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   مؤسسة فيصل الحسيني 

  
 

Faisal Husseini Foundation 

 إسالمية مسيحية فلسطينية من اجل أن تبقى المؤسسات العربية قائمة، من اجل أن تبقى القدس عربية
    "اشتر زمنا في القدس"

 
 2022آب 

 
 حول التعليم في القدس ورقة حقائق 

 
 مقدمة 

ة  ة الوطني  وي  حفاظ على اله  لل  ،ةعليمي  ساتهم الت  ؤس  الل ممن خ  ،ون ناضل المقدسي    ،عاما  55  على مدى 
سبيل  ،وصمدوا.  وتعزيزها  ةالفلسطيني   في  جم    ذلك  وتحملوا  فيها    ،ةصعوبات  أقل ب  قبولالبما 

أو   ،اإلمكانيات  مبان    والدهم وجود  مدارساألساس  في  لة  مؤه    غير  في    ، ةسكني    مبان  ببل    ،لتكون 
  .ة متخصصةمرافق تعليمي  أو ، عب ت للساحا توف ر ودون  ،يقةضمساحات و 

الصمود رغ  هذا  أن   ،  م  الطاغيإال  مشهد    المشهد  هو  يسيطالقلق  اليوم  المهتمين  كاف    على  رالذي  ة 
على  ب الت  العملي  ة  وي  ه  الحفاظ  القدس.  التعل مي ة  ةعليمي  ة  األساسي    سبب   ويعود   في  ة  خط  إلى    القلق 

 . سرائيلي  اإل منهاجبالكافة في مدارس القدس يني فلسطلاالمنهاج  استبدالالهادفة إلى  االحتالل
 

تقتصر   استبدالوال  إسرائيلي  ب  الفلسطيني    المنهاج  مخاطر  اله    منهاج  فقدان  احتماالت  ة  وي  على 
دون   ،ةالفلسطيني   أهدافه  وخدمة  االحتالل،  مؤسسات  في  للعمل  مناسبين  ليكونوا  القدس  طلبة  وتهيئة 

أيضا فقدان جودة    بل تشمل تلك المخاطر؛  على لقمة العيشفاظ  من أجل الحوعي، مضطرين لذلك  
الص  الت   الد  عليم على مستوى  الن    ،رورةبالض    ،وعدم الحصول،  نيافوف  المتوق  على  الص  تيجة  فوف  عة في 

 العليا.
 

 

 2021/2022خالل العام الدراسي توزيع الطلبة في القدس 
 فيالفلسطينيين  صل عدد طلبة القدس  و   التابعة لألوقاف العامة في القدس،  مة والتعليوفق مديرية التربي

ن  حقو تملطالب وطالبة    45,426، منهم  طالب وطالبة  98,426  إلى      2021/2022سي  الدرا  لعاما
البال لإلدارة  التابعة  فلسمدارس  منهاج  )تعلم  الخاصة   طيني(،فلسطينية  المدارس  بين  ما  وموزعون 
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(، وجميعهم    972ومدارس وكالة األونروا )(،  10637الب وطالبة( ومدارس األوقاف )ط  33,817)
 ج الفلسطيني األصيل. يتعلمون المنها

 

التا    ون يذهب طالبا وطالبة      53,000  حوالي  وهناك والمقاوالت  البلدية والمعارف  بعة إلدارة  لمدارس 
منهماالحتالل االحتالل    13,000  حوالي  ،  منهاج  إدارة    عليهم  تفرض والباقي    (جروت البي)يتعلمون 
وز الهوية  مين ورمتخلو منه كل مضا  ،ألصيلالمنهاج الفلسطيني ا  منهاج محرف عن  تعلم  االحتالل

 تشكل العمود الفقري لبنية المنهاج العامة.التي   الوطنية الفلسطينية
 

 ة التعليمحول جود حقائقو  : أسبابوتلبيجر توجه الطلبة ل
 
  ، باألرجح   ،األسباب   وتعود .  لبيجروت % من الطلبة في القدس يدرسون منهاج ا13حوالي    شار إلى أن  ي  

لمسار    بنقل أوالدهم  ،-فلسطيني  مسار الالفي  ي التحصيل  فا  ي  تدن    دهمظهر أوالالذين ي  -  ،ألهلاقيام    إلى
يوف    ،البيجروت  تخص  الذي  اتساع  ر  أكثر  ال  أنه    ي األهالبعض  يعتقد  و   ا،صات  الذين  للطلبة  أسهل 

