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ظل حكومة بِن ْ
ِت  ...إلى أين؟
التعليم في القدس في ّ

ـفـي اإلمــكان قــراءة الواقــع التعليمــيّ ـفـي مدينــة القــدس ،ـفـي عهــد حكومــة ب ِ ِنــت اليمين ّيــة ،ع ـلـى أنّــه امتــداد للسياســات
االســتعمار يّة اإلحالل ّيــة التــي اعتمدتهــا الحكومــات اإلســرائيل ّية المتعاقبــة منــذ احتــال القــدس عــام  ،1967غيــر
أنّــه ـفـي الوقــت الــذي أخفقــت فيــه تلــك الحكومــات ح ّتــى عــام  2011ـفـي إحــداث أيّ تغييــر جوهــريّ ـفـي بنــى شــرقيّ
القــدس التعليم ّيــة ،وعجــزت فيــه عــن تحقيــق ُمرادهــا الرامــي إ ـلـى تعميــم المنهــاج اإلســرائيليّ ـفـي ســائر المدينــة،
شــهدت الفتــرة التــي تلــت عــام  2011تغ ُّيـ ًرا ـفـي السياســة الم ّت َبعــة ـفـي التعامــل مــع النظــام التعليمــيّ ـفـي القــدس
الشــرق ّية ،فدمجــت إ ـلـى جانــب سياســة التضييــق والعنــف سياســة التحفيــز وتقديــم اإلغــراءات والتســهيالت؛ وبنــاء
ثمــة تغ ُّيــرات شــهدتها المدينــة ـفـي البنــى التعليم ّيــة ـفـي الســنوات األخيــرة ،ومــا بــدأ كتحفيـز ٍ تحـ َّو َل إ ـلـى
عليــه كانــت ّ
شــروط وابتــزاز ينــذر بإحــال قر يــب.
بطبيعــة الحــال ،ال يمكــن تفســير التغ ُّيــرات (وأحيانًــا التحـ ُّوالت) التــي تجــري ـفـي البنى التنظيم ّيــة للعمل ّية التعليم ّية
العامــة الداخل ّيــة -الحكومــات اإلســرائيل ّية والســلطة الفلســطين ّية،-
ـفـي شــرقيّ القــدس بمنــأًى عــن السياس ـ ِة
ّ
والسياسـ ِة الخارج ّيــة للــدول الكبــرى ورؤيتهــا التــي تمحــورت حــول رســم شــرق أوســط جديــد .فاالعتــراف األمريكــيّ
حــدة عاصمـ ًة لدولــة إســرائيل ،وتها ُفــت عــدد مــن الــدول العرب ّيــة للتطبيــع معهــا ،عامــان م ّهــدا الطريق
بالقــدس المو ّ
ـل
لتســارع عمل ّيــة األ َ ْس ـ َرلة التــي مارســتها إســرائيل فعل ًّيــا لخلــق سياســة أمــر واقــع ع ـلـى األرض ،وال س ـ ّيما ـفـي ظـ ّ
ـل االنقســام.
حــدة ـفـي ظـ ّ
حكومــة يمين ّيــة متط ّرفــة بزعامــة ب ِ ِنــت ،وغيــاب شــبه كامــل لحركــة وطن ّيــة فلســطين ّية مو ّ
تطــرح الدراســة مجموعــة مــن التســاؤالت ،مــن بينهــا :كيــف ســتتعامل حكومــة ب ِ ِنــت مــع مِ لـ ّـف التعليــم ـفـي القــدس؟
مــا هــو جديدهــا مــن خطــط راميــة إ ـلـى أ َ ْس ـ َرلة نظــام التعليــم ـفـي القــدس؟ مــا هــو َد ْور المقدس ـ ّيين أنفســهم -ككادر
تعليميّ واتّحاد لجان أولياء أمور ،ومِ ن ورائهم الســلطة الفلســطين ّية -في التعامل مع تلك الخطط والممارســات؟

التعليمي في القدس تحت االحتالل
واقع النظام
ّ
أن المنظومــة التعليم ّيــة ـفـي القــدس ظلّــت تعا ـنـي تحــت االحتــال مــن جملــة مــن المشــكالت ،غيــر
مــن نافــل القــول ّ
ـت مــع
أن الجديــد اليــوم هــو اســتغالل تلــك المشــكالت مــن ِقبــل الحكومــة اإلســرائيل ّية لتحويلهــا لصالحهــا ،فتعاملـ ْ
ّ
مشــكلة تع ـدُّد المرجع ّيــات التــي ي ّتســم بهــا النظــام التعليمــيّ ـفـي القــدس بإغــاق مكتــب مديــر التربيــة والتعليــم
(الفلســطينيّ) ،معلِن ـ ًة بذلــك محاربتهــا أليّ وجــود مرجعــيّ للســلطة الفلســطين ّية ع ـلـى أرض القــدس ،وكذلــك
جهــة للعمل ّيــة
ومؤسســاتها ،لتطــرح
ـت مــرا ًرا أنّــه ـفـي ن ّيتهــا إنهــاء وجــود األونــروا
ص ّرحـ ْ
نفســها مرجع ّي ـ ًة وحيــدة مو ِّ
َ
ّ
1
التعليم ّيــة التــي تضــع الرؤ يــة الفلســف ّية والسياســات التربو يّــة التــي ت ّتفــق مــع رؤيتهــا الصهيون ّيــة.
جرة،
أمــا مشــكلة األبنيــة المتهالكــة التــي ت ّتصــف بهــا مــدارس القــدس ،وكَـ ْون غالب ّيتهــا عبــارة عــن أبنية ســكن ّية مســتأ َ
ّ
فقــد اســتغلّت بلديّــة القــدس هــذه المشــكل َة لبنــاء مــدارس ور يــاض أطفــال نموذج ّيــة جديــدة تابعــة لــوزارة التربيــة
 .1وبنــاء ع ـلـى ذلــك ،تتــوزّع المــدارس ـفـي القــدس مــن حيــث جهــة اإلشــراف عليهــا إ ـلـى خمــس جهــاتَ ،و ً
فقــا للتقر يــر الــذي أصدرتــه وحــدة شــؤون القــدس ـفـي العــام المنصــرم

( ،)2021تحــت العنــوان "واقــع التعليــم ـفـي القــدس :"2021-2020

•مدارس األوقاف :تتبع للسلطة الفلسطين ّية وتتبنّى المنهاج الفلسطينيّ األصليّ ،ويبلغ عدد الطلبة فيها  ،10,881أي ما يعادل .%13.8

الخاصة :تلتزم بالمنهاج الفلسطينيّ األصليّ ،وعدد طلبتها  ،33,684أي ما يعادل .%34
•المدارس
ّ

•مدارس الوكالة (األونروا) :تلتزم بالمنهاج الفلسطينيّ األصليّ ،وعدد طلبتها  ،1,052أي ما يعادل .%1.2

•مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم والبلديّــة (اإلســرائيل ّية) :تــد ّرس َوفــق المناهــج الفلســطين ّية المح َّرفــة ،وبعضهــا يــد ّرس َوفــق منهــاج الب ــچروت .عــدد طلبتهــا ،40,573
أي مــا يعــادل .%47.8
•مدارس (المقاوالت) :عدد طلبتها  ،2,734أي ما يعادل %3.2
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ـل جــذب للطلبــة وذويهــم
والتعليــم اإلســرائيل ّية -أي إنّهــا تط ّبــق المناهــج التعليم ّيــة اإلســرائيل ّية -ل َتكُــون عامـ َ
بـ ً
–المتمســكة
ـدل مــن مــدارس األوقــاف ،وكذلــك بعــض المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم اإلســرائيل ّية
ّ
ـل مشــكلة النقــص ـفـي عــدد غــرف التدر يــس الــذي بلــغ نحــو
بالمنهــاج الفلســطينيّ .-وهــي بذلــك ت ّدعــي أنّهــا تحـ ّ
إمــا المــدارس الملتزمــة بالمنهــاج
 2,500غرفــة ـفـي العــام  .2021هــذا يعنــي أنّهــا تقايــض المقدســيّ ـفـي أن يختــار ّ
الفلســطينيّ والتــي تعا ـنـي مــن النقــص ـفـي الغــرف التدريسـ ّية -وبالتا ـلـي ســيكون عرضــة للتسـ ّرب والجهــل بســبب
وإمــا أن يختــار االلتحــاق بالصفــوف الجديــدة التــي تتب ّنــى المنهــاج اإلســرائيليّ،
عــدم توافــر المقاعــد الدراس ـ ّيةّ -
2
وبالتا ـلـي ســيؤدّي األمــر إ ـلـى أ َ ْس ـ َرلة الطلبــة المقدس ـ ّيين.
وكــذا الحــال ـفـي ســائر المشــكالت التــي تعانيهــا المــدارس ،ومــن ذلــك -ع ـلـى ســبيل المثــال -النقـ ُـص ـفـي الــكادر
التعليمــيّ ـفـي مــدارس األوقــاف وبعــض المــدارس األهل ّيــة ،وال س ـ ّيما ـفـي المواضيــع العلم ّيــة ،هــذه المشــكلة
التــي خلقهــا الجــدار بعــد حرمــان المعلّميــن الذيــن مــن الض ّفــة دخــول القــدس ،وعــدم قــدرة مــدارس األوقــاف
والمــدارس األهل ّيــة ع ـلـى دفــع رواتــب ومسـ ّ
ـتحقات وتأمينــات للمعلّميــن كالتــي تدفعهــا وزارة التربيــة والتعليــم،
وهــو مــا يَضط ـ ّر كثي ـ ًرا مــن المــدارس األهل ّيــة إ ـلـى الرضــوخ للشــروط اإلســرائيل ّية مــن أجــل الحصــول ع ـلـى بعــض
ـإن العامــل االقتصــاديّ جعــل مــدارس المعــارف
المســاعدات والميزان ّيــات التــي تمك ّنهــا مــن ضمــان البقــاء 3.لــذا فـ ّ
َّ
أن وزارة المعــارف (التربيــة
جه ـ ًة
مفضلــة لكثيــر مــن المعلّميــن المقدس ـ ّيين بســبب رواتبهــا المغر يــة ،غيــر ّ
و ْ
4
والتعليــم) ال تعتــرف أحيانًــا بالشــهادات الجامع ّيــة الصــادرة مــن بعــض الجامعــات الفلســطين ّية؛ األمــر الــذي
ممــا
اضط ـ ّر بعــض المعلّميــن إ ـلـى إعــادة االلتحــاق بكلّ ّيــات وبرامــج مع ّينــة ليتمكّنــوا مــن معادلــة شــهاداتهمّ ،
جس ـ َد واقــع الســؤال الــذي طرحتــه دائــرة المعــارف
كلّفهــم سـ
ٍ
ـنوات َ
ومبالـ َـغ مال ّي ـ ًة إضاف ّيــة ،وهــذا ـفـي الحقيقــة َّ
ع ـلـى الطلبــة العــرب الذيــن يرغبــون ـفـي نهايــة المطــاف بالحصــول ع ـلـى وظائــف ـفـي أجهزتهــا ،وهــو :لمــاذا ال تختصــر
جعت
الطر يــق ع ـلـى نفســك وتلتحــق بالجامعــات والكلّ ّيــات اإلســرائيل ّية لتربيــة وإعــداد المعلّميــن؟ بالتا ـلـي ش ـ ّ
الطلب ـ َة ع ـلـى اختيــار برنامــج البـچ ــروت الــذي يس ـ ّهل عليهــم دخــول تلــك الكلّ ّيــات دون شــروط مســبقة ،وذلــك
ع ـلـى العكــس مــن الطلبــة الذيــن يختــارون برنامــج التوجيهــيّ الفلســطينيّ ،والذيــن ُيضط ـ ّرون إ ـلـى الدراســة
جعت
ســنة تحضير يّــة ،وااللتحــاق بــدورات لغــة عبر يّــة ،واجتيــاز امتحــان الـﭘ ــسيخومتريّ .و ـفـي الوقــت ذاتــهُ ،ش ـ ّ
الجامعــات اإلســرائيل ّية -وال س ـ ّيما الجامعــة العبر يّــة ـفـي القــدس -ع ـلـى اســتيعاب الطلبــة مــن القــدس الشــرق ّية
ـب  -ـفـي نهايــة األمــر -ـفـي
الذيــن يؤ َّهلــون لخــوض برنامــج البـچ ــروت ،وهنــا فإنّنــا نتعامــل مــع حلقــة متكاملــة تصـ ّ
5
مصلحــة عمل ّيــة األ َ ْس ـ َرلة.
كذلــك يمكــن تفســير مشــكلة التس ـ ُّرب العاليــة ،التــي تبلــغ نحــو  6%26.56ـفـي المرحلــة الثانو يّــة ،بأنّهــا حصيلــة
كل تلــك المعيقــات التــي ذكرناهــا ً
للمؤسســة
إن هــذه النتيجــة كانــت هــي ـفـي حـ ّد ذاتهــا هد ًفــا
آنفــا ،ويمكــن القــول ّ
ّ
ّ
أن
اإلســرائيل ّية لنشــر سياســة التجهيــل بيــن المقدسـ ّيين ،وذلــك مــن منطلــق العنصر يّــة والتفـ ّوق اليهــوديّ ،غيــر ّ
الخطــة الخمس ـ ّية (للحكومــة اإلســرائيل ّية) التــي ترمــي إ ـلـى رفــع مســتوى
هــذه السياســة تغ ّيــرت ،وال س ـ ّيما بعــد
ّ
المؤسســات
مدينــة القــدس االقتصــاديّ ،الــذي يتطلّــب توا ُف ـ َر أ يــا ٍد عاملــة مد َّر بــة ،وهــو مــا حاولــت أن تو ّفــره
ّ
التعليم ّيــة اإلســرائيل ّية ببنــاء المــدارس التكنولوجيــة والتركيــز ع ـلـى اللغــة العبر يّــة ،لتســهيل اندمــاج المقدسـ ّيين
 .2قواسمي ،هنادي 26 ،2020( .آب) .حلقة نقاش المناهج كساحة حرب :أ َ ْس َرلة التعليم في القدس المحتلّة (ڤيديو) .المتحف الفلسطينيّ.
 .3أحمد ،فتح ّية 26 ،2020( .آب) .حلقة نقاش المناهج كساحة حرب :أ َ ْس َرلة التعليم في القدس المحتلّة (ﭬـيديو) .المتحف الفلسطينيّ.
جع على ممارسة على اإلرهاب.
 .4ترفض وزارة التربية والتعليم االعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة القدس في أبو ديس ،مدّعي ًة أن ّها
مؤسسة مح ِّرضة تش ّ
َّ

َ
 .5ح ّبــاس ،وليــد ُ
[مضيــف] 7 ،2021( .أيلــول) .د .مــرام مصــاروة :مســاعي أ ْسـ َرلة التعليــم ـفـي مدينــة القــدس [الحلقــة  .]13بودكاســت مــدار .رام هللا :المركــز الفلســطينيّ
للدراســات اإلســرائيل ّية مــدار.
6. Ir Amim. (2020, Septemper). The state of education in East Jerusalem: Discrimination against the backdrop of COVID-19. Ir Amim.
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ظل حكومة بِن ْ
ِت  ...إلى أين؟
التعليم في القدس في ّ

العام ْيــن  2015-2014وانــدالع األحــداث األمن ّيــة
وبخاصــة بعــد أحــداث فتــرة
ـفـي ســوق العمــل اإلســرائيليّ،
ّ
َ
فســرتها بعــض الجهــات اإلســرائيل ّية بأنّهــا نتيجــة لشــعور الفلســطين ّيين ـفـي القــدس بالظلــم
ـفـي القــدس التــي ّ
االجتماعــيّ واالقتصــاديّ.

