر�ر  مرحلة  بد�ية   1970 �صنة  تعّد 

وم�صرية �لتعليم �ل�رشعي يف �لقد�ض. كما �أّن �لفرتة �لتي تلت تلك �ل�صنة �صهدت تاأ�صي�ض 

جمموعة من موؤ�ص�صات �لتعليم �ل�رشعي يف �ملدينة �ملقد�صة، �نطالقاً من مدر�صة ثانوية 

�الأق�صى �ل�رشعية: �إد�رة، ومعلمني، وخّريجني.
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بعد �صيافة ق�رشية لغرف و�صفوف مدر�صة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية �ل�صناعية بالقد�ض 

�إىل   1970 �صنة  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  �نتقلت  كامالً،  در��صياً  عاماً  ��صتمرت 

�إىل �جلهة �ل�صمالية �ل�رشقية من �صاحات �مل�صجد �الأق�صى  مقّرها �جلديد �حلايل، �لو�قع 

�ملبارك، يف �الأروقة �ملمتدة ما بني باب �الأ�صباط و�متد�د�ً حتى باب �رشف �الأنبياء )باب 

�أن تلك   1981 �لع�صلي �صنة  �لعتم. ويذكر  �ملقد�صيون بالباب  �لذي ي�صميه  �مللك في�صل( 

�ملنطقة كانت مكاناً ملد�ر�ض �إ�صالمية مملوكية قدية �ندثرت، ومنها: �ملدر�صة �لطولونية 

�إىل  و�ملدر�صة �لفنارية و�ملدر�صة �لغادرية و�ملدر�صة �حل�صنية. وقد ق�ّصمت تلك �الأروقة 

غرف للتدري�ض و�الإد�رة ومكتبة وم�صلى �صغري، �إ�صافة �إىل غرف ل�صكن طلبة �ملدر�صة، 

و�صالة للطعام. ومّت �إجر�ء �لرتميمات �لالزمة، وتزويد �ملكان باالحتياجات �الأولية من 

�أثاث ولو�زم لبدء �لدر��صة. و�نتظمت �لدر��صة يف �ملقر �جلديد �بتد�ًء من �لعام �لدر��صي 

1971/1970، وما ز�لت هناك حتى �الآن.

�صارت مدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، خالل هذه �لفرتة، خطو�ت حثيثة بعد �أن 

قام جمل�ض �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية بالقد�ض بتعيني عدد من �ملدر�صني �جلامعيني 

لتدري�ض �لعلوم �ل�رشعية و�ملو�د �الأخرى �لتي يدر�صها �لطالب كاللغة �الإجنليزية و�لعلوم 

و�لريا�صيات و�لتاريخ و�جلغر�فية، وهي �ملو�د �ملطلوب در��صتها للتقدم المتحان �صهادة 

�لدر��صة �لثانوية �لعامة. وقد �أخذت �إد�رة �الأوقاف على عاتقها م�صوؤولية تاأمني �ملعلمني 

ودفع �أجورهم. وقد ��صتوعبت �ملدر�صة يف �صفوف �إد�رتها وهيئاتها �لتدري�صية �ملتعاقبة 

عدد�ً من خريجي ومبتعثي �ملدر�صة �لذين �أمتو� حت�صيلهم �جلامعي يف �جلامعات �لعربية.

لطالبها   %100 مقد�رها  جناح  ن�صبة  �صجلت  �ملدر�صة  �أن  �إىل  �الإح�صائيات  وت�صري 

�ل�صهادة  والمتحان  )�لتوجيهي(،  �لعامة  �لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  المتحان  �ملتقدمني 

�لثانوية �ل�رشعية �لعامة ل�صنو�ت عديدة يف هذه �لفرتة من عمر �ملدر�صة.

