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مقدمة
ّ .1
ايس الجديد يف نهاية شهر آب عام
تفتتح املدارس يف القدس الرشق ّية أبوابها الستقبال الطالّب والعام الدر ّ
الحق يف التعليم بالنسبة لعرشات آالف الطالّب يف املدينة س ُينتهك هذا العام عىل نحو ف ّظ
 .2012لكن َ
وصارخ متا ًما كام يف األعوام السابقة .سيلتحق أغلبهم مبؤسسات تعليمية رسمية متعرثة ،تعاين بعضها من
فقر يف ميزانياتها ونقص يف كوادر القوى البرشية .سيتعلم اآلالف من الطالب هذا العام يف غرف تدريسية
غري معياريّة (غري موافقة للمعايري املقبولة) وغري الئقة ،بعضها يف مبانٍ سكنية ال تصلح كبيئة تعليمية .ولن
يحظى آخرون بفرصة االنخراط يف املدرسة بتاتاً ،وآخرون من صفوف الثاين عرش سيترسبون بنسبة .%40
التعليمي للمدارس غري الرسمية ،والذي قد يبلغ يف بعض الحاالت
كام ستواصل عائالت كثرية تسديد القسط
ّ
لكل الناس ،وهو التزام مايل مرتفع بالنظر
آالف الشواقل ،عىل الرغم من أ ّن القانون يضمن التعليم امل ّجا ّين ّ
1
إىل نسبة الفقر املرتفعة يف القدس الرشقية %78 :من اجاميل السكان ،و %84يف صفوف األطفال .
تقض َمضاجع املسؤولني عن الرتبية والتعليم .لكن هذا الوضع اليسء
كان من املفرتض بهذه البيانات أن ّ
املستمر منذ سنوات طويلة ،يواجه يف كثري من األحيان باالهامل والعجز .بل حتى السؤال البسيط
واألسايس حول عدد الطالب الفلسطينيني يف جيل املدرسة الذين يقطنون يف القدس الرشقية وعدد أولئك
الذين يلتحقون باملدارس ال يحظى بجواب ٍ
كاف وواضح .فحسب البيانات التي وصلتنا من مديرية الرتبية
والتعليم يف القدس «مانحي» ،فإن اجاميل عدد األطفال يف القدس الرشقية ما بني السادسة وحتى الثامنة
عرش وصل إىل  88,845عام  .2012ولكن يف املقابل ،ووفقاً للبيانات التي وصلتنا من بلدية القدس ،فإن
عدد هؤالء بلغ عام  2012أكرث من ذلك بكثري  106,534 -طفالً .هذا االختالف يف عدد األطفال ما بني
السادسة والثامنة عرشة من العمر يف القدس الرشقية يعكس وجود خلل ما يف متابعة أوضاع هؤالء
األطفال ،وينعكس بدوره عىل امليزانيات املخصصة للتعليم يف القدس الرشقية ،مبا يف ذلك بناء مدارس
جديدة الستيعابهم ،أواعداد برامج خاصة لحل مشكلة الترسب لديهم.
التقرير الحا ّيل هو مبثابة استمرار للعمل املشرتك الذي تقوم به جمع ّية حقوق املواطن ومنظّمة «عري
عاميم» يف موضوع التـربية والتعليم يف القدس الرشق ّية .منذ تقرير املتابعة األخري ،2ويف ضوء النقص
املستمر ألكرث من  1000غرفة تدريسية ،قامت السلطات املسؤولة ببناء  33غرفة تدريس ّية جديدة يف
القدس الرشقيّة ،وجرى التخطيط لفتح  6غرف إضافيّة عشيّة بدء السنة الدراسيّة القادمة ،ووقعت زيادة
سنفصل
كل ذلك  -وكام
يف ميزانيّة اإلدارة الجارية للمدارس البلديّة يف القدس الرشقيّة .عىل الرغم من ّ
ّ
الحقًا -ال تلحق هذه التط ّورات بالفجوات القامئة وال تقوم بردمها ،فعىل الرغم من بناء بعض الغرف
التدريسية إال أن الفجوة بني عدد الغرف التدريسية القائم وبني العدد املطلوب فعلياً ما زالت واسعة ،وما
زال جهاز التعليم يف القدس الرشقية غري قادر عىل توفري خدمات تعليمية مبستوى مناسب.
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ويعترب هذا الوضع املرتدي لجهاز التعليم يف القدس الرشقية مخالفاً ملا أكدت عليه املحكمة العليا ،والتي
طالبت عىل مدى العقد األخري وزارة الرتبية والتعليم وبلدية القدس بتوفري التعليم امل ّجاين لكل طفل
فلسطيني من سكّان املدينة .ومبا أن سكّان القدس الرشقيّة يعتربون مقيمني دامئني يف دولة إرسائيل ،فإن
ّ
يل
امي امل ّجا ّين ،ولقد جرى تكريس هذا ّ
الحق يف القانون اإلرسائي ّ
من حقّهم الحصول عىل التعليم اإللز ّ
والقانون الدو ّيل عىل ح ّد سواء .لكن خالل تلك السنوات الفائتة ،مل يحصل سوى اتساع للفجوة القامئة بني
املوجود وبني املنشود يف جهاز التعليم يف القدس الرشقية .ومن خالل عمل الجمعيتني ونشاطهام املستمر
يف هذا املوضوع ،تبني لنا أن الجهات املعنية تعرف مشاكل جهاز التعليم يف القدس الرشقية ،وأنها تبذل
الجهود لتصحيح هذا الوضع ،إال أن األمر غري ٍ
كاف ألبتّة .إذ أنه – باعتقادنا -ال ميكن اغالق الفجوات
القامئة وال ميكن إحداث تغيري حقيقي إال إذا ارتفع موضوع الرتبية والتعليم يف القدس الرشقية يف سلم
األولويات السيايس للجهات السياسية ،أي رئيس البلدي ّة نفسه والحكومة اإلرسائيلية.
وعىل الرغم من أن مكتب رئيس البلدية يف القدس يُعلن مع بداية كل سنة دراسية ويف مناسبات أخرى أنه
يُدرك أهمية التعليم يف القدس الرشقية ويسعى لتحسينه ،3إال أن الحقيقة عىل األرض مختلفة ،كام سرنى
يف التقرير الذي بني يدينا .الحقيقة عىل األرض تخربنا أن رؤساء الحكومات واليد التي ترسم السياسات
تتخذ خطوات تؤدي بشكل مبارش إىل تعميق املشكلة .فبدالً من املبادرة ملشاريع بناء مكثّفة وشاملة
للمدارس والغرف التدريس ّية يف القدس الرشق ّية ،س ُيظهر تقريرنا الحا ّيل كيف يقوم املسؤولون بدعم
مخطّطات واسعة إلقامة مستوطنات يهوديّة جديدة وواسعة النطاق يف قلب األحياء الفلسطينيّة تنهش
حقوق التعليم األساسية لعرشات آالف األوالد يف القدس الرشقية .عىل سبيل املثال ،يجري التخطيط لبناء
كلية عسكرية ،وتشجيع إقامة حديقة قومية ،وغريها من املشاريع االستيطانية التي ستقلل من الخيارات
القامئة أمام الفلسطينيني من ناحية أر ٍ
اض عامة وخالية تصلح لبناء مبانٍ عامة مبا فيها املدارس .إما إذا
تم توجيه املوارد واملساحات العا ّمة التي ت ُستثمر يف مشاريع يهودية لخدمة السكان الفلسطينيني ،لكان
باإلمكان بناء قرى تعليمية كاملة تشمل مئات الغرف التدريسية وتحل قسامً كبريا ً من مشاكل التعليم
لدى الفلسطينيني يف القدس الرشقية.
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 .2غياب البنى التحت ّية
تعاين القدس الرشقية من نقص كبري يف عدد الغرف التدريسية ،ويكتسب هذا النقص داللة أخطر عندما
نعرف عن تضارب املعلومات عند السلطات االرسائيلية فيام يخص عدد من هم يف جيل املدرسة يف القدس
الرشقية .وبطبيعة الحال فإن معرفة معلومة بسيطة كهذه (عدد الطالب يف القدس الرشقية) يؤثر عىل
جهاز التعليم برمته ،إذ أن عدد الطالب يؤثر عىل عدد الغرف التدريسية الالزمة وعىل امليزانيات واملوارد
املخصصة للتعليم يف القدس الرشقية.
ويف محاولة جمعية حقوق املواطن وجمعية «عري عاميم» الحصول عىل بيانات واضحة بخصوص هذا
األمر ،تبني أن السلطات املعنية ال تجري متابعة دامئة للقضية ،ولذلك فهي توفر بيانات متضاربة بشأن
عدد األطفال الذين يعيشون يف القدس الرشقية ،وعدد الطالب الذين يدرسون فيها ،وعدد الطالب الذين
ليسوا مسجلني يف اي إطار تعليمي.
4
حسب بعض البيانات التي وصلتنا من مديرية الرتبية والتعليم يف القدس (مانحي)  ،فإن هناك حوايل
 2,827طالباً فقط من صف أول حتى الثاين عرش ال يرتادون املدارس( .بيانات مديرية الرتبية والتعليم تشري
أنه يف عام  2012يوجد يف القدس الرشقية  88,845طفالً يف األعامر ما بني السادسة والثامنة عرشة ،من
بينهم  86,018سيجلسون عىل مقاعد التعليم يف واحدة من إطارات التعليم املختلفة يف القدس الرشقية).
عىل صعيد آخر ،وحسب بيانات أخرى ،يظهر لنا عرب عملية حسابية بسيطة أن هناك أكرث من عرشين
ألف طفالً يف جيل املدرسة ال يظهرون يف بيانات أي إطار تعليمي :حسب بيانات وصلتنا من بلدية القدس،
فإن هناك  106,534طفالً ما بني  18 -6من العمر 5يعيشون يف القدس الرشقية -رقم أعىل بكثري من الرقم
يل الذي
الذي وصلنا من مديرية الرتبية والتعليم .ويف عملية حسابية بسيطة إذا طرحنا من الرقم الك ّ
وفرته البلدية مجمو َع الطالب الذين يرتادون مقاعد الدراسة – أي  – 86,018يظهر لنا أن أكرث من عرشين
ألف طفل (  ) 20,516ال يُعلم أين يدرسون ،وإن كانوا يذهبون إىل املدرسة أم ال .ليس هذا فحسب ،بل
إذا قمنا كذلك بإضافة جيل الخامسة املشمولني حديثاً بالتعليم االلزامي املجاين ،فإن العدد يرتفع إىل ما
يقارب الـ  24ألفاً.
وإذا حاولنا تفسري هذه الفجوة يف األعداد ،وتضارب املعلومات ،فإن إحدى التفسريات التي تسوقها
السلطات اإلرسائيلية تتعلق بخصوصية القدس الرشقية وتنوع املدارس فيها .عىل سبيل املثال ،هناك بعض
العائالت املقدسية ترسل أوالدها إىل مدارس السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية ،وتقول السلطات
االرسائيلية بأنه بطبيعة الحال ال تستطيع معرفة أعدادهم ومتابعتهم .تفسري آخر قد يطرح يف هذا اإلطار،
هو أن هناك مدارس يف األحياء املقدسية الواقعة خلف الجدار والتي يدرس فيها فلسطينيون من حاميل
الهوية اإلرسائيلية الزرقاء إىل جانب فلسطينيني من حاميل الهوية الفلسطينية .عىل الرغم من وجود هذين
41