وزيرا للتعليم ()2019-2015
ِبنِ ْت
ً
ـت كرئيــس للــوزراء ،والتن ّبــؤ باتّجاهــات أفقــه المســتقبل ّية،
يمكــن بنــاء تص ـ ُّور بشــأن اتّجاهــات التعليــم ـفـي عهــد ب ِ ِنـ ْ
وذلــك بالعــودة إ ـلـى الــوراء ودراســة فتــرة تولّيــه لمنصــب وز يــر التربيــة والتعليــم التــي امتـدّت لفتــرة ليســت بقصيــرة
( .)2019-2015امتــازت فتــرة تولّيــه لــوزارة التربيــة والتعليــم بأنّهــا كانــت عالمــة فارقــة ـفـي محــاوالت الــوزارة فــرض
تضاعـ َـف عــدد الطلبــة المقدسـ ّيين الذيــن يَدْرســون البـچ ــروت ،بعــد أن وضــع
األ َ ْسـ َرلة عــن طر يــق جهــاز التعليــم؛ إذ
َ
وخطــة التعز يــز التــي بــدأت قبلــه برصــد ميزان ّيــات للمــدارس
العديـ َد مــن الخطــط لتســريع عمل ّيــة أ َ ْسـ َرلة التعليــم،
ّ
ـرطا
ـل صفو ًفــا لتعليــم المنهــاج اإلســرائيليّ َغـد ْ
التــي تتب ّنــى المنهــاج اإلســرائيليّ ،أو تحتــوي ع ـلـى األقـ ّ
َت بعــد ذلــك شـ ً
ـفـي عهــد ب ِ ِنــت بعــد أن أعلــن" :لــن تســتثمر وزارة التعليــم ـفـي المــدارس ـفـي القــدس الشــرق ّية ّإل إذا تب ّنــت المنهــاج
7
اإلســرائيليّ".

الخطــة ع ـلـى عـدّة أشــكال ،منهــا المباشــر وذلــك بر بــط أيّ إنفــاق ع ـلـى المــدارس بالتحـ ُّول إ ـلـى المنهــاج
ُترجمــت تلــك
ّ
اإلســرائيليّ ،ومــن ذلــك ابتــزا ُز المــدارس ـفـي التراخيــص وعمل ّيــات الترميــم والتحديــث ودورات المعلّميــن ،ود ْفــع

الخاصــة ،-إذ ارتفعــت نســبة
حصــة الطالــب التــي تدفعهــا البلديّــة للمــدارس غيــر الحكوم ّيــة المعتـ َرف بهــا -المــدارس
ّ
ّ
8
ّ
خاصــة
الخاصــة التــي
المــدارس
تتلقــى المعونــات المشــروطة إ ـلـى .%97ففــي مقابلــة مــع مديــرة مدرســة ابتدائ ّيــة ّ
ّ
ـس مــش
قــال " :ـفـي  2017جــاء مف ّتشــون ع ـلـى المدرســة وآ ِخــر إشــي قالــت المفتشــة ّ
كل إشــي عنــدك مز بــوط بَـ ْ
9
ّ
وامشــيلك الترخيــص".
تحطــي صـ ّـف بـﭼ ــروت
عارفــة شــو أ ُقلَّــك ،بعديــن المفتــش الثا ـنـي قــال
ّ
ـاع األمن ّيــة والسياسـ ّية
أمــا األدوات غيــر المباشــرة ،فكانــت بتفعيــل البرامــج الالمنهج ّيــة،
ّ
ّ
وبخاصــة الر بــط بيــن األوضـ ِ
ُ
ـفـي القــدس والتعليــمِ ؛ وذلــك بتفعيــل البرامــج الالمنهج ّيــة ،ومنهــا مــا أطلــق عليــه "اليــوم الدراســيّ المطـ َّول" الــذي
شــمل  -ـفـي مــا شــمل -بقــا َء الطلبــة ـفـي مدارســهم بعــد انتهــاء الــدوام ،فينتظمــون ـفـي دروس للدبكــة والتصويــر،
حــدث ـفـي القــدس وضواحيهــا .ففــي العــام
وغيرهــا؛ ـفـي محاولــة لمنــع مشــاركة الطلبــة ـفـي االحتجاجــات التــي تَ ْ
محمــد أبــو
الدراســيّ  ،2015-2014وبعــد صيــف حافــل باالحتجاجــات شــهد ْته القــدس إثــر استشــهاد الطفــل
ّ
خضيــر ،أ ُ ْطلِـ َـق برنامــج اليــوم الدراســيّ المط ـ َّول ـفـي تســع مــدارس ،وقــد اختيــرت تلــك المــدارس التــي اعتُقِ ــل
عــدد كبيــر مــن طلبتهــا بتهمــة إلقــاء الحجــارة ،أو تلــك التــي تقــع ـفـي مناطــق المواجهــات مــع الشــرطة ،كالعيســويّة
ـم ُو ِّســع ـفـي العــام
وســلوان وشــعفاط ع ـلـى ســبيل المثــال .بلغــت تكلفــة البرنامــج ـفـي ذلــك العــام  900ألــف شــيكل ،ثـ ّ
10
الدراســيّ  2016/2015ليشــمل  15مدرســة.
ـل مشــكلة النقــص ـفـي الغــرف التدريس ـ ّية باإلعــان عــن ن ّيتــه س ـ ّد
ســا َو َم ب ِ ِنـ ْ
ـت المقدس ـ ّيين ع ـلـى التعليــم ،إذ قابَـ َ
ذلــك النقــص ببنــاء غــرف تدريسـ ّية أو إنشــاء مــدارس جديــدة ،غيــر ّ
أن أيّ بنــاء جديــد ســيتبنّى المنهــاج اإلســرائيليّ
خطــة التعليــم اإلســرائيل ّية.
ســون ،نِيــر ،وكشــتي ،أور 24 ،2016( .آب) .أ َ ْسـ َرلة بينيــت -وزارة التربيــة والتعليــم ستســتثمر ـفـي مــدارس شــرقيّ القــدس إذا تب ّنــت هــذه ّ
َ .7
ح ُ

جــم عــن مقــال نُشــر ـفـي صحيفــة هآرتــس) .المــادّة مســتقاة بتار يــخ (.)2022/4/3
(متر َ
جر يــدة الحيــاة ُ
 .8أحمد ،فتح ّية .مصدر سابق.

خاصة في القدس.
 .9مقابلة شخص ّية هاتف ّية 23 ،2021( .كانون األ ّول) .مع أ .س( .االسم محفوظ) مديرة مدرسة ّ
الخطة الخمس ّية ...ماذا تفعل إسرائيل في القدس .متراس.
 .10قواسمي ،هنادي 15 ،2020( .كانون الثاني).
ّ
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تلقائ ًّيــا ،إذ ص ـ ّرح ب ِ ِنــت" :لقــد حــان الوقــت الــذي يــد َّرس فيــه المنهــاج التعليمــيّ اإلســرائيليّ ـفـي شــرقيّ القــدس
حــدة عمل ًّيــا وليــس بالــكالم؛ فكلّمــا رك ّزنــا ع ـلـى التعليــم َو ْفــق
ومــن الصفــوف األو ـلـى؛ فالقــدس يجــب أن تكــون مو َّ
ً 11
المنهــاج التعليمــيّ اإلســرائيليّ ،ق ّو ينــا جهــاز التربيــة والتعليــم ـفـي شــرقيّ القــدس ،وهكــذا نبنــي مســتق َبل".
‘‘

