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  م1/2/2016 اإلثنين: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  والتطرفاالحتالل هو المتسبب الحقيقي للعنف : كي مونبان. 

 وزير الصحة يطالب بإشراف طبي فلسطيني على وضع القيق. 

 القدس إلىخالء سبيل موظف أوقاف بعد سحب تصريح دخوله إ. 

 تقديم لوائح اتهام ضد ثالثة مستوطنين. 

 تمديد توقيف طفلين بتهمة تنفيذ عملية طعن في القدس. 

  الشهر المنصرموقتا  55االحتالل يمنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي. 

 طفًال خالل أربعة أشهر 34استشهاد : اإلعالم. 

 عيسى يطالب بتطوير وتفعيل التعليم بمدينة القدس المحتلة. 
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  االحتالل هو المتسبب الحقيقي للعنف والتطرف: كي مونبان 

كرر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون موقفه وحمل االحتالل  -معا  2016- 2–1بيت لحم 
بعد  إسرائيلي مسؤولية اندالع العنف، بالرغم من االنتقادات الشديدة التي وجهت له من قبل سرائيلاإل

 .الفلسطينيين هتجاا إسرائيلانتقاده سياسة 

األمريكية اليوم  "نيويورك تايمز"فة األمين العام لألمم المتحدة عاد ليؤكد في تصريحات لصحي
اليأس لدى الفلسطينيين والذي  إلىي المستمر منذ نصف قرن يؤدي سرائيلثنين، بأن االحتالل اإلاإل

بأنه ضد العنف ويدين بشدة  نسان مقاومة االحتالل، مؤكداً اإلأن طبيعة  إلى العنف، مشيراً  إلىيقود 
في الوجود، ولكن حان الوقت كي يقرأ المجتمع الدولي  يلإسرائعلى حق  مشدداً " رهابباإل"ما وصفه 

 . يين ما هو مكتوب على الجدارسرائيلوالفلسطينيين واإل

دين بشدة ذلك، مع ذلك ال يمكن وقف العنف أوأنا " رهاباإل"أنه ال يوجد أي عذر لتبرير وأضاف 
حباط واليأس الفلسطيني إلاألمن، ابالخطوات األمنية وحدها مثلما حذرت األسبوع الماضي في مجلس 

اختفائه،  إلىن يؤدي أتحت ثقل االحتالل المستمر منذ نصف قرن، تجاهل هذا األمر ال يمكن  انم
سباب الحقيقية التي تثير الغضب واليأس، وهي األ ن ينكر الوقائع اليومية لالحتاللأال أحد يستطيع 

  . للعنف والتطرف، والتي تقوض األمل في حل الدولتين
  

 وزير الصحة يطالب بإشراف طبي فلسطيني على وضع القيق

طالب وزير الصحة  جواد عواد المجتمع الدولي للتدخل إلنقاذ حياة  -معا 2016-1-31 نابلس
للسماح لوفد طبي  إسرائيلاألسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق، والضغط على 

  .فلسطيني للكشف واإلشراف على حالته الصحية
األحد، أن الوضع الصحي لألسير القيق ال يحتمل أي  أمس يومعواد في بيان صحفي، . د وأضاف

على خطورة الوضع الصحي لألسير الذي بات يواجه  مماطلة من قبل سلطات االحتالل، مشدداً 
  .الموت

رامي الحمد اهللا على تواصل مباشر مع . أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د إلىوأشار 
ت المحلية والدولية للعمل على إطالق سراح القيق وٕانهاء معاناته، مضيفًا أن وزارة الصحة المؤسسا
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راسلت وال تزال المنظمات الدولية للتدخل وٕانقاذ القيق من موت محققة إذا استمر تعنت سلطات 
  .االحتالل ورفضها لمطالبه

القوانين الدولية واإلنسانية تحتم وأوضح وزير الصحة أن مطالب األسير القيق العادلة والمتوافقة مع 
  .على المجتمع الدولي مؤازرة القيق لنصرة الحق والعدل وتطبيقا للشعارات التي يتغنى بها العالم الحر