العالمة :راسب
عن فشل جهاز التعليم يف القدس الرشقية

التفسريين املحتملني ،إال أنه ال ميكنهام توفري تفسري حقيقي ٍ
وكاف لهذه الفجوة الكبرية يف األرقام أعاله،
خاصة أن أعداد هؤالء الذين يدرسون يف مدارس السلطة الفلسطينية أو يف مدارس فلسطينية يف أحياء
مقدسية خلف الجدار ليست كبرية بهذا القدر .يف نهاية األمر ،مل نفلح يف الحصول عىل تفسري حقيقي
وقوي لهذا العدد الكبري من الطالب الذين ال نعرف أين يدرسون ،وإن كانوا يدرسون باألصل أم ال .ومن
املقلق أكرث ،أن السلطات اإلرسائيلية املسؤولة نفسها ال متلك تفسريا ً لهذا العدد الكبري ،وليست لديها
متابعة مستمرة لألمر.
تفصيل عن أعداد الطالب املقدسيني يف أجيال التعليم االلزامي ،وتبيان لتوزيعهم حسب
ٌ
يف الجدول أدناه
مؤسسات التعليم املختلفة يف السنة املاضية ( .)2012-2011يظهر يف الجدول أن اقل من نصف عدد
الطالب – ما يقارب  42,500يدرسون يف املدارس الرسمية التابعة للبلدية.6

نوع املدرسة
رسم ّية

معرتف
وغري رسم ّية

فيها

7

الخاصة
املدارس
ّ

يل
املجموع الك ّ
42

عدد املدارس والروضات

عدد الطالّب

 86روضة
 54مدرسة

الرسمي
 : 42,474مجموع الطالّب يف التعليم
ّ
  :2,277مجموع األطفال يف الروضات  :38,704مجموع الطالّب يف املدارسالخاص
  :1,493عدد الطالّب يف التعليم ّ(ذوي االحتياجات الخاصة)

 53روضة
 70مدرسة

 : 28,280املجموع العا ّم يف املدارس املعرتف فيها
وغري الرسمية:
  : 3,027ول ًدا يف الروضات  : 25,253طال ًبا يف املدارس :20,568املجموع العا ّم للطالّب يف املدارس الخاصة
  :12,550يف مدارس الوقف  :2,442يف املدارس التابعة لوكالة الغوث الدول ّية(األونروا)
الخاصة
 : 5,576 -يف املدارس ّ

 83مدرسة بحسب التوزيع التايل:
اإلسالمي
  40مدرسة تتبع للوقفّ
  8مدارس تتبع لوكالة الغوثالدول ّية (األونروا).
  35مدرسة خاصة 139روضة
 207مدرسة

 91،322طالب يف أطر تعليمية مختلفة:
  : 5304يف الروضات : 86018 -يف املدارس
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أ 1100 .غرفة تدريس ّية ناقصة
ايس  ،2012 -20011درس يف جهاز التعليم العر ّيب يف القدس الرشق ّية بأكمله نحو 91,322
خالل العام الدر ّ
أقل من نصف مجموع
طال ًبا ،وانخرط  42,500منهم يف املدارس الحكوم ّية الرسم ّية .ما يعنيه األمر هو أ ّن ّ
الطالّب يف جهاز التعليم العر ّيب يف القدس درسوا يف األطر الرسم ّية (.)%47
يواجه جهاز التعليم الرسمي يف القدس الرشقية نقصاً حا ًّدا وعميقًا يف البنى األساسيّة للتعليم ،أال وهي
الغرف التدريسيّة .وبحسب تقرير مراقب الدولة من العام  ،2009بلغ النقص يف الغرف التدريسيّة يف
القدس الرشق ّية  1,000غرفة .8ويُست َد ّل من الفحوص التي أجريناها مقابل جهات مختلفة يف بلديّة القدس
أ ّن حجم النقص الحا ّيل يف الغرف التدريس ّية يف القدس الرشق ّية قد شهد ارتفا ًعا ،ويَبلغ اآلن نحو 1,100
غرفة .9األلف ومئة غرفة هذه تشمل  720غرفة تدريسية جديدة مطلوبة لتحل محل لتحل محل غرف
قامئة يف مبانٍ غري مناسبة لالستخدام ،وتشمل كذلك ما يقارب  400غرفة تدريسية جديدة مطلوبة لسد
النقص واستعياب الطالب يف الصفوف املكتظة أو هؤالء الذين يضطرون إىل االلتحاق مبدارس بديلة أو
ترك الدراسة من أصله.

املحكمة العليا تصدر قرار حكم :يجب بناء الغرف التدريس ّية الناقصة خالل خمس سنوات

عىل امتداد أكرث من عقد كامل ،تم تقديم العديد من االلتامسات حول النقص يف الغرف التدريس ّية يف
القدس الرشق ّية من قبل العديد من أهايل الطالب وعدد من الجمعيات ،الذين طالبوا السلطات بتنفيذ
القانون القايض مبجانية التعليم يف القدس الرشقية .يف العام  2001اعرتفت املحكمة العليا بأن سنوات
طويلة من األهامل لحقت بجهاز التعليم يف القدس الرشقية ،وبناء عىل ذلك أصدرت املحكمة قرارا ً
ببرضورة بناء خطة ألربع سنوات تنتهي ببناء  245غرفة تدريسية جديدة  .10يف ظل عدم تطبيق هذا
القرار تواصلت االلتامسات وإجراءات تحقري املحكمة التي ق ّدمتها جمعيّة «عري عاميم» عىل مدى سنوات
طويلة.
عىل ضوء ذلك قبلت املحكمة العليا يف شهر شباط من العام  2011االلتامس الذي تق ّدمت به جمعيّة
حقوق املواطن وطالبت فيه من بلدية القدس ووزارة الرتبية والتعليم بتوفري مقاعد دراسية يف املدارس
الرسمية القريبة من أماكن سكن الطالب ،أو عىل األقل تحمل كلفة القسط التعليمي الذي يسدده الطالب
املجربين عىل االنخراط يف مدارس معرتف فيها وغري رسمية .11
قامت القاضية أيااله فروكاتشا بتوصيف حالة الرتبية والتعليم يف القدس الرشق ّية عىل هذا النحو:
(املساس باملساواة يف القدس الرشق ّية ال يقترص عىل حفنة من الناس ،بل يشمل جز ًءا كب ًريا ومهماًّ من
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األسايس الذي منحه إيّاه القانون ،وأكسبته إيّاه القي ُم الدستوريّة
بالحق
قطاع سكّا ّين كامل ال يحظى
ّ
ّ
حل جز ّيئ فقط يف
يل ...وترية النشاط واملوارد التي ُرصدت لهذا الغرض تُظهر احتامل إيجاد ّ
للقضاء اإلرسائي ّ
12
السنوات القريبة لهذه املشكلة القاسية واملعقَّدة) .
باإلضافة إىل ذلك ،أمرت املحكمة الدولة بإقامة الب ْنية التحت ّية الفعل ّية يف املدارس البلديّة الرسم ّية خالل
خمس سنوات يك تتمكّن هذه األخرية من استيعاب جميع طالّب القدس الرشق ّية الراغبني يف ذلك . .وأق ّرت
التعليمي يف املدارس املعرتف بها غري الرسمية إذا مل يتمكّن
املحكمة أ ّن الدولة ستُل َزم بتح ّمل كلفة القسط
ّ
الرسمي من استيعاب الطالّب الراغبني يف ذلك بعد انتهاء امل ّدة املح ّددة بخمس سنوات.
جهاز التعليم
ّ
خاص يف صفوف السلطات املخ َّولة
باإلضافة إىل ذلك ،أوصت القاضية فروكاتشا بإقامة (فريق خرباء ّ
سيعمل عىل رسم الخطّة ووضع جداول زمنيّة ،واإلرشاف عىل تنفيذها بغية ضامن التعامل الالئق مع
التنفيذي الذي
سمي يف القدس الرشقيّة الحتياجات السكّان يف إطار املرسوم
ّ
َمه ّمة مال َءمة جهاز التعليم ال ّر ّ
تمَ خّض عنه هذا االلتامس).13
خاص يف بلديّة القدس ،تو ّجهت جمع ّية
يف شباط  2012وعىل ضوء توصية املحكمة بإقامة فريق خرباء ّ
تعليمي عا ّم يف البلديّة ،وال حاجة
حقوق املواطن إىل البلديّة بهذا الخصوص .ر ّدت البلديّة بأّنّه مث ّة منتدى
ّ
خاص عىل ضوء قرار الحكم.
إىل إقامة فريق ّ
يف السنوات األخرية ،وعىل ضوء االلتامسات القضائيّة التي قُ ّدمت يف هذا الشأن ،بنيت غرف تدريسية
جديدة يف القدس الرشقية .إال أن هذا الجهد غري ٍ
كاف مل ينجح يف سد الحاجة املتزايدة واملحتدة .كام
كل عام ،قمنا هذا العام بفحص مسألة بناء املدارس والغرف التدريس ّية يف القدس الرشق ّية،
يحصل يف ّ
14
وألحقنا جدوالً يض ّم البيانات املستج ّدة حتّى حزيران  )2012بهذا التقرير .
بعد متابعة ورصد وضع بناء وتخطيط الغرف التدريسية توصلنا إىل النتائج التالية:
خالل عرش سنوات ماضية ( )2012 -2001تم االنتهاء من بناء  314غرفة تدريسية جديدة ،من بينها
 33غرفة تدريسيّة بنيت فقط خالل السنة الدراسيّة املنرصمة (.)2012-2011
ست غرف قبل افتتاح السنة
مث ّة  91غرفة تدريس ّية يف طور البناء ،وجرى التخطيط الستكامل بناء ّ
الدراس ّية القادمة ( )2013-2012واستكامل البناء يف  37غرفة تدريس ّية خالل العام الجاري.
هناك  257غرفة تدريسية يف مراحل مختلفة من التخطيط :منها  51غرفة تدريس ّية يف طور عمل ّية
التنفيذ واالستعداد للبناءَ ،و  122غرفة يف طور التخطيطَ ،و  84غرفة تدريس يف مرحة اإلجراءات األ ّول ّية
املتعلّقة باألرض كإجراءات املصا َدرة وتخصيص األرايض عىل سبيل املثال.
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مع االنتهاء من تخطيط وبناء هذه الصفوف املذكورة أعاله يف تاريخ مستقبيل غري محدد ،سيضاف إىل
جهاز التعليم يف القدس الرشقية  348غرفة تدريسية جديدة .عىل الرغم من ذلك ،ستبقى  750غرفة
تدريسية ناقصة .غالبية الغرف التدريس ّية التي يف طور البناء تقع داخل األحياء الشاملية يف القدس
(كحي بيت حنينا  -عىل سبيل املثال) .هذا البناء ال يستجيب عىل نحو كامل الحتياجات هذه
الرشق ّية
ّ
األحياء ،وتشهد الفجوة والنقص يف األحياء األخرى تعاظُماً وات ّسا ًعا .عىل سبيل املثال ،هنالك  140غرفة
املؤسسات التعليم ّية الرسم ّية يف ح َّي ْي سلوان وراس العامود ،لك ْن مث ّة نقص يصل إىل 180
تدريس مبن ّية يف ّ
غرفة تدريس أخرى .خالل السنة الدراس ّية القادمة ،سينتهي العمل عىل بناء  24غرفة تدريس ّية وترميم 9
غرف أخرى (أي ما مجموعه  33غرفة تدريس) .عىل الرغم من ذلك سيبقى عدد الغرف الناقصة مرتفعا،
إذ يصل  145غرفة تدريسيّة يف الحيّني .وبحسب بيانات مديريّة الرتبية والتعليم «مانْحي» ،ال يُتوقّع
بناء مدارس جديدة يف سلوان يف السنوات القريبة .لذلك من الواضح أ ّن استكامل بناء الغرف التدريسيّة
الرسمي يف القدس الرشقيّة
املذكورة جميعها لن يُغلق الفجوات القامئة ،وعليه سيواصل جهاز التعليم
ّ
املعاناة من نقص حا ّد يف الغرف التدريس ّية.