طالباً  خم�صني  من  �أكرث  �لفرتة  هذه  خالل  �ملنح  تلك  من  �مل�صتفيدين  عدد  بلغ  وقد 

و�جلامعة  قطر  وجامعة  �ل�رشيف،  �الأزهر  جامعة  يف  �ل�رشعي  �جلامعي  تعليمهم  �أمتو� 

�مللك  وجامعة  �ملكرمة،  مكة  يف  �لعزيز  عبد  �مللك  وجامعة  �ملنورة،  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية 

�صعود يف �لريا�ض، و�جلامعة �الأردنية يف عّمان، وكلية �لدعوة و�أ�صول �لدين يف �لقد�ض.
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هـ. املرحلة اخلام�شة )2009-1991(:

تعّد �صنة 1991 �صنة مهمة يف تاريخ �لتعليم �ل�رشعي يف �ملد�ر�ض �ل�رشعية يف �لقد�ض 

ّدلت مر�حل �لدر��صة يف مد�ر�ض �ل�صفة �لغربية �ملحتلة بحيث  ومدن �ل�صفة �لغربية. فقد عمُ

�صنتان،  مدتها  وثانوية  �صنو�ت،  ع�رش  مدتها  �أ�صا�صية  مرحلتني؛  �إىل  تنق�صم  �أ�صبحت 

وذلك متا�صياً مع قانون �لرتبية و�لتعليم �الأردين �جلديد )�ملوؤقت( رقم 27 ل�صنة 1988. 

وكان من نتيجة ذلك �أن تقلّ�صت �ملرحلة �لثانوية �إىل �صنتني بدالً من ثالث �صنو�ت، فكان 

�ل�رشعي  �لثانوي  �لتعليم  فاأ�صبح  �لنهج،  ذلك  مع  تتجاوب  �أن  �ل�رشعية  للمد�ر�ض  بّد  ال 

�صنتني �ثنني فقط. ومن ناحية �أخرى فقد �أدخل �لتعليم �الأ�صا�صي �ل�رشعي �صمن �لتعليم 

مناهج  �لقد�ض  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �إد�رة  وتبنّت   ،1991 �صنة  يف  مرة  الأول  �ل�رشعي 

�لتعليم �ل�رشعي لل�صفوف �ل�صابع و�لثامن و�لتا�صع و�لعا�رش �الأ�صا�صية �ملقررة من قبل 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم ووز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �الإ�صالمية �الأردنيتني يف 

عّمان. و�بتد�ًء من �لعام �لدر��صي 1992/1991 �أ�صبحت مدة �لدر��صة يف ثانوية �الأق�صى 

�ل�صف  �إمتامه  بعد  �الأ�صا�صي  �ل�صابع  �ل�صف  يف  �لطالب  ويقبل  �صنو�ت.  �صت  �ل�رشعية 

�لثانوية  �الأ�صا�صية فاملرحلة  �ملرحلة  �الأ�صا�صي بنجاح، ويتابع در��صته الإنهاء  �ل�صاد�ض 

�ل�رشعية يف �ملدر�صة.

هذه  خالل  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  يف  �ل�رشعي  �لتعليم  �أهد�ف  تطورت 

�لعا�رش(  حتى  �ل�صابع  )�ل�صفوف  �لعليا  �الأ�صا�صية  �ملرحلة  الإدخال  نظر�ً  وذلك  �لفرتة، 

فيها. حيث �أ�صبح �لتعليم �ل�رشعي يف �ملدر�صة يهدف �إىل:

تعميق �لثقافة �الإ�صالمية لطالب �ملرحلة �الأ�صا�صية، ون�رش �لوعي �لديني لديهم.  .1

ترغيب طالب �ملرحلة �الأ�صا�صية لالجتاه �إىل م�صار �لتعليم �لثانوي �ل�رشعي.  .2

تهيئة �لطالب لاللتحاق بالتعليم �ل�رشعي �جلامعي.  .3

للمرحلة  �ل�رشعية  �ملو�د  منهاج  دليل  يف  جاءت  كما  �الأهد�ف  هذه  تف�صيل  ويكن 

�لفريق  و�صعهما  �للذين  �لثانوية،  للمرحلة  �ل�رشعية  �ملو�د  منهاج  ودليل  �الأ�صا�صية، 

�لوطني للتعليم �ل�رشعي، باإ�رش�ف وز�رة �لرتبية و�لتعليم ووز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون 

و�ملقد�صات �الإ�صالمية �الأردنيتني يف عّمان يف 1990 و1991 على �لنحو �لتايل:
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�إىل  �ل�رشعية  �ملد�ر�ض  يف  �الأ�صا�صي  �لتعليم  مرحلة  يف  �ل�رشعية  �ملو�د  منهاج  يهدف 

حتقيق:

�الإ�صالمية  و�الجتاهات  �لقيم  وتقوية  �لطلبة،  عند  �الإ�صالمية  �لعقيدة  تعميق  	•
لديهم، مبا يّكن من �إيجاد جيل موؤمن متميّز يف هويته و�نتمائه لالإ�صالم، ومتفاعل 

مع �ملجتمع بروح من �لتفاوؤل و�لثقة مب�صتقبل هذ� �لدين وهذه �الأّمة.