  
  القدس إلىخالء سبيل موظف أوقاف بعد سحب تصريح دخوله إ

في  سلهب مراقب الترميمأخلت شرطة االحتالل اليوم سبيل عيسى  -معا  2016-1- 31 القدس
  .المبارك قصىالمسجد األ

ية اعتقلت عيسى سلهب من سرائيلالشيخ عمر الكسواني أن الشرطة اإل قصىوأوضح مدير المسجد األ
" باب السلسلة"مركز شرطة  إلىحد مصاطب المسجد، وحولته أ، خالل القيام بترميم قصىحات األسا
 إلىعنه بعد سحب تصريح دخوله فرج أُ شلة، وبعد احتجازه حوالي ساعتين مركز شرطة الق إلىثم 

  .مدينة القدس
ن سحب التصريح منه يعد أ ن سلهب هو من سكان مدينة بيت لحم، معتبراً أ إلىولفت الكسواني 

  .قصىعن المسجد األ بعاداً إ
  

  تقديم لوائح اتهام ضد ثالثة مستوطنين
مستوطنين متهمين قدمت سلطات االحتالل لوائح اتهام ضد ثالثة  -  معا 2016-2-1 القدس

  .قبل أسبوعين في القدس" رقاد العذراء"باالعتداء على كنيسة 
ورحب مجلس الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة بتقديم لوائح اتهام ضد المعتدين على كنيسة 

ية على سرائيلن ذلك يثبت قدرة األجهزة األمنية اإلإ:" ، وقال المجلس في بيان له " ءرقاد العذرا"
الجناة، إال أننا نعتقد بأن علينا مع ذلك االنتظار لرؤية ما هي الخطوات التي سيتخذها  إلىصول الو 

  ".ي بحقهمسرائيلالجهاز القضائي اإل
جميع الذين ارتكبوا عشرات االعتداءات  إلىالوصول  إسرائيلوجدد المجلس دعوته للمسؤولين في 

التي ال تزال مسجلة ضد مجهول، وضرورة محاسبة اآلخرى على المقدسات التابعة للديانات المتعددة 
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من يحرض على الكراهية ضد اآلخر، والحاجة لمراجعة مناهج التربية من أجل ضمان أن يتعلم 
  .الجميع احترام اآلخر حتى لو اختلف عنه أو معه

ذبح "وقام مستوطنون الشهر الماضي بخط شعارات عنصرية ضد السيد المسيح والمسيحيين دعت لـ
  ".جهنم إلىل المسيحيين وٕارسالهم وقت
  

  تمديد توقيف طفلين بتهمة تنفيذ عملية طعن في القدس
 رايــة 2016- 1-31القدس المحتلة 

من مخيم شعفاط على قاضي  عاماً  13، ومحمد تيسير طه عاماً  16يعرض الفتى منذر طالل خليل 
 .محكمة اإلحتالل اليوم

في منطقة باب " تنفيذ عملية طعن لمستوطن"واعتقلت قوات االحتالل منذر ومحمد مساء أمس بشبهة 
 .اصابة مستوطن بجروح طفيفة إلىالعامود وسط القدس المحتلة، والتي أدت 

قام  عاماً  ١٦ية ادعت صباح اليوم أن فتى فلسطيني يبلغ من العمر سرائيليذكر أن القناة العاشرة اإل
سه بعد منتصف ليلة أمس، كما زعمت أنه سلم نفسه بعد أن نشرت شرطة اإلحتالل صورة بتسليم نف

 .له وهو يحمل سكينا

  
  وقتا الشهر المنصرم 55االحتالل يمنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي 

ي، رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي في سرائيلمنعت سلطات االحتالل اإل - وفا 2016-2- 1رام اهللا 
 .خالل شهر كانون الثاني المنصرم وقتاً  55مدينة الخليل 

وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، في بيان صحفي اليوم اإلثنين، إن هذه 
الممارسات تأتي في إطار مساعي االحتالل إلحالل الطابع اليهودي على المسجد بشتى الطرق، 