ب .الغرف التدريس ّية القامئة -مكتظّة وغري معيار ّية

يعاين جهاز التعليم يف القدس الرشقيّة من اكتظاظ شديد داخل غرف التدريس ،أش ّد بكثري من ذاك القائم
يف القدس الغربيّة .يصل مع ّدل عدد الطالّب يف املدارس االبتدائيّة البلديّة يف القدس الرشقيّة إىل  32طالبا
الصف الواحد يف القدس الغربيّة .أما يف التعليم فوق
الصف الواحد ،مقابل  25طالباً تقريباً يف ّ
تقريباً يف ّ
الصف الواحد يف مدارس القدس الرشق ّية إىل  32طالباً ،بينام يصل يف
االبتدايئ فيصل مع ّدل عدد الطالّب يف ّ
الصف الواحد .15ومن املعلوم بالرضورة تربوياً بأ ّن التعلّم يف بيئة مكتظّة
املدينة الغرب ّية إىل  24طالباً يف ّ
لكل واحد من الطالب،
رشا عىل جودة التعليم ،وقدرة املعلم عىل توفري املعاملة الالئقة ّ
يؤث ّر تأث ًريا مبا ً
الصف.
وباملقابل قدرة الطالّب عىل الرتكيز مبا يدور يف ّ
باإلضافة إىل ذلك ،تَبينَّ َ من الفحوص التي أجريناها مقابل البلديّة أنّه مث ّة  720غرفة تدريسيّة غري معياريّة
يف القدس الرشق ّية ،مبعنى أنها غري موافقة للمعايري املطلوب توافرها يف الغرف التدريسية .16وتُظهر
بيانات رسم ّية أصدرتها مديريّة التعليم «مانْحي» يف العام  17 2010أ ّن نحو نصف الغرف التدريس ّية يف
مؤسسات التعليم البلديّة غري معياريّة ( 647غرفة من أصل  .)1,398كام جرى تعريف أكرث من ربع الغرف
ّ
التدريس ّية غري املعياريّة كغرف تدريس ّية يف «حالة غري الئقة» ( 188غرفة) ،و ُع ّرفت  157غرفة يف «حالة
متوسطة» َو  155غرفة فقط يف «حالة الئقة» ولكن وغري معيارية.18
ّ
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حي الثوري
حكاية إحدى املدارس يف ّ

حي الثوري يف القدس الرشقيّة مدرسة واحدة تروي الحكاية كلّها .يدرس الطالّب يف هذه املدرسة يف بناية
تقع يف ّ
سكنيّة قدمية ،مل ت نْ َُب لغرض استخدامها كمدرسة ،وليست ُم َع ّدة الستيعاب أعداد الطالّب الذين يرتادونها ،وال تستويف
رشوط األمان والنظافة يف البناية ومحيطها أبسط املعايري .نتح ّدث هنا عن مدرسة أحمد سامح االبتدائيّة.
تقع املدرسة يف بناية سكن ّية قدمية تتك ّون من ثالث طبقات .لغرض استخدامها كمدرسة ،قامت البلديّة باستئجارها
وتحويل غرف النوم والرشفات فيها إىل غرف تدريس ّية .يتّسع هذا املبنى لـِ  300طالب ،لك ّنه أصبح اآلن يضم نحو
 500طالب ،عقب انهيار أرضيّة مدرسة أخرى تقع يف الجوار فكان من الواجب إيجاد حلول لطالّبها ونقلهم إىل مدرسة
أحمد سامح .أدى هذا األمر إىل رضورة استغالل الرشفات ،فأصبح جز ٌء من الطالّب يتلقّون دراستهم يف الرشفات،
صف طويل
وعليه فإ ّن االكتظاظ يبلغ ح ًّدا ال يطاق .يف بعض الغرف التدريسية تم وصل الطاوالت بعضها ببعض يف ّ
صف
بدون أية فراغات بينها ،وعندما يستأذن أحد الطالّب الذهاب إىل املراحيض عىل سبيل املثال يقف جميعهم يف ّ
الطاوالت ليفسحوا له ،أو يجد نفسه مج ًربا عىل القفز عرب الطاولة.
كام توجد يف الطابق األول من املدرسة روضة من غرفتني تدريسيتني منفصلتني وال يوجد ممر يصل بينهام .لذلك
صف إىل آخر يف الطابق األ ّول ،فإنهم يُضط ّرون إىل الصعود
حينام يحتاج أطفال الروضة الذين يريدون االنتقال من ّ
ِ
الصف اآلخر يف الطابق األ ّول .عالوة عىل ما ُذكر ،ال يستطيع الطالب اللّعب
إىل الطابق الثالث والنزول من هناك إىل ّ
السري عىل طول الشارع والهبوط إىل
بح ّريّة يف الساحة ،حيث ال ميكن الوصول إليها إالّ بواسطة الخروج من البناية و ّ
مستوى الساحة.
ينص القانون،19
وبدل أن يكون مث ّة  10كابينات للمراحيض تتواءم مع حاجة هذه املدرسة وعدد الطالب فيها ،كام ّ
ال يتع ّدى عدد هذه يف املدرسة ستًّا .ذلك يعني أنه يتقاسم كلّ  80طالبًا كابينة واحدة فقط .كام ال تتوافر التدفئة
الكافية يف الشتاء ،وال املكيّفات يف الصيف .وليس هنالك مخترب حواسيب ،كام تنعدم املساحات يف محيط املدرسة
التي ميكن للزائر أو األهايل أو املعلمني ركن مركباتهم فيها.
حي الثوري يف العام
ومل ّا مل تستجب البلديّة لطلبات السكّان املتك ّررة لتغيري األوضاع يف املدرسة ،تو ّجهت لجنة أهايل ّ
 2009إىل وزير الرتبية والتعليم غدعون سا َعر للمطالبة بإيجاد حلّ َ .و َر َد يف ر ّد وزارة الرتبية والتعليم -يف ما ورد -أ ّن
البلديّة تُدرك رضورة توسيع البناية القامئة ،وتعمل عىل إيجاد بناية إضافيّة تستجيب الحتياجات الطالّب .يف بداية العام
 ،2010أُ ِ
يض الذي كان
خضعت املدرسة لرتميامت طفيفة ،وجرى استئجار ثالث غرف تدريسيّة إضافيّة يف الطابق األر ّ
يستخدم كمسكن لصاحب املبنى سابقاً ،وانتقل إليها عدد من الطالّب الذين تعلّموا يف الرشفات ،و ُوضعت منشآت اللعب
ألطفال ّص ّف الروضة .عىل الرغم من ذلك ما زال االكتظاظ عىل سابق عهده ،وكذلك النقص الكبري يف كابينات املراحيض.
الحي مرض التهاب
وقد تس ّبب هذا الوضع غري الالئق يف أرضار ص ّح ّية حقيق ّية .ففي العام  ،2010انترش لدى األطفال يف ّ
46

العالمة :راسب
عن فشل جهاز التعليم يف القدس الرشقية

الحي املحاولة ،إذ أبرقت برسالة عاجلة لوزارة الص ّحة حول املوضوع.
السحايا .عىل إثر ذلك ،عاودت لجنة أهايل ّ
ويف ذات األمر ،وخالل تو ُّجهها ملديرة قسم التخطيط الجغرا ّيف التابع ملديريّة «مانْحي» ،كشفت جمع ّية «مبكوم»
مؤسسات تعليميّة .عىل ضوء
الحي ،و ُم َع ّدة بخارطة َ
مص َّدق عليها لبناء ّ
َ
النقاب عن حقيقة وجود مساحات شاغرة يف ّ
هذا التو ّجه ،أجريت بعض الجوالت االستطالعيّة من قبل جهات بلديّة ،وقام رئيس البلديّة نري بركات بزيارة تفقُّديّة
للحي يف بداية صيف العام  .2012تلقّت مدرسة أحمد سامح وع ًدا من شخصيات مسؤولة من البلدية بتصليح
ّ
النواقص يف البناية خالل العطلة الصيفيّة ،مبا يف ذلك إضافة كابينات للمراحيض .لكن مل يحصل يشء من ذلك يف هذا
السياق حتّى كتابة هذا التقرير.