وحفظاً. وفهماً  تالوة  �لكرمي،  بالقر�آن  �لطلبة  �صلة  توثيق  	•

وحفظاً. فهماً  �ل�رشيف،  �لنبوي  باحلديث  �لطلبة  �صلة  توثيق  	•

.
80

تعاىل �هلل  حمبة  تر�صيخ  	•

وعدد  طالب،  مئتي  �ليوم  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  طالب  عدد  ويبلغ 

�ملعلمني 15 معلماً، �إ�صافة �إىل مر��صل وحار�ض، وكان يديرها حتى 2009/8/30 �الأ�صتاذ 

ق�صم  رئا�صته  �إىل  �إ�صافة  بكري�ت  ناجح  �لدكتور  �الأ�صتاذ  �ليوم  ويديرها  �جلعبة،  زهري 

�لتعليم  ق�صم  �ملدر�صة  متابعة  على  وي�رشف  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ملخطوطات 

لوز�رة  يتبع  بدوره  و�لذي  �الأوقاف،  د�ئرة  يف  و�الإر�صاد  �لوعظ  مديرية  يف  �ل�رشعي 

�الأوقاف �الأردنية يف عّمان.

ثامنًا: املعهد العربي:

هو موؤ�ص�صة تربوية تعليمية �كت�صبت قيمتها من خالل ر�صالتها ودورها وموقعها 

وما خّرجته من �أجيال، �إذ يعتب �ملعهد �لعربي �أحد �أف�صل �ملد�ر�ض يف منطقة �لقد�ض ويف 

فل�صطني ب�صكل عام، وهو يوفر �لتعليم �الأكاديي للبنني من �ل�صف �ل�صابع حتى �ل�صف 

�لثاين ع�رش، مع �أعلى م�صتوى من �ملهنية و�الن�صباط. ومن �أجل �إلقاء �ل�صوء على �صري 

�ملعهد ومنوه وتطوره ال بّد من �لوقوف عند �لنقاط �لتالية:

1. موقع املعهد العربي:

يقع �ملعهد �لعربي على �أر��صي بلدة �أبو دي�ض، وهي من �صو�حي �لقد�ض، وتبعد عن 

مركز �ملدينة �ملقد�صة خم�صة كيلومرت�ت. ويقع مبنى �ملعهد على تلة م�رشفة على �لقد�ض 

ومطلة على بيت حلم عن م�صاحة 198 دومناً.
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املعهد العربي تاأ�ش�س �شنة 1957

2. و�شف املبنى:

تدري�صية  غرفة  ع�رشين  على  ويحتوي  طابقني،  من  للمعهد  �لرئي�صي  �ملبنى  يتاألف 

ومكتبة وخمتب وغرفة للهيئة �لتدري�صية، كما توجد للمعهد مباٍن ملحقة حتتوي على 

من  �ملعهد  مباين  وجميع  لالجتماعات،  وقاعة  �لطبية  و�لعيادة  و�ال�صتعالمات  �الإد�رة 

رئي�صية  بو�بة  من  �إليه  ويدخل  �لغرب  �إىل  �ل�رشق  من  طويل  ب�صكل  يتد  وهو  �حلجر، 

�أمام  فيها  و�نت�صب  بر�صومات،  �ملبنى  جدر�ن  زينت  وقد  مك�صوفة،  �صاحة  �إىل  تف�صي 

مبناها �جلديد �صعار �ملعهد )�إقر�أ( بعمل فني ر�ئع.
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الإيو�ء  �لد�خلي  �ل�صكن  مبنى  هناك  �لرئي�صي  �ملبنى  من  مرت   500 حو�يل  بعد  وعلى 

�لقد�ض  جامعة  مباين  �ليوم  باملعهد  ويحيط  فل�صطني،  �أنحاء  خمتلف  من  �أيتام  طالب 

ومالعب ومدرجات ومو�قف �صيار�ت �أن�صئت جميعها على �أر��صي �ملعهد �لعربي.