منع  إلى إضافةن خالل إعاقة ومنع وصول المصلين للمسجد، سواء من خالل منع رفع األذان، أو م
  .أعمال الترميم والصيانة، والسماح للمستوطنين بزيارته

على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع  صارخاً  واعتبر الشيخ ادعيس هذه اإلجراءات تعدياً 
  .السماوية، والقوانين الدولية
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إحكام سيطرته على المسجد اإلبراهيمي، كما حصل مع العديد  أن االحتالل يحاول جاهداً  إلىوأشار 
ية والمجتمع الدولي سالممن مساجد البلدة القديمة من الخليل، ما يتطلب من األمتين العربية واإل

  .ية ووقفهاسرائيلالتدخل العاجل للجم هذه السياسة اإل
  .وقتا خالل العام المنصرم 635ن يذكر أن االحتالل منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي أكثر م

  
  طفًال خالل أربعة أشهر 34استشهاد : “اإلعالم”

تواصل قوات االحتالل استهداف أطفال فلسطين، ووفقًا لوزارة  – PNN 2016- 1-31 رام اهللا
، وأصيب خالل الفترة 2016/ 26/1وحتى  2/10/2015طفًال منذ  34الصحة الفلسطينية استشهد 

أن اإلصابات تنوعت بين الرصاص الحي  إلىروح مختلفة، وأشارت الوزارة طفال بج 530نفسها 
والمعدني والمطاطي، وقنابل الغاز، والضرب المباشر بسبب اعتداء قوات االحتالل وقطعان 

  .المستوطنين
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،  143طفًال بالرصاص الحي،  311ورصدت الوزارة إصابة 

  .اصابة نتيجة الضرب المبرح 50ابل الغاز، اصابة مباشرة بقن26
  :الشهداء األطفال

  بيت لحم –مخيم عايدة  – عاماً  13عبد الرحمن شادي عبيداهللا  – 1
  القدس –كفر عقب  – عاماً  16اسحاق بدران  – 2
  غزة – عاماً  15محمد هشام الرقب  – 3
  غزة – عاماً  14أحمد عبد الرحيم الهرباوي  - 4
  غزة – عاماً  17عبد المجيد مجدي الوحيدي - 5
  غزة –خانيونس  – عاماً  16 –مروان هشام بربخ  - 6
  غزة –خانيونس  – عاماً  15خليل عمر عثمان  - 7
  غزة –ن عاماً رهف يحيى حسان  - 8
  رام اهللا –مخيم الجلزون  – عاماً  12احمد عبداهللا شراكة  - 9

  القدس –ا بيت حنين – عاماً  13حسن خالد مناصرة  -10
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  القدس –جبل المكبر  – عاماً  16معتز أحمد عويسات  – 11
  الخليل – عاماً  17فضل محمد عبد اهللا القواسمي  – 12
  الخليل – عاماً  17بيان ايمن عبد الهادي العسيلي  -13
  الخليل – عاماً  16طارق زياد النتشة  – 14
  الخليل – عاماً  17حسام اسماعيل جميل الجعبري – 15
  الخليل – عاماً  15بشار نضال الجعبري  – 16
  جنين –قباطيه  -عاماً  17 –أحمد محمد سعيد كميل  – 17
  الخليل – عاماً  17دانية جهاد حسين ارشيد  -18
  الخليل –سعير  – عاماً  17إياد روحي حجازي جرادات  – 19
  الخليل –عام  17عزالدين نادي شعبان أبو شخدم الحسيني  -20
  جنين –قباطية  – عاماً  17قاسم محمود قاسم سباعنة  – 21
  بيت لحم –أشهر  8رمضان محمد فيصل ثوابتة  – 22
  جنين –قباطية  – عاماً  17أحمد عوض أبو الرب  – 23
  جنين –صانور  – عاماً  16زياد صادق غربية  – 24
  القدس –قلنديا  – عاماً  16هديل وجيه عواد  – 25
  نابلس –بالطة  – عاماً  16حشاش  عالء خليل صباح – 26
  رام اهللا –دير غسانه  – عاماً  17إبراهيم عبد الحليم داوود  – 27
  القدس –سلوان  – عاماً 17أيمن سميح العباسي  – 28
  نابلس –بيت فوريك  – عاماً  16عبداهللا حسين نصاصره  – 29
  الخليل –الشيوخ  – عاماً  17عدنان عايد المشني الحاليقة  – 30
  غزة – عاماً  17محمد عادل محمد أبو زايد  – 31
  القدس –عناتا  – عاماً  17رقية عيد محمد أبو عيد  – 32
  القدس –ابو ديس  – عاماً  17محمد نبيل درويش حلبية  – 33
  القدس –قلنديا  – عاماً  17حسين محمد أبوغوش  – 34
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  :األسرى األطفال
. أسير وأسيرة  7000طفال من بين  430بلغ عدد األسرى األطفال في سجون االحتالل نحو 