ت .غياب األطر الرتبويّة التي تستوعب أبناء ما بني الثالثة والرابعة

اتّخذت الحكومة اإلرسائيلية يف شهر كانون الثاين من العام  2012قرا ًرا بتطبيق قانون التعليم امل ّجا ّين عىل
ايس  .2013-2012منذ اتّخاذ هذا القرار ،جرى تطبيق
األطفال يف س ّن الثالثة ،وذلك بد ًءا من العام الدر ّ
القانون عىل أبناء الخامسة يف جميع أنحاء البالد وعىل أبناء الثالثة يف مناطق مختارة .يف القدس الغربيّة،
جرى تطبيق هذا القانون منذ وقت بعيد يف عدد من األحياء .أ ّما يف القدس الرشقيّة ،فقد طُبّق هذا
حي واحد ووحيد يف الجزء الغر ّيب من بيت صفافا.
القانون يف ّ

من املفرتض أن يشكّل دخول األطفال يف س ّن الطفولة املبكّرة إىل جهاز التعليم حدث ًا مث ًريا لالنفعال بالنسبة
تربوي
للطفل ووالديه ،لكن الواقع يف القدس الرشق ّية يفرض عىل األهل املكافح َة يف سبيل العثور عىل إطار
ّ
ألبنائهم .ويف ظل النقص الحاد يف روضات األطفال البلديّة (ما بني الثالثة والرابعة) يف القدس الرشقية ،فإن
فرص تطبيق القانون الجديد قليلة جدا ً ،واألرقام تتحدث عن ذلك .بحسب البيانات الرسميّة التي وصلت
جمعيّة حقوق املواطن من مديريّة الرتبية والتعليم «مانْحي» ،يوجد  15ألف طفالً يف القدس الرشقية
يف األجيال ما بني الثالثة والرابعة ،ولكن مل ينخرط سوى  433طفالً فلسطينيًّا (أقل من  )%3يف الروضات
ايس  .2012-2011عالوة عىل ذلك ،انخرط  260طفالً فقط يف روضات مع َرتف فيها
البلديّة يف العام الدر ّ
الخاصة يف القدس الرشق ّية التي استقبلت
لك ّنها ليست رسم ّية .20فيام عدا ذلك ،مث ّة عرشات من الروضات
ّ
أعدادا ً أخرى من األطفال ،لك ّنها ال تشكّل جز ًءا من جهاز التعليم الرسمي؛ وعليه فليس مث ّة معلومات
دقيقة جول عددها وعدد األطفال فيها.
مقديس من أبناء الثالثة
ايس الوشيك ( ،)2013- 2012فقد ت ََس ّجل نحو  1,800طفل
ّ
أما عشيّة العام الدر ّ
والرابعة لألطر الرتبويّة التابعة للبلديّة ،وذلك بحسب بيانات مديريّة الرتبية والتعليم «مانْحي» التي
ق ّدمها مندوبوه خالل اجتامع معهم .21ولكن الحسابات تشري أ ّن الروضات البلديّة لن تتمكّن من استيعاب
أكرث من  800طفل هذا العام ،وهم يشكلون فقط  %5من أطفال القدس الرشق ّية الذين ينتمون إىل هذه
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الرشيحة الع ْمريّة .وقد تم إعالم بعض األهايل الذين حاولوا تسجيل أطفالهم للروضات البلديّة إنّه ليس
مث ّة أطر قامئة تستطيع استيعابهم.
وعقب بدء تطبيق قانون التعليم املجاين ألجيال الروضة ،توجه عدد من الروضات الخاصة يف القدس
رسمي ولكن حتى افتتاح السنة الدراسية الحالية ،مل تتوافر للبلدية
الرشقية للبلدية للحصول عىل اعرتاف
ّ
معطيات عن عدد هذه الروضات وعدد األطفال الذين تستطيع استيعابهم .عىل إثر ذلك ،تو ّجهت جمعيّة
فوري وعاجل من أجل إقامة أُطُر تربويّة لألطفال
حقوق املواطن إىل السلطات ،وطالبت بالعمل عىل نح ٍو ّ
22
يف س ّن الطفولة املبكّرة يف القدس الرشقيّة ،تطبيقا لتعليامت القانون .
وال تخفى عىل أحد يف هذا الصدد أهمية التعليم املبكر ألبناء هذه الرشيحة العمرية ،الذين ال يعانون
فقط من غياب أطر تعليمية رسمية تستوعبهم ،بل إن معظم األحياء التي يعيشون فيها تعاين من نقص
شديد يف البنى التحتيّة والحدائق العا ّمة وساحات اللعب ،ومث ّة نشاط قليل (إذا ما كان أصالً) يف مجال
الرتبية الالمنهجيّة .كام أن الضائقة االقتصادية التي تثقل كاهل كثريين يف القدس الرشقية تقلل من فرص
إيجاد بدائل لهؤالء األطفال إال فيام ندر .نتيجة لذلك ،فإن األطفال ال يتمتعون بتجارب تعليميّة يف بيئتهم
الطبيعيّة وال بفرص للَّ ِعب؛ وهو ما يُلحق رض ًرا جسيماً مبسار من ّوهم.

ث .بدل بناء الغرف التدريس ّية  -بناء يهود ّي مكثّف يف قلب األحياء الفلسطين ّية

يف مقابل النقص املتزايد يف غرف التدريس يف القدس الرشقية ،يتم الدفع مببادرات ملشاريع بناء إرسائيل ّية-
يهوديّة يف مناطق القدس الرشق ّية .فيام ييل بعض األمثلة الحديثة حول مشاريع يجري العمل عىل دفعها
وتطبيقها يف السنة األخرية:

أهم من السكان!
الطّور -الكلية العسكريّة ّ
ُصصت مساحة
حي الطور من نقص حا ّد يف املباين السكن ّية واملباين العا ّمة مبا فيها املدارس .وقد خ ْ
يعاين ّ
للحي لألغراض العا ّمة ،ويف شهر متّوز من العام  2012صادقت اللجنة اللوائيّة عىل إيداع
كبرية محاذية ّ
تعليمي كبري وعرضها عىل الجمهور إلبداء أية معارضة .لكن هذه الخطّة غري ُم َع ّدة
خطّة إلقامة حرم
ّ
األقل؛
للحي عىل ّ
حي الطور الرتبويّة والتعليميّة ،أو إلضافة بناية تعليميّة واحدة ّ
لالستجابة الحتياجات ّ
بل يدور الحديث عن منطقة واسعة (تبلغ مساحتها  11دومنًا) ُم َع ّدة إلقامة كلّـيّة عسكريّة لكبار ضبّاط
يل ،وتقف وراء املرشوع سلطة تطوير القدس وبلديّة القدس ووزارة األمن.
الجيش اإلرسائي ّ
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العيسويّة والطور -خطة إلقامة حديقة قومية :هل النباتات أهم من البرش؟!
حي العيسوية ،بالتعاون
يف ظل تقاعس بلديّة القدس يف تطوير مخططات مالمئة للمنطقة ،يدير سكّان ّ
مع جمع ّية «مبكوم» – مخطّطون من أجل حقوق التخطيط ،وسكّان خلّة العني يف الطور ،وعىل امتداد
ٍ
مفاوضات مع مندويب البلديّة حول مخطّطات وخرائط هيكل ّية قاموا باملبادرة إليها والتي
سنني طويلة،
من شأنها االستجابة الحتياجاتهم .باركت البلديّة هذه املبادرات من السكان لك ّنها طالبتهم م ّرة تلو أخرى
بإدخال تغيريات كثرية تقرتن برصف الكثري من األموال.
الظاهري الذي أبدته البلديّة ،تفاجأ سكّان الح ّيني يف بداية عام  2011عندما
وعىل الرغم من التعاون
ّ
أوصت البلدية باملصادقة عىل خارطة مختلفة تتضمن إقامة حديقة قوم ّية يف «منحدرات جبل املشارف»
مببادرة من سلطة الطبيعة والحدائق العا ّمة و سلطة تطوير القدس .وتقع هذه الحديقة القومية املخطط
لها يف املنطقة الواصلة بني الحيني وتلتهم األرايض االحتياطية للبناء املستقبيل للسكان .يف حال إقامة
هذه الحديقة القوميّة فإنّها ستضيّق الخناق عىل الحيَّينْ  ،وستَ ُحول دون س ّد النقص يف املدارس والروضات
ومراكز أبناء الشبيبة ،وجميعها أُدرِجت يف املخطّطات والخرائط امل ّعدة من قبل السكّان .يف ضوء ذلك،
يعمل سكّان الطور والعيسويّة مع ّ
ست منظّامت للنضال ض ّد إقامة هذه الحديقة التي ال تض ّم قيماً
طبيعيّة أو تاريخيّة وال حتّى مناظر طبيعيّة ذات أه ّميّة تُس ّوغ إقامتها ،ال سيّام عىل ضوء االحتياجات
23
املل ّحة للبرش يف الح ّيني.

سلوان :خدمة السياح أهم من خدمة السكان!
يف هذه األيّام ،يجري العمل عىل قدم وساق لتنفيذ مخطط يهدف إىل تغيري غايات املساحة الواقعة يف
حي سلوان الذي يعاين من االكتظاظ الشديد :من مساحة عا ّمة ذات خصوص ّية إىل مساحات
مدخل ّ
أي اقرتاح ملدرسة
للبنايات العا ّمة والسياحة .يف تلك املنطقة (وادي حلوة يف سلوان) ،ال يحمل املخطط ّ
واحدة أو روضة إلزام ّية بلديّة واحدة للسكّان الفلسطين ّيني .وبدالً من خدمة سكان سلوان فإنه هذا
املخطط يهدف إىل الترسيع بإقامة مركز ز ّوار ضخم يف منطقة يُطلق عليها اسم «حنيون غفعايت» الذي
يشكل جزءا ً من الحديقة القومية املجاورة (مدينة داوود) .24هذه املنطقة – كام أعلن  -ستض ّم بنا ًء
ِ
تكتف بتقديم توصية
مبساحة تفوق  16,600مرت مربّع .ومن املستفز ملشارع السكان أن بلديّة القدس مل
إيجابيّة للخارطة واملخطّط ،بل إ ّن رئيس البلديّة ق َِد َم بنفسه (وعىل نحو استثنا ّيئ) إىل جلسة اللجنة
اللوائيّة لض ّم توقيعه من أجل النهوض بهذا املخطط.
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حي عريب
رأس العامود :قرية تعليمية لليهود يف قلب ّ