الخطــة الخمس ـ ّية  2023-2018ـفـي عهــد وزارة ب ِ ِنــت ،وقــد صاغــت وزارتــه الجــزء المتعلّــق بالتعليــم ،إذ
أُطلقــت
ّ
وتوســع دائــرة العمــل بالمنهــاج اإلســرائيليّ .ولتحقيــق ذلــك الهــدف،
تعمــق األ َ ْس ـ َرلة
َوضعــت نُ ْصــب عينيهــا أن
ّ
ّ
المؤسســات التعليم ّيــة التــي تتب ّنــى المنهــاج
كل
ضعــت
ُو ِ
ـق الخنــاق ع ـلـى ّ
ّ
ّ
الخطــة التــي تَبــرز مالمحهــا ـفـي تضييـ ِ
ـكل الســبل إ ـلـى
الفلســطينيّ ،ومنـ ِـع
توســعها أو نم ّوهــا نم ـ ًّوا طبيع ًّيــا بمــا يناســب الز يــادة الس ـك ّان ّية ،ودفعهــا بـ ّ
ُّ
ـت سياسـ َة تضييــق المداخــل وتوســيع المخــارج ،ـفـي حيــن تب ّنــت ذات
أي تب ّنـ ْ
اإلغــاق أو تب ّنــي المنهــاج اإلســرائيليّْ ،
المؤسســات التعليم ّيــة التــي تتب ّنــى تطبيــق المنهــاج اإلســرائيليّ؛
السياســة -ولكــن ع ـلـى العكــس -ـفـي مــا يخـ ّـص
ّ
َ
خاصــا بدفــع الطلبــة المقدس ـ ّيين للدراســة
اهتمامــا
وســعت المداخــل وض ّيقــت المخــارج .وقــد أ ْو ـلـى ب ِ ِنــت
ًّ
ً
فقــد ّ
الخطــة الخماس ـ ّية،
المخصصــة والبرامــج الحكوم ّيــة مــن
ـفـي المعاهــد والكلّ ّيــات اإلســرائيل ّية .فبفضــل البرامــج
ّ
َّ
بلــغ عــدد الطلبــة الفلســطين ّيين مــن القــدس الشــرق ّية الذيــن يَ ْدرســون ـفـي الجامعــة العبر يّــة ـفـي العــام الدراســيّ
 2019-2018أع ـلـى مســتوى ح ّتــى ذلــك الحيــن 410 :طلبــة يدرســون ـفـي الســنة التحضير يّــةَ ،و  586طال ًبــا ـفـي
12
ســائر المراحــل.

فضـ ًـا عــن هــذا ،كان إغــاق مكتــب مديــر التربيــة والتعليــم الفلســطينيّ ،ـفـي تشــرين الثا ـنـي عــام  ،2019مــن
أبــرز مالمــح تلــك المرحلــة؛ إذ أرادت الســلطات اإلســرائيل ّية بذلــك نــزع الشــرع ّية عــن المظلّــة الرســم ّية التــي
ت ْتبــع لهــا مــدارس األوقــاف والمــدارس األهل ّيــة ـفـي القــدس ،األمــر الــذي يتركهــا فريســة ســهلة لــوزارة التربيــة
والتعليــم اإلســرائيل ّية التــي ســعت لتجعــل نفســها الجهــة الرســم ّية الوحيــدة التــي ع ـلـى الســاحة .هــذا اإلجــراء
يذك ّرنــا بالخطــوة األو ـلـى التــي قامــت بهــا الســلطات اإلســرائيل ّية بعــد احتــال القــدس ـفـي العــام  ،1967عندمــا
أغلقــت مكتــب التعليــم ـفـي محافظــة القــدس ،واعتقلــت العديــد مــن مســؤولي التربيــة والتعليــم الفلســطين ّيين،
13
وأ َ َ
لحقــت المــدارس الحكوم ّيــة بدائــرة التربيــة والتعليــم اإلســرائيل ّية ،و َفرضــت المنهــاج اإلســرائيليّ.

التعليمية في القدس
حكومــة ِبنِ ْت :أفق المنظومــة
ّ
طرحنــا ،ـفـي بدا يــة الدراســة ،تســاؤالت حــول الكيف ّيــة التــي تتعامــل بهــا حكومــة ب ِ ِنــت مــع ملـ ّـف التعليــم ـفـي القــدس،
كل
ومــا إذا كانــت تحمــل
خططــا جديــدة ـفـي ســعيها الدائــم نحــو األ َ ْس ـ َرلة التــي أصبحــت عنــوان هــذه المرحلــة ـفـي ّ
ً
مــا يتعلّــق بمدينــة القــدس وسـك ّانها الفلســطين ّيين .وعنــد ر بــط الفتــرة الســابقة التــي تو ـلّـى بهــا ب ِ ِنــت وزارة التعليــم
والفتــرة الحال ّيــة التــي يــرأس فيهــا الحكومــة وتعييــن يفعــات شاشــا-بيطون (مــن حــزب "أمــل جديــد" 14المنشـ ّـق
بخطــى ثابتــة وأهــداف
أن المنظومــة التعليم ّيــة بأ َ ْســرها تســير
عــن حــزب الليكــود اليمينــيّ) وز يــر ًة للتعليــم ،نجــد ّ
ً
المواطنــة والســيادة اإلســرائيل ّية ع ـلـى المدينــة [ورقــة
ي القــدس يع ـزّز
ـي اإلسـ
َ
ـرائيلي ع ـلـى مــدارس شــرق ّ
ّ
 .11أبــو جابــر ،إبراهيــم 14 ،2017( .آذار) .فــرض المنهــاج التعليمـ ّ

مق َّدمــة إ ـلـى مؤتمــر] .مؤتمــر يــوم القــدس الثالــث عشــر :القــدس ـفـي المشــهد الفلســطينيّ .ص .13

جــم عــن مقــال ن ُِشــر ـفـي صحيفــة هآرتــس) .المــادّة مســتقاة
(متر َ
َ .12
ســون ،نِيــر 11 ،2019( .كانــون الثا ـنـي) .التنامــي الفلســطينيّ ـفـي الجامعــات العبر يّــة .موقــع الغــد ُ
ح ُ

بتار يــخ (.)2022/2/9

 .13وحدة شؤون القدس .)2021( .واقع التعليم في القدس المحت ّلة  .2021-2020وزارة التربية والتعليم .ص .9-6
ـل الدولتيــن وإقامــة دولــة فلســطين ّية،
 .14انشـ ّـق حــزب "أمــل جديــد" عــن حــزب الليكــود عش ـ ّية انتخابــات الكنيســت الـ ـ  24عــام  .2021يعــارض حــزب "أمــل جديــد" حـ ّ

لخطــة "صفقــة القــرن"ّ ،إل أنّــه أوضــح أنّهــا صفقــة إشــكال ّية ،ألنّهــا تعتــرف ـفـي نهايــة المطــاف بدولــة فلســطين ّية ضمــن
ـم المناطــق "ج" إ ـلـى إســرائيل .أعلــن تأييــده
ّ
ويؤ يّــد ضـ ّ
شــروط مح ـدّدة.
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ظل حكومة بِن ْ
ِت  ...إلى أين؟
التعليم في القدس في ّ

ـكل المرتكــزات التــي أرســاها ب ِ ِنــت كوز يــر للتربيــة
ـاط الوثيــق بيــن المرحلتيــن؛ فـ ّ
واضحــة ،ويبــدو بـ ّ
ـوح االرتبـ ُ
ـكل وضـ ٍ
والتعليــم تح ّولــت إ ـلـى سياســة ممن َهجــة اعتُمِ ــدت وتف ّرعــت عنهــا مز يــد مــن الخطــط الراميــة إ ـلـى األ َ ْسـ َرلة.