يجروت لرغبتهم  هون لمسار الهناك طلبة يتوج  بينما    .يستطيعون رفع تحصيلهم في المسار الفلسطيني  
تخصص   ظن  نولو التكفي  أو  أن  جيا،  األهل  من  بسوق    ا  أفضل  التحاق  فرص  سيوفر  البيجروت  نظام 

ال  بعض األهل أن    ى وير العمل.   الفلسطيني  منهاج  المنهاج  أقوى من  مساحة  الطلبة  ويعطي  ،  يجروت 
أفضل من تلك  في البيجروت  عالمات جيدة  على  فرصة الحصول    فيما يذكر البعض أن    ،أكبرتفكير  

 كبيرة.  ألولا  في االمتحان فرص الغش   ألن    ،في الت وجيهي
 
االط  لكن  و  المهم  الحقيقي  من  الوضع  على  مستوى    ،للبيجروت   الع  على  النتائج  تعكسه  والذي 

امتحان  ين في تحصيل الطلبة الفلسطيني   ضعفإلى النتائج إذ تشير . ين في الداخل الفلسطيني  الفلسطيني  
العربي  الب الطلبة  جروت  مع  يتقد  اإلسرائيلي    بالمقارنة  الذين  العبري  ين  للبيجروت  نتائج    .مون  وتشير 

ة  سنوات تعليمي    تصل إلى أربع  ،اليهودالطلبة  ن الطلبة العرب و فجوة بيإلى    2018البيزا للعام امتحان  
 . إلى خمس سنوات في اللغةو ، لصالح الطلبة اليهود في مجال العلوم والرياضيات

 
يتقد    ،العرب   لبةالطلدى    أن    اإلشارة إلىتجدر  و  للبالذين  أقل من حظوظ الطلبة    احظوظ    ،جروت مون 

سميرة    الباحثة  ة عن. فوفق دراسة صادر الوصول للجامعات بالتالي  و   ،في االمتحان  النجاح  في  اليهود 
  نسب ارتفاع في  رغم وجود    ،هفإن  i،"التربية والتعليم والبحث العلمي  "بعنوان    ،2020في العام    ،عليان

. فقد  ما زالت كبيرة  هم الفوارق بين   أن  إال  ،  على مر السنين  روت بين العرب واليهود جي البالناجحين ف
من    %45  نجاح  مع   مقارنة  ،2000سنة    روت فيجالطلبة اليهود المتقدمين إلى البمن  %  64نجح  
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من    % 80  نجححيث  مع بقاء الفوارق،  ، لكن 2017ة نت هذه النسب في سنالعرب. وتحس  المتقدمين  
 مين العرب.  % فقط من المتقد  64في حين نجح  ،مين اليهودقد  تالم
 
لو  دراسة  التطبيقي    لعربي  المركز  تشير  الكرمل(ة  للدراسات  العام  صادرة    ،)مدى  بعنوان    ،2021في 
يهود في دولة االحتالل لالطالب العرب وا   أن  إلى    ii، "في إسرائيل  ة في جهاز التعليم العربي  النيوليبيرالي  "

ع العلوم والرياضيات واللغة األم. يفي مواض  م التحصيل العلمي  ون في أدنى سل  جر ء، يند واس  على حد  
محاوالتها     أن  إال  ،  2015على نتائج بيزا    بناء    ، مساقات ه رغم محاوالت دولة االحتالل التعديل في الوأن  

فيما    .2015ام  عن الع  2018ام  في تحصيل الطلبة في الع  اأظهرت النتائج تراجع  إذ  .  باءت بالفشل
االقتصادي    أشارت  التعاون  منظمة  تقرير  نتائج  إلى  للعام    الدراسة  وجود   د تؤك  التي    ،2016والتنمية 

% من  33  إن  ة، حيث  ة المتطور  التكنولوجي  فجوات كبيرة بين المواطنين اليهود والعرب في المهارات  
الع المعر ر البالغين  إلى  يفتقرون  األساسفب  مهاي  ة  في  الحاة  البالغين 9بل  امق  ،وبسرات  من   %

 اليهود.
 