من مجموع %) 84.6(استهدف االحتالل باجراءاته العدوانية آالف الفتيان، وبلغت نسبة اعتقالهم 
  .2015حمالت االعتقال خالل العام 
) 2179( 2015ي اعتقلت خالل العام سرائيلأن سلطات االحتالل اإل: وأعلنت هيئة شؤون األسرى

من مجموع االعتقاالت خالل العام %) 31.9(، ويشكلون ما نسبته عاماً  18ن طفال تقل أعمارهم ع
، ويشكلون ما نسبته عاماً  30-18شاب تتراوح أعمارهم ما بين ) 3600(قرابة  إلى ضافةباإل. نفسه

حالة اعتقال، فيما ) 6830( إلىوالتي وصلت  2015من مجموع االعتقاالت خالل العام %) 52.7(
  .من مجموع تلك االعتقاالت%) 15.4(رية األخرى ما نسبته شكلت الفئات العم

وأوضحت الهيئة أن فئة الشباب كانت األكثر استهدافًا في االعتقاالت، بحيث تجاوزت الخمسين 
بالمائة، فيما تصاعد القمع والتعذيب والترويع بشكل الفت بحق األطفال المعتقلين الذين شكلوا ثلث 

  .إجمالي حاالت االعتقال
أن نسبة اعتقال فئتي األطفال  إلىواألعوام السابقة، أشارت الهيئة  2015لمقارنة ما بين عام وبا

، فيما وصلت %)78( إلى 2014، لترتفع خالل عام %)75(كانت  2013والشباب، خالل العام 
فضال عن أن مجموع %). 84.6( إلى 2015نسبتهم من االعتقاالت اإلجمالية خالل العام 

الشباب (األعوام الثالثة سار بشكل مرتفع؛ ما يعني أن الخط البياني الستهداف فئتي  االعتقاالت في
  .يسير هو اآلخر بارتفاع) واألطفال

وحذرت الهيئة من االستهداف األمني لألطفال وزرع الخوف والصدمات واألمراض النفسية في نفوسهم 
رفعت الحصانة  إسرائيلوأرواحهم، معتبرة أن أطفال فلسطين أصبحوا منكوبين وعرضة لالنتقام، ألن 

  .عن أطفال فلسطين
  

  عيسى يطالب بتطوير وتفعيل التعليم بمدينة القدس المحتلة
ية المسيحية لنصرة القدس سالمطالب األمين العام للهيئة اإل - PNN 2016- 2- 1 رام اهللا

والمقدسات الدكتور حنا عيسى، بتطوير وتفعيل واقع التعليم في مدينة القدس المحتلة بالقدر الذي 
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يعزز الصمود ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وبضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس 
  .محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينةكأراض 

ية لتدميره سرائيلالتعليم في مدينة القدس المحتلة يمثل هدفًا رئيسًا لسلطات االحتالل اإل” :وقال عيسى
طالب دون واضعافه، فهو يعاني من سياسات االحتالل كغيره من القطاعات، حيث االالف من ال