كل جــزء منهــا اآل َ
خــر ،فتبــدأ
خطــة األ َ ْسـ َرلة المط َّبقــة ـفـي القــدس الشــرق ّية بأنّهــا متكاملــة ،حيــث يكمــل ّ
ت ّتســم سياســة ّ
حــا بفتــح ر يــاض
ظهــر وزارة التربيــة والتعليــم اإلســرائيل ّية
اهتمامــا واض ً
ً
بمرحلــة م ْب ِكــرة وهــي ر يــاض األطفــال؛ إذ ُت ِ
ـن ثــاث ســنوات ،وفيهــا يتعلّمــون بعــض الكلمــات واألناشــيد العبر يّــة،
األطفــال التــي تبــدأ باســتقبالهم ابتــدا ًء مــن سـ ّ
جل األطفــال تلقائ ًّيــا مــن ِقبــل إدارة الروضــات تلــك ـفـي مــدارس تط ّبــق المنهــاج اإلســرائيليّّ ،إل إذا اعتــرض
ويس ـ َّ
15
ـاج اإلســرائيليّ،
ـم تتابــع ذلــك ـفـي مرحلــة الدراســة اإللزام ّيــة ـفـي مــدارس تط ِّبـ ُـق المنهـ َ
ع ـلـى هــذا أوليــا ُء األمــور .ثـ ّ
وفيهــا يجــري التركيــز ع ـلـى اللغــة العبر يّــة والتعليــم الالمنهجــيّ وتخصيــص المــدارس بمــا يالئــم ميــول الطلبــة،
كالمــدارس التكنولوج ّيــة والفنــون واللغــات والعلــوم (ال يــزال الجــزء األكبــر قيــد اإلنشــاء) ،باإلضافــة إ ـلـى المحــاوالت
كســب الطلبــة المهــارات الحديثــة ـفـي التفكيــر
المســتم ّرة للترو يــج لمنهــاج البـچ ــروت ع ـلـى أنّــه عصــريّ ومــرن ،و ُي ِ
ضغطــا ع ـلـى الطلبــة بعكــس التوجيهــيّ الفلســطينيّ 16.وتشــير اإلحصــاءات إ ـلـى التق ـدُّم
واالســتنتاج ،وال يش ـك ّل
ً
الخطــة ال َ
ج ّنــد لهــا  445مليــون شــيكل ،وقــد ذهــب مــا يقــارب %43
الملمــوس لتطبيــق
ّ
خ ْمسـ ّية ـفـي التعليــم التــي ُ
وتوســع تم ـدُّده .ففــي العــام الدراســيّ  ،2019-2018كان هنــاك  7,376طال ًبــا
ُّ
منهــا لدعــم المنهــاج اإلســرائيليّ
فلســطين ًّيا فقــط يدرســون َو ً
فقــا للمنهــج اإلســرائيليّ .و ـفـي العــام الدراســيّ  ،2019-2020ازداد هــذا العــدد بأكثــر
المؤسســات الرســم ّيةَ ،و  5,214ـفـي المــدارس األهل ّيــة) .عــاوة ع ـلـى
مــن  2.5مـ ّرة إ ـلـى  18,953طال ًبــا ( 13,739ـفـي
ّ
ـكل حــيّ بغيــة ز يــادة عــدد غــرف الصـ ّـف
خطــة عمــل لـ ّ
هــذا ،وضــع فر يــق دمــج المناهــج ـفـي مــدارس شــرق القــدس ّ
األ ّول بمقــدار  15ص ًّفــا ســنو يًّا 17،ع ْبــر االســتمرار بسياســة أبنيــة مدرس ـ ّية جديــدة وز يــادة صفــوف تتب ّنــى المنهــاج
اإلســرائيليّ .ـفـي هــذا الصــدد تقــول عيــر عاميــم:

ـتثمر بطريقــة منحــازة بوضــوح بـ ً
أن األزمــات " ُتسـ َ
ـدل مــن
ل" لهــذا الغــرضّ ،
مــن المؤســف ّ
ـتغ ّ
وأن المــوارد ُتسـ َ
أن ارتفــاع عــدد الطلبــة
اســتخدامها لمعالجــة النقــص الحــا ّد والمتزا يــد ـفـي الفصــول الدراس ـ ّية .وبالمثــل ،نجــد ّ
الفلســطين ّيين الذيــن يتعلّمــون بحســب المناهــج اإلســرائيل ّية ّ
يوضــح أولو يّــات الحكومــة ،ويؤكّــد قدرتهــا ع ـلـى
التصـ ّرف بســرعة وحســم عندمــا تكــون مدفوعــة باعتبــارات سياسـ ّية غيــر ذات صلــة ،بـ ً
ـدل مــن االعتبــارات التعليم ّيــة
18
ـب ـفـي مصلحــة الطلبــة.
التــي تصـ ّ

وبعــد ر يــاض األطفــال والبـچ ــروت ،يأ ـتـي َد ْور الجامعــات والكلّ ّيــات اإلســرائيل ّية ـفـي اســتقطاب الطلبــة المقدس ـ ّيين،
التــي باتــت تتســابق الســتقطاب العــدد األكبــر منهــم مدفوع ـ ًة بسياســة ممن َهجــة مــن ِقبــل الحكومــة التــي تدعــم
هــذا االتّجــاه ،وقــد ابتغــت مــن هــذه الخطــوة تحقيــق هد َف ْيــن مركز يَّ ْيــن ،أ َ َّو ُلهمــا :إعــداد هــؤالء الطلبــة لســوق العمــل
الخطــة الخمس ـ ّية-؛ 19ثانيهمــا :تحقيــق اندمــاج واختــاط مباشــر مــع المجتمــع اإلســرائيليّ؛
اإلســرائيليّ  -ـفـي إطــار
ّ
إن مجتمــع الجامعــة عبــارة عــن
فالجامعــات تختلــف عــن المــدارس التــي تكــون غال ًبــا متجانســة عِ ْرق ًّيــا ودين ًّيــا ،إذ ّ
حــوار وتق ُّبــل اآل َ
خــر .و ـفـي ســبيل ذلــك ،تســتخدم إغــراءات عديــدة ،مــن بينهــا :المنــح
جع ال ِ
بيئــة غيــر متجانســة تش ـ ّ
التخصصــات (ع ـلـى
ـكل
حــد لـ ّ
ّ
الدراسـ ّية ،والوظائــف التــي تو ّفرهــا للطلبــة أثنــاء مرحلــة الدراســة ،ونظــام األقســاط المو َّ
المعتمــد ـفـي الجامعــات الفلســطين ّية) ،إ ـلـى جانــب أنّهــا أصبحــت تقبــل الطلبــة
العكــس مــن "النظــام التفاض ـلـيّ"
َ
ـمان ،ديمــا 28 ،2019( .كانــون الثا ـنـي) .كيف ّيــة التص ـدّي للهجمــة المســعورة ع ـلـى التعليــم ـفـي القــدس المحت ّلــة [ورقــة مق َّدمــة إ ـلـى اجتمــاع]ُ .س ـ ُبل التص ـدّي
 .15السـ ّ
المؤسســات التعليم ّيــة .وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطين ّية.
لمخططــات االحتــال الراميــة إ ـلـى تفر يــغ القــدس مــن
َّ
ّ