فوفق الدكتور يوسف جبارين    ،ن جودة التعليم والمساقات المتاحة مرتبط بالموازنات أ من الجدير ذكره  
المخصص لطالب يهودي مقارنة بالطالب العربي بلغ  مالفجوة بين    فهناكت سابق،  يسوهو عضو كن 

اليهوديأ١٨الى  تصل   الطالب  لصالح  شيكل  تصل    لف  فاي  يهودية الفجوة  مدرسة  بين  الموازنة  ي 
تضم    ٦٠٠تضم   عربية  ومدرسة  الى    ٦٠٠طالب  المدرسة   مليون   ١١طالب  لصالح  سنويا  شيكل 

 اليهودية.
 
فمحاوال  اأم القدس  جذ في  البت  منهاج  لتعلم  الطلبة  بكافة  ب  احتياج  جروت  إلى  تعود  ولة د السبل 

  كاني  الس    النمو    وفي حال استمر    ،. ففي القدسدافهاا وأههتخدم مجتمعا  نسبي  عمالة رخيصة  لاالحتالل  
 تكون ديموغرافية القدس خالل بضع سنوات كما يلي: أن  ع توق  ي  ف ،اليومى ما هو عليه لوسلوك الهجرة ع

الس    45% وفلسطيني ون كان  من  يهود  45،  محدودة  يعملون متدي نون  %  وظائف  وفي  يهود  10،   %
سعيها في    ،اليبالت  إسرائيل،    زستعز  ف،  ينر لدى الفلسطيني  لة تتوف  العام  ةالقو    جل    . وبما أن  علماني ون 

الت    توجيه لتخدم  أهداف  االقتصادي  عليم  واالستعماري  أهدافها  الت  ة  مستخدمة  على  ة،  القائمة  ربية 
ة  ي  ونعور بالد  الش    وزرع  ،ةحو الرواية الفلسطيني  الجماعة، وم  ى فضيل مصلحة الفرد علوت   ،ةالفرداني  

 .يندى الفلسطيني  ل
 
 تي: االحتالل باآل عن تعليم منهاجناتجة الم المخاطر تلخيص أه تاليبال يمكنو

الفلسطيني   -1 ورو   عننزع  تاريخه  تعليمه  وعدم  تعليم  ،ايتههويته،  الروايةمقابل    .الصهيونية  ه 
الم سبيل  يوجد ال  ثفعلى  فلسطين  فلسطيني    لكلمة استخدام    ال  االحتالل،في  أو  هناك  و  منها 
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موطنهم بالد العرب    أقلية  على أنهم  هم المناهجر وتصو   ،للفلسطينيينهوية العربية  للفقط    ارةشإ
 .غلبية اليهوديةالشعور بالدونية والتبعية لأل لزرع إلضافةهذا با ليس لهم جذور في فلسطين.و 

تصل  هناك فجوة  كما ذكر سابقا  عيفة، ففي الداخل الفلسطيني  لجودة تعليم ض  الوصول بالطلبة -2
وخمس    4نوات س    ل والرياضيت  العلوم  واليهود  في  العرب  الطلبة  بين  ما  اللغة  في  سنوات 

 هود.  يال الطلبة لصالح

 مؤسسات االحتالل واقتصاده. إلى أيدي عاملة رخيصة تخدم  نينيي ط تحويل الفلس -3

 
 نية التي تعلم المنهاج الفلسطيني طيواجه المدارس الفلسر التي تطمخاال

الحقي وتكم الخطورة  أن  قي  ن  في  االحتالل  ة  الماضية  عملت   دولة  السنوات  توفير  ،في  دمات خال  على 
القدس  ة  التعليمي   مدينة  الخاصةشرائها  عبر  في  المدارس  المدارس    ،وبالتالي.  الفلسطينية  من  بدأت 

 ،زناتها. ولم تعارض هذه المؤسسات الرسميةااالعتماد على مؤسسات دولة االحتالل في مو الخاصة ب 
بإجراء تضييقات على تلك   إال أنها بدأت مؤخرا    أمر تعليم المنهاج الفلسطيني،  ،ألولىوات اخالل السن

سعي   الخاصة  إلغالقها.المدارس  شر   ،وبالفعل  ا  عن  تلك توقفت  من  عدد  من  التعليمية  الخدمات  اء 
المدارس  ،المدارس بالكامل.  وباتت  تكاليفها  تغطية  على  قادرة  مفيما    غير  مبدأت  بتهديد  دارس ؤخرا 
الفلسطيني األصياستخدمت  تام في حال  الق  باإلغال المنهاج  ة  ب افإن رق  ،من ناحية أخرى   ل.مقررات 