سكني يض ّم  230وحدة سكن ّية عىل مساحة  97.5من
حي
ّ
تعمل بلديّة القدس عىل تطوير خطّة لبناء ّ
الحي أن يشمل قرية تعليم ّية تتك ّون
الدومنات يف منطقة تقع بني رأس العامود وأبو ديس .يُفرتض بهذا ّ
من مدرسة ابتدائية تقع عىل مساحة ستّة دومنات ،باإلضافة إىل أربع بنايات ُم َع ّدة للروضات والبساتني،
جامهريي ومركز لص ّحة العائلة .ومرة أخرى ،ال يدور الحديث هنا عن خطّة
ومبانٍ عا ّمة أخرى كمركز
ّ
تستجيب الحتياجات السكن والتعليم آلالف الفلسطينيّني الذين يسكنون يف رأس العامود وجبل املكرب؛
إمنا هذه الخطّة ُم َع ّدة لتوسيع مستوطنة «كيدمات تسيون» يف قلب حيني فلسطينيني.
ُج ّمدت هذه الخطّة يف العام  2009بأمر من املستشار القضا ّيئ للحكومة يف ذلك الحني ،الذي طرح
عالمات استفهام حول قيام البلديّة بتقديم هذه الخارطة عىل الرغم من أنّها ال تق ّدم خرائط تتعلّق بأر ٍ
اض
خاصة وأحياء سكنيّة .رغم ذلك ،ما يُنرش يف العام األخري يف وسائل اإلعالم يشري إىل نيّة لالستمرار بهذا
ّ
25
املخطط وفرضه عىل أرض الواقع .
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 .3متييز عميق يف ِمالكات (كوادر) القوى البرش ّية املهن ّية يف املدارس
ملؤسسات التعليم يف القدس الرشق ّية ،مقارنة بتلك القامئة يف
إىل جوار التمييز العميق يف البنى التحت ّية ّ
املدينة الغربيّة ،مث ّة فجوات هائلة أخرى داخل املدارس يف نظام القوى العاملة املهنيّة ويف نوعيّة الرتبية
والتعليم .الفجوات القاسية بني جهازي االستشارة الرتبويّة ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،ذاك الذي يف املدينة
ملموسا عىل هذا األمر.
الرشقيّة وذلك الذي يف الغربيّة ،تشكّل مثاالً
ً
وبحسب تعريف وزارة الرتبية والتعليم ،إ ّن «الهدف من االستشارة الرتبويّة هو مساعدة الطالب كفرد واملدرسة
26
تنظيمي عىل الوصول إىل األداء األفضل ،وعىل استنفاد قدراتهم الكامنة -يف ُمناخ داعم ومتق ّبل».
اجتامعي–
كإطار
ّ
ّ
يُفرتض يف االستشارة الرتبويّة أن تصغي الحتياجات الطالب؛ وهي املسؤولة كذلك عن تقديم التوجيه للطلبة الذين
27
يحتاجون مثل هذا التوجيه ،وهي املسئولة كذلك عن دعم وتشجيع الطالّب عىل استنفاد طاقاتهم الكامنة.
عىل ضوء معطيات الفقر القامئة ،فإن الطالّب يف القدس الرشق ّية مع ّرضون أكرث من غريهم ملشاكل
اجتامع ّية مرافقة للفقر تتفىش يف العائالت وتؤثر عىل أبنائها ،نحو :مشاكل يف النظام األرسي؛ حوادث
رسب عالية؛ دخول مبكّر إىل سوق
عنف داخل العائلة؛ تراجع يف التحصيل الدرايس لألطفال؛ نسب ت ُّ
العمل األسود 28.لذلك كان من املتوقّع أن يجري توسيع جهاز االستشارة الرتبويّة يف القدس الرشقيّة بالذات
ليتناسب مع الوضع االجتامعي القائم.
ايس املنرصم ،مل يعمل يف جهاز التعليم يف املدينة الرشق ّية سوى نحو 21
ولكن حسب بيانات العام الدر ّ
مستشا ًرا تربويًّا يف نسب وظائفية مختلفة .وكان من املفرتض بهؤالء الواحد والعرشين مستشارا ً اإلصغاء
املؤسسات التعليم ّية الرسم ّية الذين يصل عددهم إىل  42،500طالباً ،29مبعنى أن هناك مستشارا ً
لطالّب ّ
تربوياً واحدا ً ألكرث من  2000طالب .يف الوقت ذاته ،عمل يف جهاز التعليم يف القدس الغربيّة أكرث من
 250مستشا ًرا تربويًّا مع عدد شبه مامثل من الطالّب .ذلك يعني أن عدد املستشارين الرتبويّني يف املدينة
الغربيّة يفوق باثنتي عرشة م ّرة عددهم يف القدس الرشقيّة.
تربوي واحد وثالثة
حي سلوان كمثال :بحسب بيانات رسم ّية ق ّدمتها بلديّة القدس ،يعمل مستشار
ّ
حي سلوان.30
اختصاص ّيني نفس ّيني فقط مع نحو  5,560طال ًبا يدرسون يف ّ
يف متّوز عام  ،2011قمنا بالتو ّجه إىل وزير الرتبية والتعليم يك يق ّدم الحلول لهذا النقص الصارخ .التو ّجه
املفصل واملس ّوغ قوبل بإجابة سطح ّية ومستف ّزة.إذ ذكر املدير العا ّم لوزارة الرتبية والتعليم يف معرض
ّ
إجابته« :سنقوم بفحص اال ّدعاء يف إطار سلّم األولويات املعمول بحسبه من أجل تطوير جهاز التعليم يف
رشقي القدس ،وعىل أساس اعتبارات تربويّة ووجود ق ّوة عاملة مالمئة يف األساس» .يف هذه املرحلة ،تعمل
ّ
جمع ّية «عري عاميم» وجمع ّية حقوق املواطن عىل اتّخاذ خطوات قضائية يف هذه املسألة.
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 .4متييز يف ميزان ّيات اإلدارة الجارية
اليومي
ت ُخصص بلدية القدس ميزانيّات خاصة تسمى مبيزانيّات اإلدارة الجارية ٌمع ّدة لتمويل الرصف
ّ
املؤسسات التعليميّة ،كتسديد مثن الكهرباء واملاء ،وتكلفة تصوير املوا ّد التعليميّة وأوراق العمل،
إلدارة ّ
وتكلفة التز ّود الجاري بالحاجيّات وموا ّد التنظيف ،وما إىل ذلك .ولكن األموال التي تخصصها البلدية
ملدارس القدس الرشقية ال تكفي لتشغيل تلك املدارس عىل النحو املرجو لتتمكن من خلق بيئة تعليمية
خصبة ومريحة للطالب.
وينعكس هذا النقص -فيام ينعكس -عىل انقطاع املياه بسبب تراكم الديون ،وغياب التدفئة أو التربيد يف
الصفوف املدرسيّة يف فصول السنة املختلفة بسبب عدم توافر األموال لتسديد فواتري رشكة الكهرباء .كام
الشح يف امليزانيّة ال ميكّن من توفري الرشوط الص ّحيّة الالئقة ،وال يتمكّن املد ّرسون من طباعة أوراق
أن ّ
عمل للطالّب ،ويواجه الطالب نقصاً يف التجهيزات املطلوبة يف األقسام املختلفة يف مجاالت العلوم والرفاه
الرتبوي ،وغري ذلك.
ّ
عىل ضوء التامسات إداريّة تق ّدمت بها جمعيّة حقوق املواطن ،اعرتفت بلدية القدس بأن امليزانية القامئة
ال تلبي احتياجات الطالب يف القدس الرشقية .وقد أعلمت البلدية املحكمة أنها ستضيف إىل ميزانيّات
تدريجي عىل امتداد  3سنوات .ويف
املدارس يف القدس الرشقيّة مبلغ وقدره  4,500,000شيكل عىل نح ٍو
ّ
العام  2011أضيف مبلغ  1,500,000شيكل إىل امليزان ّية ،ويف العام  2012أضيف مبلغ  1,800,000شيكل
(تعود إضافة مبلغ  300,000شيكل إىل الزيادة السكّان ّية الطبيع ّية) .ومن املفرتض إضافة مبلغ 1,500,000
شيكل إىل ميزان ّية العام .2013
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 .5يف الطريق إىل املدرسة -ساعات طويلة عىل الطرقات
الصف
امي حتّى ّ
يل عىل البلديّة توفري النقل املنظّم للطالب من ّ
يفرض القانون اإلرسائي ّ
صف الروضة اإللز ّ
الصف الخامس حتّى
الرابع إذا كان بيته عىل بعد أكرث من كيلومرتين عن املدرسة التي أُ ْدر َِج فيها ،ومن ّ
الصف الثاين عرش بالنسبة للطالّب الذين تبعد منازلهم أكرث من  3كيلومرتات عن املدرسة التي
نهاية ّ
31
يتعلّمون فيها  .ومبا أن الكثري من املدارس البلدية يف األحياء املقدسية مكتظة وال يوجد بها مقاعد فارغة
للطالب ،يُضطر اآلالف منهم إىل السفر إىل مدارس خارج أحيائهم بوسائل النقل املم ّولة من قبل البلدية.
يتبينّ من بيانات ق ّدمتها بلديّة القدس أ ّن هناك  6,314طالباً من القدس الرشقيّة يستخدمون شبكة
السفريّات املنظّمة من قبل البلدية إىل املدارس .32ويظهر من تلك البيانات أن من بني هؤالء (الـ )6,314
يوجد  2900طالباً يقطنون يف األحياء الواقعة داخل الجدار (كأحياء العيسوية ،الطور ،بيت حنينا ،إلخ،)..
ومن ضمنهم  1900طالباً من جيل الروضة إىل الصف الرابع.
يُستشَ ّف من تحليل تلك البيانات أ ّن نحو نصف الطالّب الذين يستخدمون السفريّات املنظّمة ()3,414
هم من سكّان األحياء املقدس ّية التي تقع خلف جدار الفصل ،والذين يضطرون للسفر يومياً باتجاه
الحاجز عىل مدخل أحيائهم وعبوره ،ومن ثم ركوب الحافالت املمولة من قبل البلدية والتي تنقلهم إىل
مدارسهم الواقعة يف األحياء املقدسية داخل الجدار .وتستغرق هذه الرحلة ما بني الساعة والساعتني يف
كل صباح ،ويف بعض األحيان تفوتهم الحصة األوىل بسبب تأخرهم يف أزمة الطرقات.
ويف بعض الحاالت ،تبعد بيوت الطالّب الذين يسكنون خلف جدار العزل أكرث من عرشة كيلومرتات عن
املدرسة ،وما يعنيه هذا األمر هو أنّهم يغادرون منازلهم يف الخامسة صبا ًحا للوصول إىل حاجز قلنديا أو
حاجز مخيم شعفاط ،ومن هناك يستخدمون السفريّات املنظّمة إىل املدرسة .من الجدير بالذكر أن الكثري
من العائالت تضطر إىل تسديد كلفة السفر من منازلها إىل الحاجز عىل الرغم من أن أبناءهم يستحقون
تنص عىل ذلك النرشة الدوريّة للمدير العا ّم لوزارة
الحصول عىل السفر املنظّم من منازلهم م ّجانًا ،كام ّ
الرتبية والتعليم.
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رسب األعىل يف البالد ٪ 40 -
 .6نسبة الت ّ
الصف الثاين عرش يف نهاية عام  ،2011قدمت مديرية
أكرث من  %40من أوالد القدس الرشق ّية ال ينهون ّ
الرتبية والتعليم يف بلدية القدس «مانْحي» بيانات مقلقة حول نسب الترسب من املدارس يف القدس
الرشقية.
يكفينا أن نعرف أن الترسب يبدأ من الصف األول االبتدايئ لنشعر بالقلق 166 :طفالً من أصل  7702يف
33
رسب ارتفا ًعا يأخذ
الصف األول ( %2من الطالّب) ال يرتادون مقاعد الدراسة باألصل  .وترتفع نسبة الت ّ
بالتزايد حتّى يبلغ نسبة  %5يف الصف الثامن .أما يف مرحلة الثانويّة ،تبلغ ال ّنسب ضعفني وثالثة وأربعة
الصف العارش تبلغ  ،%17بينام تبلغ
الصف التاسع تبلغ  ،%10ويف مرحلة ّ
رسبني يف مرحلة ّ
أضعاف :نسبة املت ّ
الصف الثاين عرش.
الصف الحادي عرش َ ،%30و  %40يف مرحلة ّ
يف مرحلة ّ
رسب يف مدارس القدس الرشق ّية يف الصفوف السابعة – الثانية عرشة
يف العام املنرصم ،بلغت نسبة الت ّ
اليهودي يف إرسائيل يبلغ  ،%4.2ويبلغ %6.2
رسب يف الوسط
ّ
 .%17.3عىل سبيل املقارنة ،فإ ّن مع ّدل الت ّ
رسب يف
رسب يف القدس الرشق ّية يبلغ أربعة أضعاف الت ّ
يف املجتمع العر ّيب يف إرسائيل .ذلك يعني أ ّن الت ّ
اليهودي يف إرسائيل.
الوسط
ّ
أي من األطر
أما عن األسباب والخلفيات ،فمن املعلوم أن الكثري من طالّب القدس الرشق ّية ال ينتمون إىل ّ
التعليم ّية .من ناحية أخرى ،ال متلك السلطات اإلرسائيلية أيّة آل ّية ملتابعة هؤالء عىل نح ٍو منظّم وكامل،
ومث ّة فجوة كبرية يف بيانات متعددة حول القدس الرشق ّية ،مماّ يشري إىل التقصري الكبري من السلطات يف