3. منو املعهد العربي والتعليم فيه وتطورهما:

اأ. املرحلة الأوىل )1967-1957(:

ن�صاأت فكرة تاأ�صي�ض �ملعهد �لعربي يف غمرة �الأحد�ث �جل�صام �لتي حلّت بالعامل �لعربي، 

وخا�صة يف فل�صطني �صنة 1948، وت�رشيد �آالف من �صكانها، و��صت�صهاد عدد كبري منهم، 

ووجود عدد كبري من �الأيتام، وعدد مماثل من �الأطفال �مل�رشدين. حيث ر�أى نفر من �أهل 

�لب و�خلري من �أبناء �لكويت و�لبالد �لعربية �ملقيمني يف �لكويت �أن �أبناء هوؤالء �ل�صهد�ء 

�الأبر�ر، و�لذين �صحو� باأرو�حهم من �أجل �لدفاع عن �أوىل �لقبلتني؛ يرتكون بدون معني 

وال عائل يرعى م�صتقبلهم ويوؤمن لهم �حلياة �لكرية �لتي ي�صتحقونها، فقام هذ� �لنفر 

من �أهل �خلري بت�صكيل �أول جمل�ض �أمناء للمعهد �لعربي يف �لكويت بتاريخ 1957/6/17، 

وفيما يلي �أ�صماء �أع�صاء جمل�ض �الأمناء، �لذي كان ير�أ�صه فخرياً �صعادة �ل�صيخ �صباح 

�صالمة،  �أحمد  من:  كل  وع�صوية  بعد،  فيما  للكويت  �أمري�ً  �أ�صبح  �لذي  �ل�صباح  �الأحمد 

وجمال  �ل�صامل،  وبدر  يو�صف،  �ل�صيخ  وبدر  �لبدر،  �خلالد  وبدر  عبده،  �أبو  و�إ�صماعيل 

ها�صم، وجميل �صالح، وحيدر �ل�صهابي، وخالد �لعد�صاين، ودروي�ض �ملقد�دي، وزهري 

�لكرمي، وعبد �لعزيز ح�صني، وعبد �لعزيز �ل�صايع، وعبد �ملح�صن �لقطان، وعبد �للطيف 

�لبحر، وحممد  �لعثمان، وعبد �ملجيد م�صطفى، وحممد  �للطيف  �ل�صالح، وعبد �هلل عبد 

بريك،  و�صعيد  �لن�صف،  �ليو�صف  ون�صف  جنم،  حممود  وحممد  �خلر�يف،  �ملح�صن  عبد 

ويعقوب �حلمد، ويو�صف �إبر�هيم �لغامن، ويو�صف �الأحمد �لغامن، ويو�صف �لفليج.

و�نتخب هذ� �ملجل�ض جلنة تنفيذية �أناط بها مهمة �إخر�ج فكرة هذ� �مل�رشوع �إىل حيز 

�لعزيز ح�صني  �لن�صف رئي�صاً، وعبد  �ليو�صف  �للجنة من: ن�صف  �لوجود وتاألفت هذه 

نائباً للرئي�ض، و�حلاج يو�صف �لفليج �أميناً لل�صندوق، وزهري �لكرمي �أميناً لل�رش، وخالد 

�لعد�صاين ويعقوب �حلمد و�صعيد بريك �أع�صاء يف �للجنة. 

وعهد �إىل جلنة فرعية يف �الأردن مهمتها م�صاعدة �للجنة �لتنفيذية و�ختري لرئا�صتها 

.
81

�ل�صيد روحي �خلطيب
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قلب  يف  لتو�صطها  �لعربي،  للمعهد  مقر�ً  �لقد�ض  مدينة  �لتنفيذية  �للجنة  �ختارت  وقد 

�ملنطقة. وت�صري  �الإ�صالمية، ودعماً الأهل هذه  �ملقد�صات  �لعربي، ولكونها موطن  �لعامل 

�لن�صف  �ملعهد، ومّت �رش�ء  �أر�ض  بن�صف  �أبو دي�ض تبعو�  �أهايل قرية  �أن  �إىل  �ل�صجالت 

.
82

�الآخر بو��صطة �أهل �خلري يف �الأردن و�أمانة �لقد�ض

متفاوتة،  لفرت�ت  �ملهند�صني  من  عدد�ً  �نتدبت  �لكويتية  �الأ�صغال  وز�رة  �أن  ويذكر 

�لتنفيذية. كما  �للجنة  باإعد�دها  �لتي �رشعت  �لت�صميمات و�ملخططات  �إمتام  للعمل على 