 .16أف َرهامي ،بِن؛ و َرمون ،أمنون .)2021( .بين البراغمات ّية (الواقع ّية) والمقاومة الوطن ّية .معهد القدس لبحث السياسات.
17. Ir Amim. Ibid. P. 30.
18. Ibid.
 .19كورح ،ميخال؛ وحوشن ،مايا .)2021( .معطيات عن أورشاليم القدس -الوضع القائم واتّجاهات التغيير .معهد القدس لبحث السياسات .ص .86
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ْ
العامة الفلســطين ّية (التوجيهيّ) دون الحاجة إلى امتحان الـﭘـ ــسيخومتريّ،
ح َملة شــهادة الثانو يّة
المقدسـ ّيين من َ
ّ
ً 20
وتو ّفــر لهــم ً
جانــا.
جان ّيــة يتعلّمــون فيهــا اللغــة العبر يّــة م ّ
أيضــا ســنة تحضير يّــة م ّ
ـق ع ـلـى المــدارس التــي تتب ّنــى المنهــاج الفلســطينيّ وابتزازِهــا ،ومنــه مــا يأ ـتـي
ُترا ِفــق َّ
كل ذلــك ْ
حملـةٌ شــعواء للتضييـ ِ
ع ـلـى نحـ ٍو غيــر مباشــر كنشــر الشــائعات عــن تد ـن ّـي مســتوى التعليــم ـفـي مــدارس األوقــاف والمــدارس األهل ّيــة ،وذلــك
ابتغــاء زعزعــة ثقــة أوليــاء األمــور فيهــا ،وكذلــك انتقادهــا الدائــم للمناهــج الفلســطين ّية و َو ْصمهــا بأنّهــا تحريض ّيــة
مؤسســات
ومســؤولة عــن حــاالت العنــف واإلر بــاك التــي تعيشــها القــدس مــن حيــن إ ـلـى آخــر .تقــف وراء ذلــك
ّ
إســرائيل ّية كاملــة (ع ـلـى ســبيل المثــال ،)IMPACT-se :وبالطبــع انعكــس هــذا التحر يــض ـفـي تراجــع دعــم الــدول
المانحــة واالتّحــاد األورو ـبـيّ لميزان ّيــات التعليــم ـفـي الســلطة الفلســطين ّية ،األمــر الــذي يتسـ ّبب بالنهايــة ـفـي اســتفحال
الضائقــة المال ّيــة التــي تعا ـنـي منهــا مــدارس القــدس الوطن ّيــة –مــدارس األوقــاف والمــدارس األهل ّيــة .-والشــكل اآلخــر
يتم ّثــل ـفـي ابتزازهــا باســتصدار الر َ
خــص والتحكّــم ـفـي تعييــن المدير يــن ،وإن كان ذلــك أحيانًــا بطريقــة غيــر مباشــرة
21
عــن طر يــق الرفــض المتكـ ّرر ألســماء مقترحــة لتو ـلّـي اإلدارة ال تتوافــق مــع المعاييــر المخابرات ّيــة.
كالع َلــمأن وزارة التربيــة والتعليــم اإلســرائيل ّية تحــارب أيّ مظاهــر ترمــز إ ـلـى القض ّيــة الفلســطين ّية
ز ِ ْد ع ـلـى هــذا ّ
َ
والنشــيد واالحتفــاالت الوطن ّيــة ع ـلـى ســبيل المثــال 22-محا ِول ـ ًة بذلــك منــع تش ـك ُّل ذا كــرة جمع ّيــة لــدى الطلبــة
خاصــا بالمــدارس التابعــة لجهــاز التعليــم اإلســرائيليّ فحســب؛
المقدسـ ّيين بشــأن قض ّيتهــم ،ويبــدو ّ
أن األمــر ليــس ًّ
خاصــة ـفـي القــدس رفــض ذكــر اســمها ،قــال إنّــه ع ـلـى
ففــي مقابلــة مــع المعلّــم (ع .س ).الــذي يعمــل ـفـي مدرســة ّ
ـدل ع ـلـى ال ُهو يّــة الفلســطين ّية
ثمــة أيّ مظاهــر تـ ّ
الرغــم مــن اعتمــاد المنهــاج الفلســطينيّ األص ـلـيّ ـفـي المدرســة ،ليــس ّ
عامــة تفرضهــا وزارة التعليــم
ـفـي المدرســة ،وقــد بـ ّرر المعلّــم (ع .س ).ذلــك التصـ ّرف باقتضــاب بقولــه إنّهــا سياســة ّ
23
ع ـلـى المدرســة.
كل ذلــك اســتمرا َر إغــاق مكتــب مدير يّــة التربيــة والتعليــم الفلســطينيّ ـفـي القــدس ،وقــد بــرزت ِج ّديّــة
أضــف إ ـلـى ّ
َ
ّ
بمباشــرة أعمالهــم بطريقــة غيــر نظام ّيــة
موظفــي المكتــب الذيــن أخــذوا
اإلســرائيل ّيين ـفـي تلــك المســألة بمالحقتهــم
ـفـي المــدارس التابعــة لهــم ،ولكــن ح ّتــى ذلــك لــم يَ ـ ُر ْق لــوزارة التربيــة والتعليــم اإلســرائيل ّية التــي ه ـدّدت بفــرض
كل َمــن تَ ْثبــت عليــه ممارس ـ ُة عملــه داخــل حــدود القــدس 24.وقــد رافــق تلــك الخطــو َة
الســجن والغرامــات ع ـلـى ّ
َّ
ـي دوالر ل َتكُــون بديلــة
ـان الســلطات اإلســرائيل ّية إنشــاء
إعـ ُ
ُّ
تجمــع مــدارس ـفـي مخ ّيــم شــعفاط وعناتــا بتكلفــة مليو ـن َ ْ
25
عــن مــدارس األونــروا ،وذلــك ـفـي محاولــة منهــا لطــرح نفســها كمرجع ّيــة وحيــدة ـفـي القــدس ُملخَّ ُصهــا أنّــه كلّمــا ازداد
ـل مشــكالتهم اليوم ّيــة،
عــدد المقدسـ ّيين الذيــن ينظــرون إ ـلـى الهيئــات والعوامــل "اإلســرائيل ّية" ع ـلـى أنّهــا عنــوان لحـ ّ
ازداد اعتمادهــم ع ـلـى االحتــال.

 .20عبد ر بّه ،سوار 3 ،2021( .كانون الثاني) .مقدس ّيون في الجامعات اإلسرائيل ّية ..كيف ولماذا؟ الحدث.
خاصة في وادي الجوز في القدس.
 .21مقابلة شخص ّية هاتف ّية 23 ،2021( .كانون األ ّول) .مع أ .س( .االسم محفوظ) -مديرة مدرسة ّ
تتضمــن ترويســة الســلطة،
 .22تقــوم "مانحــي" بإعــادة طباعــة الكتــب الفلســطين ّية بنســخ ٍة ُمح َّر َفـ ٍة ُمع َّدلـةٍ ،وتوزّعهــا ع ـلـى المــدارس بعــد أن تحــذف الصفحــة األو ـلـى التــي
ّ
ـب الوطــن واالنتفاضــة والشــهادة والفــداء ،وطمــس مفاهيــم النكبــة والنكســة وحائــط البــراق والمســجد
ـم تقــوم بحــذف ّ
ثـ ّ
كل مــا لــه صلــة بتعميــق ال ُهو يّــة الوطن ّيــة ،كأناشــيد حـ ّ

كل هــذه بمــا يناســب الروا يــة الصهيون ّيــة ،كحائــط المبكــى والهيــكل و يــوم االســتقالل .كذلــك قامــت وزارة التربيــة والتعليــم اإلســرائيل ّية
األقصــى ،واســم فلســطين ،واســتبدال ّ

ـفـي ال ـ  8مــن آذار عــام  2011بتزو يــد المــدارس العرب ّيــة ـفـي القــدس ب ـِ "وثيقــة اســتقالل دولــة "إســرائيل" ،وطلبــت إ ـلـى إدارة المــدارس تعليــق الوثيقــة ـفـي المــدارس ،ع ـلـى أن

االطــاع عليهــا وكذلــك شــرح معانيهــا.
يجــري عرضهــا ـفـي مــكان تتــاح فيــه للطلبــة والمعلّميــن كا ّفــة فرصـ ُة ّ

خاصة في القدس.
 .23مقابلة شخص ّية ع ْبر الواتسآپ 25 ،2020( .أيلول) .مع األستاذ ع .س( .االسم محفوظ) -مد ّرس في مدرسة ّ
 .24مقابلة شخص ّية 23 ،2021( .أيلول) .انشراح ح ّواس رئيسة قسم الخدمات اإلدار يّة والمال ّية ،وحدة شؤون القدس ،وزارة التربية والتعليم.
مؤسسة القدس الدول ّية.
 .25يعقوب ،هشام (مح ّرر) .)2021( .التقرير السنويّ حال القدس  :2020قراءة في مسار األحداث والمآالت .بيروت:
ّ