ة التي تشتري منها الخدمات على المدارس الفلسطيني    البوليصيذات الطابع    مؤسسات دولة االحتالل
تعليم    أو  ،فلسطيني  ال   كرفع العلم  ،ةمن إقامة أي مظاهر وطني  منع تلك المدارس  تتضمن  و   ،عالية جدا  

حيث    ،لمنهاج الفلسطينيل  مؤسسات االحتالل  جانب تحريفإلى  كل ذلك  .  بة أغاني تراثية ووطنيةالطل
باالشتراط    ،نوات األخيرةخالل الس    ،ها بدأت أن    كما  ة.موز الفلسطيني  واية والر  ق بالر  عل  تما ي  منه كل  الت  أز 

 . ئيلي  م المنهاج اإلسراأن تعل   مدرسة جديدة على أي  
جديدة    االحتالل   دولةتوفير  ومع    المحاكمألبنية  قرارات  ضغط  عن    ،اغالب    ،هافإن    ،تحت  ستستغني 

الخاص  االمد  الد  وستتوق    ،ةرس  عن  ما  ف  لها،  إ فع  احتمال  العد يعني  قدرتهاغالق  لعدم  منها   على  يد 
تكاليف ذلكهاتغطية  حصل  ما  وإذا  الت    ت ر طوسي  ،.  على  القدسإسرائيل  في  ستتحفإن    ،عليم  م  ك  ها 

والمفاه ويمكنناي بالمضمون  والجودة.  قليلة  ،م  سنوات  تدهور  أن    ،بعد  فينشهد  ال  ا  داخل ت  جودة  عليم 
   المدارس.

 
    في القدس ة أوالدناالتحديات أمامنا كفلسطينيين للحفاظ على هوي

الفلسطيني  ات تحدي أوال:   المنهاح  تعليم  على  تختلفالحفاظ  لفئة   التحديات   :  فئة  المجتمع    من  في 
 يني كاآلتي: الفلسط
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االحتالل -1 بلدية  عليها  تسيطر  التي  المدارس  ومدراء  الطلبة  أهالي  من  %  55)فيها    تحدي 
الحفاظ  :  الطلبة( الفلسطينيويتمثل في  المنهاج  تعليم  األمر  على  يتط،  األهالي  الذي  لب من 

 تعليم أوالدهم المنهاج الفلسطيني. المطالبة بشكل جماعي 
المدارس -2 وخا  تحدي  التياألهلية  رسوما  صة  االحتالل  تتلقى  بلدية  من  34)فيها    من   %

من دون  تكاليفها    وتمكنها مع الوقت من تغطيةالحفاظ على استقالليتها،    ويكمن في  :(الطلبة
االحتالل بلدية  من  طلبتها  ،  رسوم  أعداد  على  الحفاظ  من  لتتمكن  وبرامجها  مبانيها،  وتطوير 

الجارية  في تكاليفها  وهذا يتطلب دعمها بشكل كبير    ,ج الفلسطينيواالستمرار في تعليم المنها 
 والتطويرية. 

العامة -3 األوقاف  الطلبة(11ها  )في  واواألونر   تحدي مدارس  مبانيها    ويكمن في   : % من  تطوير 
 . إضافية في المدينةنية مجا مدارسوبرامجها وتوفير 

 

 تحدي توفير المقاعد الدراسية ثانيا: 
المد إن   في  المتوفرة  المظالمساحات  ضمن  ل  ارس  تكفي  المثالية  الحالة  في  الفلسطينية    31,500لة 

وطالبة تخدم ،  طالب  وت  45,500  حوالي  لكنها  وطالبة.  من  طالب  المدارس  صيانة  عاني  إحتياجات 
 قع في مباني قديمة. وترميم دورية حيث أن العديد منها ت 

ج البيجروت وم بفرض منهاستغل االحتالل عدم توفر مقاعد دراسية كافية في الجانب الفلسطيني، ويقي 
 تضمن:ت  على كل مدرسة جديدة يقوم ببنائها. بالتالي حاجتنا

ت  ألف  14  لتستوعب صف    560إضافة   -1 تستوعبه  طالب  أن  يفترض  ما  بين  الفارق  مثل 
 توعبه اآلن. المدارس القائمة وما تس

 وطالبة. طالبا 2000صف سنويا ألستيعاب الزيادة السنوية في عدد الطلبة والبالغ  80إضافة  -2
 

 
 

i https://www.palestine-
studies.org/sites/default/files/bookspdf/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1
%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8
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