ومّت �إقر�ر نظام �أ�صا�صي مب�صط للمعهد، مكون من �صبع مو�د �أ�صا�صية حملت ��صم �ملعهد 

و�أن  �لعرب،  �ل�صهد�ء و�لالجئني  �أبناء  �ملعهد وهي رعاية  باالأردن، وبينت غاية  �لعربي 

�صنو�ت �لدر��صة فيه خم�ض �صنو�ت مق�صمة على مرحلتني؛ �ل�صنتان �الأوليان حت�صريية، 

وهيئة  �ملعهد،  يف  �لقبول  �رشوط  �لنظام  وو�صع  تخ�ص�صية،  �ملتبقية  �لثالثة  و�ل�صنو�ت 

�ملعهد وجمل�ض �الإد�رة و�خت�صا�صاته، و�أ�صار �لنظام �إىل طموح جمل�ض �الأمناء يف �مل�صتقبل 

.
83

�إن�صاء مدر�صة ثانوية للبنات ومد�ر�ض �بتد�ئية ومتو�صطة وريا�ض �أطفال وح�صانة

1965 حينما  �إال يف �صنة  �إن�صاء �ملعهد مل تبد�أ فعلياً  �أن عملية  �إىل  �أ�صارت جملة �ملعهد 

ن�صبت  �أن  �إىل  �صنتني  ملدة  �لعمل  و��صتمر  ح�صني،  �مللك  بح�صور  �الأ�صا�ض  حجر  و�صع 

حرب يف 1967/6/5 وقد و�صل �لبناء �إىل مر�حله �الأخرية، حيث �حتلت “�إ�رش�ئيل” مدينة 

�لقد�ض و�ل�صفة �لغربية، وهنا بد�أت مرحلة جديدة من مر�حل �ملعهد �لعربي.

ب. املرحلة الثانية )1981-1967(:

�صكلت هزية 1967 و�قعاً جديد�ً على �ملعهد �لعربي، فالبناء �صخم وو��صع وجاهز 

ويف �لوقت نف�صه فارغ لي�ض به �أحد، وعلى �لفور، قام جمل�ض �الأمناء و�لذي كان ير�أ�صه 

�ل�صيخ �صعد �لدين �لعلمي با�صتقد�م طلبه من �مل�رشوع �الإن�صائي يف مدينة �أريحا للحيلولة 

دون ��صتيالء �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على مبنى �ملعهد، وهكذ� �نتظمت �لدر��صة يف 

 .
�ملعهد للعام �لدر��صي 841968/1967

بق يف �ملعهد �ملنهاج �الأردين، �صاأنه �صاأن �ملد�ر�ض �خلا�صة، وكان يخ�صع ل�صيا�صة  وطمُ

جلنة �ملد�ر�ض �خلا�صة من حيث �الإ�رش�ف �لرتبوي، ولكن ما ييز �ملعهد عن غريه من 

�أك�صبه م�صد�قية  �ملايل؛ مما  �ملتميزة و��صتقالله  �ملد�ر�ض �خلا�صة هو �صيا�صته �لرتبوية 

و�صمعة لدى �ملجتمع �ملقد�صي و�لفل�صطيني.
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وي�صري �ملعهد وفق �أنظمة ولو�ئح وقو�نني معينة توؤدي �إىل �الن�صباط �مل�صلكي، مما 

جعل �نتظام �لدر��صة فيه ت�صكل ن�صبة 99%، وجعل من طالبه �الأو�ئل يف �متحان �لثانوية 

�لعامة على م�صتوى �لوطن، ففي �لعام �لدر��صي 1980/1979 ح�صل �لطالب هيثم حممد 

 1983/1982 �لدر��صي  �لعام  ويف  �ل�صفتني،  على  �الأول  ليكون   %96 معدل  على  �لديك 

ح�صل �لطالب نبيل حممد ن�صار على معدل 97.5% ليكون �أي�صاً �الأول على �ل�صفتني، 

ويف �لعام �لدر��صي 2003/2002 ح�صل �لطالب حممد دوف�ض على معدل 98.7% ليكون 

�الأول على �صو�حي �لقد�ض، ويف �لعام �لدر��صي 2004/2003 ح�صل �لطالب معتز جمدي 

�لدر��صي  �لعام  ويف  �لقد�ض،  �صو�حي  على  �الأول  ليكون   %98.3 معدل  على  �لبكري 