معالجة هذه الظاهرة .بل مث ّة متييز وتفرقة بني القدس الغرب ّية والقدس الرشق ّية ،حتّى يف الحلول املق َّدمة
رسب .عىل الرغم من أ ّن البيانات القاسية تُس ّوغ مامرسة سياسة التمييز املص ِّحح ،مث ّة
ملواجهة ظاهرة الت ّ
فجوة هائلة يف الحلول املعروضة :عىل سبيل املثال ،عمل يف السنة املاضية يف القدس الغربيّة  16مركز
والخفي ،وت َجري مال َءمة برنامج
رسب املبارش
«ميال» (مركز
تعليمي آخر ،وهي مراكز تعمل عىل منع الت ّ
ّ
ّ
لكل طالب بحسب احتياجاته) ،ومل تعمل يف القدس الرشقيّة سوى خمسة مراكز من هذا
التعليم فيها ّ
النوع .باإلضافة إىل ذلك ،يف العام  2011كان مث ّة  71صفًّا يتبع لربنامج «شا َحر» (خدمات التعليم والرفاه)،
ومل يكن يف القدس الرشق ّية سوى ثالثة من هذه الصفوف.34
ويف مقابل  13.5من املِالكات لضبّاط الدوام ِ
املنتظم يف القدس الغربيّة ،ال يتع ّدى عدد املِالكات يف القدس
35
الرشقيّة الثالثة ،شُ غّل منها ِمالك ونصف فقط يف السنة املاضية .
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َنام غري مسبوق للمدارس غري الرسمية
 .7ت ٍ
ظل غياب الرقابة والتفتيش
يف ّ
يف ال َعقد األخري ،تضاعف عدد املدارس التي تندرج تحت خانة «مع َرتف بها وغري رسم ّية» بنحو  14م ّرة.
ايس  ،2002-2001بلغ عدد الطالّب الذين يدرسون يف املدارس املع َرتف بها وغري الرسم ّية يف
يف العام الدر ّ
36
القدس الرشق ّية ألفي ( )2000طالب ،أ ّما اليوم فيصل تعدادهم إىل  28,280طال ًبا .
ماذا يعني أن تكون املدرسة معرتفًا بها وغري رسم ّية؟ هذه املدارس ليست مبلْك ّية الدولة ،وإنمّ ا مبلْك ّية
خاصة (ألهداف الربح أو لغيـر أهداف الربح) ،وهي تعمل برتخيص واعرتاف وزارة الرتبية والتعليم،
أجسام ّ
ويجري متويلها عىل نح ٍو واسع من قبل وزارة الرتبية ،ويف اآلونة األخرية من قبل السلطات املحلّـ ّية كذلك
(أي بلديّة القدس يف حالتنا هذه) .يجري اإلرشاف عىل هذه املدارس عىل نحو جز ّيئ ويُسمح لها بانتقاء
التالميذ (لكن دون التمييز ض ّدهم) ،وجباية أقساط من األهايل.37
عىل الرغم من وجود نزعة عا ّمة تتمثّل يف تزايد األطر التعليم ّية املعرتف بها وغري الرسم ّية يف البالد،
اعتيادي ألبتّة ،وينبع من نقص هائل يف الغرف
فإ ّن التنامي الهائل لهذه األُطُر يف القدس الرشق ّية غري
ّ
التدريس ّية ،ومن عودة الكثري من سكّان القدس إىل مدينتهم بعد بناء جدار العزل ،وكذلك بسبب استياء
الرسمي ،أو لعدم رغبتهم يف االنتامء إىل هذا الجهاز .إضافة إىل ذلك،
الكثري من األهل من جهاز التعليم
ّ
فإن هذه املدارس تنعم بثالثة مصادر متويل مختلفة هي وزارة الرتبية والتعليم ،وبلديّة القدس ،وأهايل
الرسمي الذي يطلَق عليه اسم «قانون نهاري».
الطالّب -بحسب قانون التعليم
ّ
مث ّة جزء بسيط فقط من تنامي أعداد املدارس املع َرتف بها وغري الرسم ّية يُعزى إىل اختيار متع َّمد للتعليم
الخاص .ضمن هذه املدارس املختارة ،تقع يف الغالب مدارس كنس ّية وأخرى ذات مم ّيزات
الخاص أو شبه
ّ
ّ
الفرنيس أو الربيطا ّين)
أو
يك
ّ
األمري
التعليم
(كجهاز
ة
ي
أجنب
دول
تعليم
مناهج
بحسب
وتعمل
ة،
خاص
ّ
ّ
ّ
ُممتزجة مبناهج التعليم املحلّ ّية .هذه املدارس تُعترب أُطُ ًرا تعليم ّية ج ّيدة ،ومث ّة تنافس شديد من أجل
القبول فيها ،وغال ًبا ينخرط فيها أطفال ينتمون إىل طبقات ميسورة (مبقاييس القدس) ويستطيع أهاليهم
تسديد األقساط التعليميّة التي تجبيها.
الحصة الكربى من تنامي املدارس املع َرتف بها وغري الرسم ّية تنبع يف السنوات األخرية من تزايد يف أعداد
ّ
الجمع ّيات التي استغلّت الفراغ القائم .بعا ّمة ،ال توفّر هذه املدارس سوى الح ّد األدىن من املناهج املطلوبة،
وتقع غال ًبا يف بنايات ال تستويف املعايري التي تليق باملدارس ،وتشغّل مد ّرسني ال يد ّرسون بالرضورة املواضي َع
التي أُ ِّهلوا لتدريسها  -إن كان هؤالء قد أُ ّهلوا باألصل.
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إضافة إىل ذلك فإن إرشاف وزارة الرتبية والتعليم وبلديّة القدس عىل املدارس «املعرتف بها وغري الرسم ّية»
هزيل للغاية ،بل معدوم يف بعض الحاالت .يعمل يف األُطر التعليم ّية الرسم ّية يف القدس الرشق ّية 5
مفتّشني ،مقابل  16يعملون يف القدس الغربيّة .الفجوة واسعة ج ًّدا عندما يدور الحديث عن التعليم
الرسمي ،حيث يعمل هناك خمسة مفتّشني (أربعة من هؤالء يفتّشون عىل التعليم
املعرتَف به وغري
ّ
38
الرسمي كذلك) يف القدس الرشقيّة مقابل  26مفتّشً ا يف القدس الغربيّة .
ّ
الرسمي يف
يف غياب العدد الكايف من املفتّشني ،يف الغالب ينحرص التفتيش عىل التعليم املعرتف به وغري
ّ
املؤسسة عىل االعرتاف من قبل وزارة الرتبية
تقديم رأي خبري مل ّرة واحدة من قبل املفتّشني بغية حصول ّ
والتعليم .39النقص يف الرقابة يؤ ّدي إىل عدم االستجابة الالئقة لتو ّجهات األهايل يف مسائل ع ّدة ،ومن بينها
األقساط الباهظة التي يُطلب منهم تسديدها ،ومعاقبة الطالّب بسبب عدم التسديد ،ويؤ ّدي كذلك إىل
باملؤسسة التي تريد الحصول عىل االعرتاف ،وبالتايل يف فحص
تأخري ألشهر عديدة يف الحصول عىل االعرتاف ّ
قضايا األمان وتصحيح النواقص التي تكشّ فت يف الفحوص السابقة.
(الرتبوي وغري
يل للتفتيش
ّ
عىل الرغم من إشارة مرا ِقبة بلديّة القدس قبل سنوات إىل (الغياب الفع ّ
40
أي
ّ
رشقي املدينة)  ،مل يطرأ ّ
الرتبوي) من قبل البلديّة عىل ّ
مؤسسات التعليم املعرتَف بها وغري الرسميّة يف ّ
تحسني أو تغيري يف هذا املضامر ،ال يف عدد املفتّشني وال يف نوعيّة التفتيش .تكتسب هذه املسألة أه ّميّة
املؤسسات املعرتَف بها وغري الرسميّة يف ال َعقد األخري يف القدس
استثنائيّة عىل ضوء التنامي الكبري لعدد ّ
الرشقيّة.
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 .8تدخُّل وشطب يف مضامني التعليم يف القدس الرشق ّية
واصل الطالّب يف القدس الرشق ّية عىل امتداد عرشات السنني التعلُّ َم بحسب خطط التعليم األردن ّية .ومنذ
(ات ّفاق ّية أوسلو  ،أي ما يقارب  15عاماً ،تَد ُرس غالب ّية املدارس يف القدس الرشق ّية بحسب مناهج التعليم
املعمول بها يف مدارس السلطة الفلسطينيّة).41
السيايس املوقّع فحسب،
تطبيق منهاج السلطة الفلسطين ّية يف القدس الرشق ّية ال يلقى دعماً يف االت ّفاق
ّ
بل كذلك من خالل مكانة الرتبية والتعليم يف القانون الدو ّيل ،ال س ّيام يف الكثري من املواثيق الدول ّية التي
وقّعت إرسائيل عليها وعادت وصادقت عليها  .42ويتفق تطبيق هذا املنهاج مع الحق املكفول لكل مجتمع
بتدريس املنهاج الخاص به والذي يالءم تراثه وهويته وثقافته.
عىل الرغم مام سبق فإن مديرية الرتبية والتعليم «مانْحي» تقوم منذ عدة أعوام بتحويل كتب التدريس
خارجي ،وقد قام هذا األخري بإزالة مضامني مختلفة
يف املدارس الرسم ّية يف القدس الرشق ّية لفحص طرف
ّ
منها وطباعتها مج َّد ًدا .وحسب تقرير ملركز املعلومات والبحث التابع للكنيست ،فإن (مديرية الرتبية
والتعليم تقوم بتحويل هذه الكتب للطرف الخارجي ليقوم بتحديد أي نص فيها يُحرض عىل دولة إرسائيل
وعىل اليهود) .43ويف املقابل ،تقوم مديرية الرتبية والتعليم بالتعميم عىل املدارس بأن يستخدموا فقط
الكتب التي تفحص من قبله.
ويتبينّ من بعض الوثائق الرسم ّية لبلديّة القدس ،44والتي وصلت إلينا ،أ ّن فحص الكتب تقوم به جهة
خارجي خاص وقع االختيار عليه
من خارج وزارة الرتبية والتعليم ومن خارج البلديّة .املقصود هو جسم
ّ
من خالل عطاء تق ّدمت به بلديّة القدس .وال ت ُعرف بالضبط درجة الرقابة التي تفرضها وزارة الرتبية
الخارجي وال تعرف كذلك املعايري الرتبويّة املهن ّية التي يتب ّناها هذا الجسم
والتعليم عىل ذلك الجسم
ّ
عند فحص الكتب .ومن الجدير بالذكر هنا ،أنه ورد يف أسباب التوصية لتشغيل الجسم الذي وقع اختيار
اللجنة البلديّة عليه بعد اعالن العطاء كانت عىل النحو التايل (بحسب ما د ّونت اللجنة)( :املز ّود الذي
وقع عليه االختيار هو املز ّود األرخص) .وغني عن القول ،يف هذا املضامر ،أنه من غري املقبول أن يتم
تفويض جهة خاصة – غري حكومية  -بأداء وظيفة فائقة الحساسية وتختلف حولها اآلراء كوظيفة فحص
الكتب الدراسية ،ناهيك عن كون املعيار الذي يظهر يف سياق اختيار هذه الجهة غري مربر وال يتالءم مع
حساسية املوضوع.
الخاص فسنجد بعض التغيريات املقلقة للغاية.
وإذا ما قمنا مبراجعة التغيريات التي يدخلها هذا الجسم
ّ
وقد قاد السيد فارس خالص (رئيس لجنة أولياء األمور يف سلوان) عمليّة مسح شاملة للتغيريات التي جرى
شطبها من كتب التدريس يف السنة الدراسيّة املاضية .وكانت النتيجة أن املضامني التي يتم تغيريها تثري
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الكثري من التساؤالت حول اإلمكان ّية املتوافرة لجهاز التعليم يف القدس الرشق ّية يك يطرح الرواية التاريخ ّية
الفلسطين ّية ،ال س ّيام يف مدينة معقّدة كالقدس تحتضن يف الوقت ذاته روايتني قوم ّيتني مختلفتني.
للصف الرابع بعض النصوص التي تتطرق
هكذا ،عىل سبيل املثال ،شُ طبت من كتاب تعليم اللغة العرب ّية ّ
إىل القائد املسلم صالح الدين األيّو ّيب ومعركة حطّني التي خاضها ض ّد الصليب ّيني .وقد تَبينَّ َ من املراجعة
الخارجي قام بشطب جزء من التفاصيل حول
التي أجريناها للكتب التي تناولت هذا املوضوع أ ّن الجسم
ّ
معركة حطني.45
التاريخي ،جرى شطب تا ّم لتوصيف أد ّيب يشيد مبا قام به صالح الدين.
إىل جانب شطب جزء من الوصف
ّ
أظهرت عمل ّية املسح التي أجرتها لجنة األهايل يف سلوان وجود أمثلة مشابهة توضّ ح بشكل قاطع أ ّن
الحديث يدور عن شطب رواية تاريخ ّية كاملة ،وعن مساس ب ُهويّة هؤالء الطلبة القوم ّية الرشع ّية ،وأنه
وأحادي الجانب
شطب ال يتعلق بأي نصوص ُمح ّرضة .وال شك أن هذه الرقابة ،التي متارس كعمل اعتباطي
ّ
من قبل الجهة التي متتلك القوة ،ت ُع ّزز التوتّر القائم يف املدينة ،وتُع ّمق من انتهاك الحقوق األساس ّية
لسكّان القدس الرشقية ،وباألخص حقّهم يف إكساب أبنائهم الرتبية املتوامئة مع ثقافتهم والرواية الوطنية
الخاصة بهم.