مقاعد دراسية، والعديد من المدارس تفتقر ألدني المقومات واالساسيات من معلمين وقرطاسية 
مام عملية بناء ألوضع معيقات  إضافةوخدمات، ناهيك عن تهويد المناهج الدراسية وتحريفها، 

  .“المدارس وترميمها
من أبرز معيقات التعليم وتطوره في القدس المحتلة هو افتقار المدينة لمرجعية موحدة ” :وأضاف

إلدارة العملية التربوية، فمن جهة تفرض سلطات االحتالل نفسها من خالل مدارس المعارف والبلدية 
 ومن خالل التضييقات المختلفة التي تمارسها على المدارس األخرى، ومن خالل ضمها شرقي القدس

دولة االحتالل، ومن جهة ثانية، تعتبر السلطة الفلسطينية شرقي القدس جزءًا إداريًا من  إلىإداريًا 
  .“الضفة الغربية، ولكن وزارة التربية والتعليم  الفلسطينية ال تدير فعليًا إال مدارس األوقاف

توجهات هذه الوزارة، أما تتعاون مدارس وكالة الغوث مع ” :ية المسيحيةسالموتابع أمين عام الهيئة اإل
ما يتعاون مع الوزارة المدارس األهلية والخاصة فإنها مختلفة االنتماءات والتوجهات، فمنها 

، ومنها ما يتمتع بدعم سلطات االحتالل وبالتالي يحابيها، ومنها ما هو مستقل أو يتبع الفلسطينية
في القدس يعاني من سياسات مختلفة  لهيئات عربية أو دولية أو دينية مختلفة، لذلك بات التعليم

  .“وتوجهات متناقضة ليكون الطالب هو الضحية
  ميزانيات ال تغطي االحتياجات  

يعتبرعدم وجود مصادر تمويلية ثابتة ومستقرة وميزانيات كافية ومستمرة تغطي ” :ولفت عيسى
ومن أبرز نتائج هذه احتياجات القطاع التعليمي من مشاكل التعليم االساسية في القدس المحتلة، 

المشكلة هو النقص في عدد المدارس وعدم كفايتها ألعداد الطالب المتزايدة، وعدم صيانة أو توسيع 
استئجار مبان غير مؤهلة، وحاويات وأبنية متنقلة ومالجئ ومخازن  إلىالقائم فيها، مما أدى 

لصحية والتصميمية والمرافق وممرات، واستخدامها أماكن للدراسة تفتقر للحد األدنى من الظروف ا
  .“التعليمية المناسبة
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ازدحام واكتظاظ الصفوف الدراسية لضيقها ولعدم إمكانية التوسع  إلىوهو األمر الذي أدى ” :واستطرد
طالب  30ببناء مدارس جديدة أو ترميم بعضها اآليل للسقوط حيث باتت تبلغ الكثافة الصفية حوالي 

د المشاكل في البنى التحتية للمدارس وتردي حالة الكثير منها بالصف الواحد، ناهيك عن ازديا
الفتقارها للمرافق والساحات والتجهيزات المخبرية والطواقم اإلدارية التعليمية والخدمات ألساسية الالزمة 
للعملية التعليمية والمالئمة للبيئة المدرسية ورياض األطفال، ونقص البرامج لذوي االحتياجات الخاصة 

م توفر األماكن التي تخصص لألنشطة الالمنهجية كالمكتبات والقاعات والصاالت ومالعب وعد
  .“الرياضة وخالفه

أن جهاز التعليم في القدس الشرقّية يعاني من اكتظاظ شديد داخل غرف التدريس، أشّد بكثير " :وأشار
بتدائية البلدّية في القدس من ذاك القائم في القدس الغربّية، فيصلمعّدل عدد الطّالب في المدارس اال

طالبًا تقريبًا في الصّفالواحد في القدس  21طالبا تقريبًا في الصّف الواحد، مقابل  32 إلىالشرقّية 
الغربّية، أما في التعليم فوق االبتدائي فيصل معّدل عدد الطّالب في الصّف الواحد في مدارس القدس 