2008/2007 ح�صل �لطالب توفيق عماد �أبو �لرب على معدل 98.3% ليكون �الأول على 

�صو�حي �لقد�ض، ناهيك عن ع�رش�ت �الأ�صماء من �لذين كانت معدالتهم فوق 95% ويف 

و�أ�صجار�ً  طيبة،  غر��صاً  �ملعهد  طالب  و�أ�صبح  ��صتثناء.  بال  �لدر��صية  �ل�صنو�ت  جميع 

و�رفة يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

وقد �أد�ر �ملعهد يف هذه �لفرتة �الأ�صتاذ ر�تب �الأن�صاري، و�الأ�صتاذ عبد �لرحمن عو�د، 

و�الأ�صتاذ ق�صطندي �أبو حمود، و�الأ�صتاذ فوزي جابر.

ج. املرحلة الثالثة )2009-1981(:

�إد�رة  �متازت هذه �ملرحلة بتطوير �ملعهد للمبنى �الأ�صلي و�لق�صم �لد�خلي، و��صتلم 

 500 �لتدري�صية نحو  قاعاته  ي�صتوعب يف  �ملعهد  فاأ�صبح  ر��ض،  �أبو  �الأ�صتاذ علي  �ملعهد 

�إىل  وو�صل عدد �ملوظفني  �لثاين ع�رش،  �ل�صابع حتى  طالب موزعني على �ل�صفوف من 

�أربعني موظفاً مبا فيهم �لهيئة �لتدري�صية. ومنذ �صنة 1972 وحتى �الآن مت تخريج �أكرث 

من ثالثة �آالف طالب، وفوج �خلريجني لهذ� �لعام 2009/2008 هو �لفوج �لـ 38 من طلبة 

�لثانوية �لعامة، و�ملجتمع �ملقد�صي يفخر بطالب �ملعهد �لذين �صقو� طريقهم يف �حلياة بكل 

�ملا�صية  �لفرتة  خالل  �لطلبة  وعدد  �لرتبوية  �لعملية  لتطوير  وتو�صيحاً  و�إ�رش�ر.  عزم 

:
85

و�لتي تليها نرفق بع�ض �الإح�صائيات
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جدول 7/5: عدد طلبة املعهد العربي يف الفرتة 2009-1970

ال�شنوات 

الدرا�شية 
العا�رصالتا�شعالثامنال�شابعال�شاد�س

احلادي 

ع�رص الأدبي

احلادي 

ع�رص العلمي

الثاين ع�رص 

الأدبي

الثاين ع�رص 

العلمي

1980-197046627659688945512349488287

1990-1980-556589618868394429339380

2000-1990-712697660859279488222434

2009-2000-704707695796304447295413

462,5992,6522,6613,4681,4891,7131,3441,514املجموع الكلي

�أمناء جديد للمعهد برئا�صة جميل عثمان نا�رش،  1988 مّت ت�صكيل جمل�ض  ويف �صنة 

2008 عهد �إىل عدنان ر�صيد �ملنا�رشة برئا�صة �ملجل�ض �حلايل. ومن  وبعد وفاته يف �صنة 

مر�فق �ملعهد �ملهمة مبنى �الأيتام )�لق�صم �لد�خلي( وهو �صكن ي�صتوعب مئة طالب، وقد 

�أبناء فل�صطني، وقد بو�رش  �أن�صئ بالتز�من مع �إن�صاء �ملدر�صة الإيو�ء �لطالب �الأيتام من 

بتقدمي �خلدمات للطالب يف هذ� �لق�صم عقب حرب حزير�ن/ يونيو 1967. والأهمية هذ� 

�لق�صم ن�صري �إىل ما يلي:

1. مرافق الق�شم الداخلي:

ي�صم �لق�صم �لد�خلي قاعة كبرية لنوم �لطالب، تت�صع ملا يقرب مئة �رشير، ومزودة 

�لن�صاطات  وممار�صة  للمطالعة  حجماً  �أ�صغر  وقاعتني  �لطالب،  �أمتعة  حلفظ  بخز�ئن 

�ملختلفة، وغرفاً لنوم �مل�رشفني وبع�ض �ملعلمني، ومكتباً ملر�قب �لق�صم، وغرفة ��صرت�حة 

�لتموينية  �ملو�د  حلفظ  وخمزنني  وعيادة،  وم�صجد�ً  طعام،  وقاعة  ومطبخاً  للموظفني، 

ولو�زم �لطالب �لعامة.