58

العالمة :راسب
عن فشل جهاز التعليم يف القدس الرشقية

 .9هذه ليست زلّة ،بل سياسة متع َّمدة
منذ أن تم تقديم العديد من االلتامسات املتعلقة مبواضيع الرتبية والتعليم يف القدس الرشقيّة ،ال ميكن
اإلنكار أنّه مث ّة محاوالت للتعامل مع االحتياجات ومواجهة النقص يف الغرف التدريسيّة ،ال سيّام يف قسم
البنايات العا ّمة يف بلديّة القدس ،ويف قسم التخطيط الفيزيا ّيئ يف مديريّة الرتبية والتعليم -مانْحي .وميكن
لبناء ما يقارب األلف غرفة تدريسية تقديم حل لبعض مشاكل جهاز الرتبية والتعليم يف القدس الرشقية،
واملتمثل يف االستجابة للنقص الكبري يف عدد تلك الغرف واالستعاضة بها عن الغرف القامئة وغري الالئقة
لالستخدام .ولكن يف ذات الوقت ،وعىل ضوء هذا التجاوب امللفت للموظّفني املهن ّيني يف بلديّة القدس،
ال يتبقّى أمامنا سوى التساؤل حول مصدر النقص اآلخذ بالتزايد يف غرف التدريس يف القدس الرشق ّية.
يف محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل ،ال ب ّد من استيضاح واستبيان الصورة األوسع التي تكشف لنا عن
السياسات اإلرسائيلية العا ّمة تجاه القدس الرشق ّية .إذ تُعزى بداية النقص يف الغرف التدريس ّية يف القدس
الرشق ّية إىل سياسة تخطيط متييزيّة متواصلة بدأت منذ أن ض ّمت إرسائيل القدس الرشق ّية إىل حدودها يف
العام  .1967منذ ذلك العام ،صادرت حكومات إرسائيل املتعاقبة أكرث من  24,500من الدومنات ،من أصل
 70,500شملتها عمل ّية الض ّمَ .ج َرتْ هذه املصادر ُة بهدف استخدام األرايض ألغراض عا ّمة ،لك ّن الغالب ّية
46
العظمى من هذه األرايض استُخدمت ألغراض بناء أحياء استيطان ّية يهوديّة.
أ ّما فيام يتعلّق باملساحات التي مل تُصا َدر ،فلم تستجب سلطات التخطيط اإلرسائيل ّية الحتياجات
الفلسطينيني يف القدس الرشقية إال فيام ندر ،ومل تضع مخطّطات وخرائط إلنشاء بنايات جديدة تلبي
االحتياجات .ومن أصل مساحة الـ  46,000دونم املتبقّية مبلْك ّية سكّان املدينة الفلسطين ّيني ،صو ِد َق
عىل خرائط (تمُ كِّن من إصدار تراخيص بناء واملصادقة الفعل ّية عىل البناء) ملا ال يزيد عن  24,700من
املؤسسات التعليم ّية قليلة منذ
الدومنات 47.ويف هذه الخرائط ،ظهر بأن املساحة التي أُ ِع ّدت إلقامة ّ
البداية 48،واحتوت يف الكثري من األحيان عىل مم ّيزات جغراف ّية وضعت الكثري من العقبات أمام تطويرها.
الفلسطيني والتي ُع ّرفت يف
أما املساحة الصغرية املتبقية من املساحات املتوافرة الستخدام الجمهور
ّ
الخرائط بأنّها ُم َع ّدة الحتياجات التعليم ،فإنها تستوجب إجراءات معقّدة يف مجال تخطيط األرايض يك
مؤسسات تعليم ّية عليها .هذه اإلجراءات (إجراءات املصادرة أو إجراءات توحيد
يصبح باإلمكان إقامة ّ
49
وتقسيم الحصص القامئة) شديدة التعقيد وتستوجب استثامر أموال كثرية من قبل السلطات.
كل هذه التعقيدات ،أضيفت يف السنوات األخرية السياسات االستيطانية التي تُقدم مصلحة املستوطنني
إىل ّ
وتوطينهم يف قلب األحياء الفلسطين ّية يف القدس الرشق ّية عىل رأس سلّم األولويات اإلرسائييل .وباالختالف
من التمييز املتواصل والسابق الذي (ورثه) رئيس البلديّة الحايل من سابقيه ،فإ ّن هذا التمييز القائم حالياً
بكل ما أويت من ق ّوة.
يشكّل مثرة لسياسات يقوم هو بذاته بدفعها قُ ُد ًما ّ
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ال يالمس موضوع التعليم يف القدس الرشق ّية مسألة بناء الغرف التدريس ّية والعثور عىل مساحات شاغرة
لبناء الغرف التدريسية فحسب ،بل يالمس كذلك حقًّا جوهريًّا يزخ ُر باملضامني العميقة .يشكّل التعليم
قاعدة وركيزة لوجود املجتمعات املحلّ ّية .التعليم ين ّمي جيل املستقبل ،وهو الذي مينحه فرصة نسج
األحالم ،والتط ّور ،والطموح .أما يف إطار السياسة القامئة ،تبقى أجيال كاملة من الفلسطينيني يف القدس
الرشقية غري مرئ ّية أما السلطات اإلرسائيلية ،حيث تُه َمل وتُبتلع احتياجاتهم األساس ّية داخل اإلهامل
امي الذي ميت ّد لسنني طويلة ،وكذلك يف التمييز يف رصد املوارد ،ويف تفضيل احتياجات سكّان املدينة
اإلجر ّ
اآلخرين عليها .وتعقيباً عىل هذا ،نعتقد أنه ينبغي وضع مسؤولية تغيري سلّم األولويات عىل طاولة رئيس
البلديّة ومدير مديريّة الرتبية والتعليم« -مانْحي» ،ووزير الرتبية والتعليم ،والحكومة .إذ يُلقَى عىل عاتق
أسايس إلخفاقات إرسائيل عرب السنني يف ضامن مستوى الئق من
هؤالء واجب ومسؤوليّة تنفيذ تصحيح
ّ
الرتبية والتعليم ألطفال القدس الرشق ّية.
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الهوامش
 .1مؤسسة التأمني الوطني ،تقرير سنوي – حجم الفقر والفجوات يف املدخوالت ، 2011 ،ص .24
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf
 .2عري عاميم  ،وجمعية حقوق املواطن ،جهاز التعليم يف القدس الرشقية -استمرار املتابعة السنويّة (آب ،)2011
.http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/EJeducation0811.pdf
راجعوا كذلك :شهادة فقر :تقرير عن وضع الجهاز التعليمي يف القدس الرشقية
http://www.acri.org.il/pdf/EJeducation2010.pdf
 .3بيان صحفي من آب  ،2011موقع بلدية القدس« ،ثورة بركات يف مجال التعليم يف رشق القدس»
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/muni/messages/item_news.asp?msg_id=13553&cat=0&sec_id=29
.4