8

ظل حكومة بِن ْ
ِت  ...إلى أين؟
التعليم في القدس في ّ

الفلسطيني من َأ ْس َرلة التعليم
الموقف
ّ
وتعطل الحيــاة وتدهور األوضاع
ـت الرئاسـ ّية ع ـلـى المقدسـ ّيين ـفـي أصعــب الظــروف بفعــل أزمــة كورونــا،
تأ ـتـي فتــرة ب ِ ِنـ ْ
ُّ
ـم بفعــل النكســات اإلقليم ّيــة والداخل ّيــة التــي تســتهدفه
االقتصاديّــة ،إذ وصلــت نســبة الفقــر إل ــى  26،%77.5ثـ ّ
وتخلـي الســلطة الفلســطين ّية عــن مســؤول ّياتها ع ـلـى أرض الواقــع .وقــد أدّى ذلــك إ ـلـى تعا ـلـي األصــوات
ّـ
كشــعب،
العرب ّيــة الداعيــة إ ـلـى االندمــاج ـفـي دولــة إســرائيل واالســتفادة مــن خدماتهــا 27،وهــي بذلــك تنظــر إ ـلـى التعليــم كنظرتهــا
إ ـلـى أيّ ِقطــاع خدما ـتـيّ آ َ
جان ّيــة ألوالدهــم ع ـلـى اعتبــار
خــر مــن حـ ّـق المقدسـ ّيين فيــه الحصـ ُ
ـول ع ـلـى مقاعــد دراسـ ّية م ّ
أن التأثيــر األكبــر ع ـلـى
وإن كان ذلــك يعنــي دراســة منهــاج البـچ ــروت اإلســرائيليّ ،مدّعيـ ًة ّ
أنّهــم مــن دافعــي الضرائــبْ ،
الطالــب يكــون خــارج إطــار المدرســة مــن العائلــة واألصدقــاء والمجتمــع.
أن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة التحــاق أولئــك الطلبــة بالبـچ ــروت؛ فمــدارس المعــارف التــي يكــون عليهــا إقبــال
بَ ْي ـ َد ّ
فعــال
شــديد هــي تلــك الملتزمــة بالمنهــاج الفلســطينيّ وتتم ّتــع بــإدارات قو يّــة وفيهــا مجلــس اتّحــاد أوليــاء األمــور ّ
أن األها ـلـي ّ
يفضلــون تســجيل
أن اإلحصــاءات تشــير إ ـلـى ّ
كمدرســة الراشــديّة ومدرســة المأمون ّيــة وغيرهمــا ،-كمــا ّـم يميلــون إ ـلـى نقلهــم
أبنائهــم ـفـي المــدارس
ّ
الخاصــة ـفـي الصفــوف األو ـلـى ألنّهــا أقــوى ـفـي اللغــة العرب ّيــة واإلنـﭼ ــليز يّة ،ثـ ّ
إ ـلـى المــدارس التابعــة لجهــاز التعليــم اإلٍســرائيليّ بعــد ذلــك لتحســين مهاراتهــم ـفـي اللغــة العبر يّــة ،وألنّهــا أســهل
بحســب منظورهــم -مــن التوجيهــيّ الفلســطينيّ ،كمــا ّالتخصص ّيــة
يفضــل بعــض الطلبــة الدراســة ـفـي المــدارس
ُّ
28
كالتكنولوجيــا والفنــون التــي تطرحهــا وزارة التربيــة والتعليــم اإلســرائيل ّية.كل أجهــزة دولــة االحتــال للدفــع نحــو نم ـ ّو وتوســيع االتّجــاه األ ّول بتبســيط قض ّيــة
و ـفـي الوقــت الــذي تقــف فيــه ّ
التعليــم المؤس ـرِل وتســويقها ع ـلـى أنّهــا مج ـ ّرد مســألة خدمات ّيــة ،ال صلــة للسياســة بهــا ،يختــار فيهــا المقدســيُّ
ـل ال ْبنــه .يقــف االتّجــاه الثا ـنـي ،الــذي يــرى ـفـي الحفــاظ ع ـلـى المنهــاج الفلســطينيّ مســأل َة ُهويّــة وســيرور َة
األفضـ َ
بقــاء 29،وحي ـدًا ال يعينــه ـفـي ذلــك ّإل تأييــد مجلــس أوليــاء األمــور الــذي يحــاول جاه ـدًا الدفــاع عــن حـ ّـق الطلبــة
وأوليائهــم ـفـي اختيــار المنهــاج الــذي يتوافــق مــع عقيدتهــم وامتدادهــم الفلســطينيّ ،وهــو بذلــك يقــود العديــد مــن
األنشــطة واللقــاءات التــي تح ـ ّذر األها ـلـي مــن المناهــج اإلســرائيل ّية ،ويقــود الحمــات اإلعالم ّيــة والتوعويّــة للتنبيــه
إ ـلـى خطــر تلــك المناهــج المؤسـ َرلة ،ويقــوم برفــع الدعــاوى ـفـي المحاكــم اإلســرائيل ّية لتحصيــل بعــض الحقــوق ،وهــو
يتعـ ّرض نتيجــة ذلــك لحملــة مضايقــات ومالحقــة واعتقــال العديــد مــن أعضائــه ع ـلـى مــدار تار يــخ عملــه .فضـ ًـا عــن
هــذا ،موقــف الســلطة المتراخــي -وال سـ ّيما ـفـي الســنوات األخيــرة -قــد أضعــف جهــود مجلــس أوليــاء االمــور؛ ففــي
التقر يــر الــذي نشــره معهــد القــدس لبحــث السياســات ،أشــار إ ـلـى أنّــه ابتــدا ًء مــن النصــف الثا ـنـي مــن عــام 2018
ّ
المنظمــة التــي كانــت تقودهــا الســلطة الفلســطين ّية ضـ ّد البرنامــج
حــدث انخفــاض ـفـي حجــم البيانــات والمنشــورات
30
اإلســرائيليّ.

26. Ir Amim. Ibid. P. 6.
 .27ح ّباس ،وليد .مصدر سابق.
الخطــة الخماس ـ ّية
ي القــدس مــن
ّ
رامــون ،أمنــون؛ وأبراهامــي ،بِــن؛ وصــورِف ،يوحنــان .)2021( .بيــن البراغمات ّيــة (الواقع ّيــة) والمقاومــة الوطن ّيــة :رأي الجمهــور ـفـي شــرق ّ

اإلســرائيل ّية ـفـي التعليــم (مل َّ
خــص) .معهــد القــدس لبحــث السياســات .ص .3

 .28معهــد القــدس لبحــث السياســات 11 ،2020( .شــباط) .يــوم مناقشــات بحث ّيــة حــول القــرار  3790للتنميــة االجتماع ّيــة واالقتصاديّــة للقــدس الشــرق ّية .معهــد القــدس
لبحــث السياســات.