2. الإ�رصاف على الق�شم الداخلي:

يتم ت�صيري �الأمور يف �لق�صم �لد�خلي من قبل طاقم مكّون من: مر�قب �لق�صم �لد�خلي، 

بر�مج  و�صع  �ملر�قب  يتوىل  حيث  وطباخني.  خدمات،  وعاملي  �جتماعيني،  وم�رشفني 

�لعمل ملوظفي �لق�صم و�لطالب وبرنامج �لتغذية، ويتابع تنفيذ ذلك ويتوىل تزويد �لق�صم 

ويتوىل  عمله.  يف  �ملعهد  مدير  مع  مبا�رش  �ت�صال  على  وهو  �مل�صتجدة،  متطلباته  بكل 

�أيام  ذلك  يف  مبا  �الأ�صبوع،  �أيام  طيلة  �لطالب  ن�صاطات  متابعة  �الجتماعيان  �مل�رشفان 
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�لعطل �لر�صمية �الأ�صبوعية، حيث يتم توزيع �الإ�رش�ف بينهما ب�صكل مت�صاٍو مبا يخدم 

ويقوم  �ل�رشيعة.  علم  يف  و�الآخر  �لنف�ض  علم  يف  �أحدهما  ويتخ�ص�ض  �لطالب،  م�صلحة 

�لتنظيف  �أعمال  �خلدمات  عامال  يتوىل  حني  يف  للطالب،  وتقديه  �لطعام  باإعد�د  �ملطبخ 

�إذ�  �لد�خلي  بالق�صم  �اللتحاق  للطالب  ويحق  �ملختلفة.  �خلدمة  و�أ�صكال  �ملالب�ض  وغ�صل 

كان يتيماً �أو يف درجته، علماً �أن �ملعهد ي�صم �صفوفاً من �ل�صابع �إىل �لثاين �لثانوي بفرعيه 

�لعلمي و�لعلوم �الإن�صانية.

ويف مقابلة مع مدير �ملعهد �أ�صار �إىل كفاءة �لعاملني �لذين بلغ عددهم �أربعني موظفاً، 

وحتدث  و�لعطاء.  بالت�صحية  و�متازو�  وخبة  وتخ�ص�صات  كفاء�ت  �أ�صحاب  و�أنهم 

وحول  �صعبة.   15 على  موزعني  طالباً،   467 عددهم  بلغ  قد   2009 �صنة  يف  طالبه  باأن 

�الأزمات �لتي مرت على �ملعهد بنّي �الأ�صتاذ علي �أن �ملعهد يف عطاء متو��صل على �لرغم 

باأزمة  مّر  1990 حينما  �صنة  بد�ية  �إال يف  يتاأثر  �ملعهد مل  و�أن  و�لعو�ئق،  �ل�صعوبات  من 

مالية خانقة، �إال �أن دولة �لكويت �ل�صقيق و�ملح�صنني هناك وعلى ر�أ�صهم �الأ�صتاذ زهري 

 مل يتو�نو� يف مّد يد �لعون لهذه �ملوؤ�ص�صة؛ مما دعاها لل�صري يف مهمتها �لرتبوية 
86

�لكرمي

و�حت�صان �رشيحة مهمة يف �ملجتمع �لفل�صطيني، هذه �ل�رشيحة �لتي فقدت حنان �الأبوة 

و�الأمومة �أو كالهما.

النتائج والتو�شيات:

ودعمها،  و��صتمر�رها  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  هوية  على  �ملحافظة  يجب   .1

فهي جزء ال يتجزء من تر�ث وهوية �الأمة. ولقد حاربت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية هذه 

�ملوؤ�ص�صات وحاولت تهويدها و�متنعت عن تقدمي �خلدمات لها.

يجب �لقيام بعمل جاد وخطة ��صرت�تيجية ومرحلية و��صحة لدعم هذه �ملوؤ�ص�صات.  .2

رفع �مل�صتوى �ملعي�صي للعاملني يف هذه �ملوؤ�ص�صات.  .3

بع�صها  خ�صوع  من  �لرغم  على  و�حدة  مرجعية  حتت  �ملوؤ�ص�صات  هذه  توحيد   .4

لنفوذ �الحتالل ودو�ئره.
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