وصلتنا هذه البيانات عن طريق الرا موباريك ،مديرة مديرية الرتبية والتعليم/رشقي القدس يف تاريخ .2012/07/30

 .5حسب تعريف جدول السكان الذي حصلنا عليه من بلدية القدس ،فإن هذا الرقم يشمل كل طفل غري يهودي يقطن يف القدس
 .6املعلومات الواردة يف الجدول جاءت بعد طلب كشفها يف رسائل أرسلتها جمعية حقوق املواطن ملديرية الرتبية والتعليم
يف تواريخ  ،03.07.12 ، 18.06.12 ، 13.06.12والتي تم الرد عليها يف التواريخ  ،09.07.12 ،03.07.12 ، 26.06.12إضافة إىل
معلومات موجودة يف التقرير السنوي ملديرية الرتبية والتعليم  2012 -2011عىل املوقع االلكرتوين لبلدية القدس.
خاصة (ألهداف الربح أو لغيـر
 .7املدارس املعرتف بها وغري الرسمية هي مدارس ليست مبلْك ّية الدولة ،وإنمّ ا مبلْك ّية أجسام ّ
أهداف الربح) ،ولكن تعمل برتخيص واعرتاف وزارة الرتبية والتعليم ،ويجري متويلها عىل نح ٍو واسع من قبل وزارة الرتبية ،ويف
اآلونة األخرية من قبل السلطات املحلّـيّة كذلك (أي بلديّة القدس يف حالتنا هذه) .يجري اإلرشاف عىل هذه املدارس عىل نحو
جز ّيئ ويُسمح لها بانتقاء التالميذ (لكن دون التمييز ضدّهم) ،وجباية أقساط من األهايل.
 .8مراقب الدولة ،التقرير السنو ّي 59ب (أيّار  ،)2009ص .624
.9

حصلنا عىل هذا املعطى يف رد عىل رسالتنا من قبل نائب رئيس بلدية القدس بيبيه إاللو بتاريخ . 2012/07/17

 .10قرار حكم املحكمة العليا رقم  01/3834محمد حمدان وآخرون ضد بلديّة القدس وآخرين (مل يُنرش ،صدر يف تاريخ
(.)2001/08/29
 .11قرار حكم املحكمة العليا رقم  08/5373إبراهيم أبو لبدة وآخرون ض ّد وزيرة الرتبية والتعليم وآخرين ( مل يُنرش ،صدر يف
تاريخ .)2011/02/06
 .12نفس املصدر السابق ،الفقرات  45-43من قرار القاضية فروكاتشا.
 .13نفس املصدر السابق ،الفقرة .56
 .14ميكن الرجوع اىل الجدول املفصل يف ملحق التقرير.
 .15بيانات مستقاة من الكتاب السنو ّي ملديريّة التعليم -مانْحي.2012 -2011 ،
 .16انظر الهامش رقم .9
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مفصل يف تقرير مركز املعلومات واألبحاث التابع للكنيست ،جهاز التعليم يف القدس الرشق ّية:
ُ .17عرضت هذه البيانات عىل نح ْو َّ
الغرف التدريسيّة ومناهج التعليم (أيّار  ،)2010ص http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf 4
 .18نفس املصدر السابق.

 .19تعليامت حول املنشآت الص ّحيّة :ص 59

http://www.architecture.org.il/pdf_other/law_halat_hok.pdf,

 .20باالعتامد عىل بيانات رسمية وصلت جمعية حقوق املواطن من سجل تسجيل الروضات يف مديرية الرتبية والتعليم يف بلدية
القدس ،شباط . 2012
 .21حصلت جمعية حقوق املواطن عىل هذا املعطى خالل اجتامع جمعها مبديرة مديرية الرتبية والتعليم يف القدس  /رشقي
القدس بتاريخ .12/05/07
 .22توجهت جمعية حقوق املواطن إىل وزير الرتبية والتعليم ومديرية الرتبية والتعليم يف بلدية القدس بهذا الخصوص يف
تاريخ .2012/03/11
 .23املوقع اإللكرتو ّين للنضال ض ّد الحديقة القوم ّية جبل املشارف/http://stopscopuspark.org :

 .24الخارطة رقم  -13542منطقة كيديم (حنيون غفعايت) ،وقد قدّمت الخرائ َط الرشك ُة «معاليه بيت دافيد» – وهي رشكة
متلكها جمع ّية «إلعاد» االستيطان ّية.
حي يهود ّي بجوار أبو ديس ،هآرتس.2010/04/03 ،
 25نري حسون وعكيفا إلدار ،بريكيت يدفع قُ ُد ًما خطّة لبناء ّ
 .26عدنا داشيفسيك ،معايري للمامرسات املهنية يف االستشارة الرتبويّة (إصدار قسم املنشورات ،وزارة الرتبية والتعليم)2009 -
 .27شعبة االستشارة -شيفي -وزارة الرتبية والتعليم ،توصيف وظائف االستشارة الرتبويّة يف املدرسة.

 .28جمعيّة حقوق املواطن يف إرسائيل ،حقوق اإلنسان يف القدس الرشقيّة :حقائق وبيانات (أيّار .)2010

 .29رد مديرة شعبة استشارة « شيفي» يف وزارة الرتبية والتعليم من تاريخ  ،2011/10/25لطلب قدم بحسب قانون متناولية املعلومات.
 .30رد مديرة مديرية الرتبية والتعليم /رشقي القدس لجمعية «عري عميم» يوم .2012/07/03
 .31املادّة 2.4أ من النرشة الدوريّة للمدير العا ّم لوزارة الرتبية والتعليم رقم « 5-3.3سفريّات منظّمة للطالّب والعاملني يف سلك
ملؤسسات التعليم الرسم ّية».
التعليم ّ
 .32ر ّد مديريّة الرتبية والتعليم – مانْحي يف بلديّة القدس عىل تو ّجه جمعيّة حقوق املواطن من تاريخ .2012/06/17
 .33من عرض مر ّيئ قدّمته مديريّة مانْحي إىل لجنة الرتبية والتعليم التابعة للبلديّة يف نهاية العام .2011
 .34انظر املالحظة السابقة.

 .35معلومات عن ضباط الدوام املنتظم من موقع بلدية القدس اإللكرتوين واجتامع جمعية حقوق املواطن مع مديرية الرتبية
والتعليم يوم .2012/05/07
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 .36معهد القدس لدراسات إرسائيل ( َمخون يِروشااليِم لِحيكر ِيرسائيل) ،جهاز التعليم العر ّيب يف القدس 2011؛ الكتاب السنو ّي
لجهاز التعليم العر ّيب للعام 2012؛ وبيانات الكتاب السنو ّي ملديرية الرتبية والتعليم – مانْحي .2012-2011
امي ،1949 ،قانون حقوق التلميذ.2001 ،
 .37قانون التعليم اإللز ّ
 .38توصلنا اىل هذه املعلومات من السيدة صوفيا مينتش ،املسؤولة عن تطبيق قانون حرية املعلومات يف وزارة الرتبية والتعليم،
يف رسائل رسمية مؤرخة بـ  2011/08/29و .2012/06/03يجدر التنبيه إىل أن اثنني من الـ 26مفتشاً يف القدس الغربية الذين
يفتشون عىل املدارس املعرتف بها غري الرسمية هم كذلك مقتشني يف املدارس الرسمية.
رشقي القدس ،مركز األبحاث واملعلومات التابع للكنيست ،2006 ،ص .3
 .39الرتبية والتعليم يف ّ

رشقي املدينة» ،تقرير مراقبة لعامي  ،2004-2003املجلّد الثاين.
 .40مراقبة بلديّة القدس»:جهاز التعليم يف ّ

 .41للمزيد حول قضية محاولة فرض املناهج االرسائيلية ،ميكنك االطالع عىل تقرير يوفال فرجن – مركز األبحاث واملعلومات
التابع للكنيست ،نظام التعليم يف رشقي القدس :غرف التدريس ومناهج التعليم (أيار  .)2010بناء عىل هذا التقرير ،فإن
املدارس الرسمية تضيف إىل املناهج القامئة تعليم اللغة العربية http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02507.pdf
العاملي لحقوق اإلنسان ()1948؛ املادّة  13من ميثاق الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة ()1966؛
 .42املادّة  26من اإلعالن
ّ
املادّة  27من امليثاق الدو ّيل حول الحقوق املدن ّية والسياس ّية1966 ،؛ املادّة  29من معاهدة حقوق الطفل ،1989 ،وغريها.

 .43يوفال فرجني – مركز األبحاث واملعلومات التابع للكنيست ،ادعاءات حول استخدام مناهج تعليمية غري مصادق عليها يف
جهاز التعليم بشكل عام ويف الوسط غري اليهودي (مبا يشمل رشقي القدس) بشكل خاص .آذار  ،2011ص .13
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02913.pdf
 .44تقرير رقم  ،143لجنة توفري حقائق حول التخطيط يف بلدية القدس بتاريخ .12/06/25
 .45عىل سبيل املثال :اإلشارة بأن صالح الدين حال دون وصول الصليبيني إىل طربيا بواسطة حرق أشجار يف املنطقة
 .46جمع ّية عري عاميم ،دليل الحائر يف مسألة هدم املنازل يف القدس الرشق ّية ( ;)2009املحامية نرسين عل ّيان واملهندسة
إفرات كوهني بار ،سياسة التخطيط والبناء يف القدس الرشقيّة – رسالة مو َّجهة إىل رئيس لجنة الداخليّة وحامية البيئة،
.2012/01/5
http://www.acri.org.il/he/?p=19003#_ftn3
 .47املصدر السابق.
التخطيطي :سياسة التخطيط ،وتسوية األرايض ،وتراخيص البناء وهدم املنازل
 .48تقرير جمعيّة مبكوم وجمعيّة عري شاليم ،الف ّخ
ّ
يف القدس الرشق ّية.
 .49مكتب األمم املتّحدة للشؤون اإلنسانيّة  ،OCHAأزمة التخطيط يف القدس الرشقيّة -كيف ميكن فهم ظاهرة البناء غري
املرخّص؟ (نيسان  ،)2009ص .8-7
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