 .29رامون ،أمنون؛ وأبراهامي ،بِن؛ وصورِف ،يوحنان .مصدر سابق .ص .3
 .30المصدر السابق .ص .2
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الخاتمة
ســعت الدراســة إ ـلـى قــراءة الواقــع التعليمــيّ ـفـي مدينــة القــدس ـفـي عهــد حكومــة ب ِ ِنــت اليمين ّيــة المتط ّرفــة ،ـفـي
جــع ـفـي َد ْور الحركــة الوطن ّيــة وهشاشــة
ظـ ّ
ـل ظــروف داخل ّيــة وخارج ّيــة غيــر مش ـ ِّ
جعة ،مــن انقســام داخ ـلـيّ وترا ُ
الســلطة الفلســطين ّية ـفـي التعامــل مــع قضايــا القــدس ،وانتشــار ظاهــرة التطبيــع العر ـبـيّ ،واالعتــراف األمر يكــيّ
بالقــدس عاصم ـ ًة لدولــة إســرائيل .اســتعرضت الدراســة واقـ َـع النظــام التعليمــيّ ـفـي القــدس الــذي يعا ـنـي
ْ
ـم السياســات الحكوم ّيــة التــي اعتمدتهــا حكومــة ب ِ ِنــت وكيف ّي ـ َة تأثيرهــا ع ـلـى
أزمــات
ومشــكالت مركَّبــة ،وأهـ َّ
َ
كل المرتكــزات التــي أرســاها ب ِ ِنــت -حيــن كان وز يـ ًرا للتربيــة
تعز يــز سياســة األ ْسـ َرلة .وقــد ب ّينــت (الدراســة) ّ
أن ّ
والتعليــم -تح ّولــت إ ـلـى سياســة ممن َهجــة جــرى اعتمادهــا والتف ـ ّرع عنهــا بمز يــد مــن الخطــط الراميــة إ ـلـى
ظهــر سياســا ُتها ســع َيها الحثيــث نحــو احتــواء النظــام التعليمــيّ ـفـي
األ َ ْس ـ َرلة ـفـي عهــد حكومتــه الحال ّيــة ،التــي ُت ِ
القــدس وتوحيــده تحــت مظلّتهــا؛ أمـ ًـا ـفـي تســهيل عمل ّيــة األ َ ْس ـ َرلة ع ْبــر إحــال نظــام البـچ ــروت الــذي يتضاعــف
كل عــام دراســيّ ،وتشــجيع الطلبــة المقدسـ ّيين ع ـلـى
عــدد المنتســبين إليــه مــن الطلبــة المقدسـ ّيين مــع بدا يــة ّ
االلتحــاق بالجامعــات اإلســرائيل ّية ،األمــر الــذي يســهم ـفـي اندماجهــم ـفـي المجتمــع اإلســرائيليّ.

إن تح ـ ُّول وجهــة نظــر الفاعليــن اإلســرائيل ّيين نحــو القــدس الشــرق ّية ،مــن سياســة اإلهمــال واإلقصــاء إ ـلـى
ّ
ـل ينظــر إ ـلـى
سياســة االحتــواء ،أس ـ َه َم ب ـ َد ْوره ـفـي التأثيــر ع ـلـى المنظومــة التعليم ّيــة ـفـي القــدس؛ ففــي حيــن ظـ ّ
كل وزارة تســتنكف مــن االســتثمار ـفـي القــدس الشــرق ّية ،جــاءت
المقدس ـ ّيين ع ـلـى أنّهــم مقيمــون وكانــت ّ
الفكــرة المضــادّة :لمــاذا ال نفكّــر ـفـي أنّهــم باقــون ،ونط ـ ّور الجــزء الشــرقيّ مــن المدينــة بمــا يتناســب مــع كونهــا
ي المدينــة؟  31ولــم يكــن ذلــك نتيجــة حالــة و ّد
عاصمــة لدولــة إســرائيل ،وبالتا ـلـي يَ ْ
حــدث تــوازن بيــن شــط َر ِ
أو تق ُّبــل فجائ ّيــة مــن ِقبــل الســلطات اإلســرائيل ّية للمجتمــع المقدســيّ ،بــل كانــت سياســة جديــدة حاولــت
التعامــل مــع االضطــراب واله ّبــات التــي ال تلبــث أن تنفجــر ـفـي القــدس ،فحاولــت المؤسســة اإلســرائيلية فــرض
سياســة االحتــواء الفرديّــة للعــرب ،ابتغــا َء نــزع صفــة الشــعب عنهــم (بــل ح ّتــى صفــة الجماعــة).

ـمونها هــم ً
ـات) مــن منظــور
عنفــا واضطرابـ ٍ
ّ
إن تفســير حالــة المقاومــة التــي تعيشــها القــدس (الحالــة التــي يسـ ّ
مــادّيّ بحــت ،أي باعتبارهــا نتيجــة األوضــاع االقتصاديّــة واالجتماع ّيــة الصعبــة التــي يعيشــها المقدس ـ ّيون،
دون وضــع أيّ قيمــة واعتبــار للبعــد الوطنــيَّ ،لتفســير ٌ يك ّذبــه الواقــع ،وتشــهد ع ـلـى ذلــك ز يــادة وتيــرة األحــداث
جــرة ـفـي القــدس ،األمــر الــذي جعــل التعليــم َ
والمفســرون
الخطــة الخمسـ ّية،
يوضــع ع ـلـى رأس األولو يّــات ـفـي
ّ
المتف ّ
ِّ
ير يــدون لــه بذلــك أن يكــون ماكينــة مؤدلِ ــجة يخــرج منهــا المقدسـ ّيون ممســوخي ال ُهو يّــة .لكــن ع ـلـى الرغــم مــن
خــم الــذي يحيــط بالعمل ّيــة التعليم ّيــة ـفـي القــدس ،واألمــوال الطائلــة التــي ُت َ
نفــق ،والحــرب َّ
كل الز ْ
الضــروس
ّ
32
ح ِّصــل َو َلــد" ،ال تــزال عمل ّيــة َ
األ ْس ـ َرلة بطيئــة
التــي ع ّبــرت عنهــا إســراء ســلهب بقولهــا" :المــدارس ب ِ ْتحــارِب َل ْت َ
متثاقلــة ،وال يــزال معظــم المقدس ـ ّيين يختــارون التعليــم الفلســطينيّ مــا اســتطاعوا إ ـلـى ذلــك سـ ً
ظهــر
ـبيلُ .ت ِ
إحصائ ّيــة قارنــت فيهــا عيــر عميــم بيــن عــد ِد الطلبــة المقدسـ ّيين الملتحقيــن بالمــدارس األهل ّيــة ،وعــد ِد نُظرائهــم
أن
ـفـي مــدارس المعــارف التابعــة لبلديّــة االحتــال ،بيــن
العام ْيــن الدراس ـ َّي ْين ّ ،2020/2019 - 2019/2018
َ
هنــاك ز يــادة ـفـي عــدد الطلبــة الملتحقيــن بالمــدارس األهل ّيــة؛ إذ لقــد وصــل إ ـلـى  51,733ـفـي العــام الدراســيّ
ـل العــدد تقر ي ًبــا ع ـلـى مــا هــو
 ،2020-2019بعــد أن كان عددهــم  48,368طال ًبــا ـفـي العــام الســابق ،بينمــا ظـ ّ
عليــه ـفـي مــدارس المعــارف بواقــع  45,527طال ًبــا ـفـي العــام الدراســيّ َ ،2019-2018و  45,815طال ًبــا ـفـي العــام
أن الفــرق لصالــح المــدارس األهل ّيــة ارتفــع بمــا يقــارب س ـتّة آالف طالــب ـفـي العــام
ظهــر ّ
الــذي يليــه؛ وهــذا ُي ِ
جم عن مقال نُشر في صحيفة هآرتس).
سون ،ن ِير 3 ،2021( .أيلول) .مقاربة إسرائيل ّية جديدة لشرق القدس يقودها المستوطنون .األيّام (متر َ
َ .31
ح ُ
 .32مقابَلة شخص ّية هاتف ّية 28 ،2021( .كانون األ ّول) .إسراء سلهب ،مديرة روضة ومدرسة البراء /الياقوت.
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ظل حكومة بِن ْ
ِت  ...إلى أين؟
التعليم في القدس في ّ

ثمــة ســؤال
الدراســيّ  ،2020-2019ـفـي حيــن كان الفــرق ال يتجــاوز ثالثــة آالف ـفـي العــام الــذي ســبقه 33 .ويبقــى ّ
ـم :إ ـلـى متــى س ـ َيصمد المجتمــع المقدســيّ ـفـي وجــه آلــة االحتــال العاتيــة بإمكان ّياتهــا ومراوغاتهــا التــي ال
مهـ ّ
تنتهــي؟

33. Ir Amim. (2020, Septemper). The state of education in East Jerusalem: Discrimination against the backdrop of COVID-19. Ir-Amim. P. 18.
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