  .“طالبًا في الصّف الواحد 24 إلىنة الغربية طالبًا،بينما يصل في المدي 32 إلىالشرقّية 
للمشاكل التي تعاني منها المباني والمستلزمات التعليمية في القدس المحتلة، فان  إضافة” :وقال

المنهاج الدراسي بين يدي الطلبة المقدسيين يتعرض للتعديل والتشويه وحذف أجزاء من الكتب 
ياب بعض السور القرآنية، وتجزئة مادة التاريخ، وتحريف ية، وغسالمالدراسية وطمس مادة العقيدة اإل

أسماء المدن الفلسطينية بدواعي تحريضية بهدف تهويد واسرلة منهاج التعليم في القدس، بخطوات 
  .“مدروسة وممنهجة لتجهيل ونشر ثقافة التخلف

  تسريب من المدراس% 50
من المشاكل والمصاعب التي تواجه ” :وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي -حنا عيسى. وأضاف د

التعليم في القدس المحتلة تنامي نسبة التسرب والتسريب خاصة المراحل العليا التي تجاوزت أكثر من 
ي لهم بسبب ارتفاع األجور، ومشاكل سرائيلبين أبناء المدينة، جراء جذب سوق العمل اإل% 50

الصفية الضيقة والتي تفتقر للشروط الصحية النظام التربوي كالنقص في عدد المدارس، والغرف 
والسالمة التربوية، وتوتر عالقات المعلمين مع الطلبة والتي لعبت دورًا كبيرًا في التسرب حتى 

  .“أصبحت ظاهرة مقلقة للغاية، خصوصًا وان ذروتها بالمرحلة الثانوية
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حاولة طمسها من خالل احتواء ية المساس باللغة العربية ومسرائيلتتعمد وزارة التعليم اإل” :وحذر
المناهج على أخطاء لغوية واستبدال اللغة الفصحى باللهجة العامية، أما بخصوص الجامعات 

ية التي يدرس فيها الطالب العرب فقد لوحظ أن التدريس يتم بالعبرية وموضوعات النحو سرائيلاإل
 إلىات العربية التي تحبب اللغة والصرف مهمشة في المناهج، كما أنها تفتقر لكل ما يتعلق بجمالي

المتلقين وخاصة األطفال منهم، في محاولة واضحة لقيام العبرية محل العربية وتشويه الهوية 
  .“اإلنسانية الوطنية والقومية للطالب المقدس

تعتبر القدس بتاريخها القديم والمعاصر مركزًا تعليميًا لفلسطين ضّم أفضل ” :وقال القانوني حنا
ت التعليمية التي تماثلت مع األهمية السياسية، واالقتصادية والخدماتية للمدينة، وتعاظمت المؤسسا

ي لعزل القدس عن محيطها المباشر وباقي األراضي الفلسطينية، سرائيلمحاوالت سلطات االحتالل اإل
القدس وقد انعكس ذلك على الوضع التعليمي في المدينة فتضاءل عدد الطالب الذين قِدموا من قرى 

  .“والحصار غالقالمحيطة، ومناطق أريحا وبيت لحم ورام اهللا مع تشديد سياسة اإل
أصبح عدد هؤالء ال يتجاوز العشرات مقابل األلف قبل سياسة  1996بحلول العام ” :وأضاف

من المعّلمين في مدارس القدس الخاصة % 60الطالب فإّن قرابة  إلى ضافة، وباإلغالقاإل
هم من غير المقدسّيين وأصبح التحاقهم بصفوفهم ) شراف وزارة التعليم الفلسطينيةتحت إ(والحكومية 

مخالفة قانونية تعّرضهم للمالحقة واالعتقال، كما أّن إقامة الجدار الذي شارف على االنتهاء سيضع 
  .“المدينة أمام تحدٍّ جديد يهّدد انهيار المسيرة التعليمية

نتيجة ” :ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسىمسالوتابع األمين العام للهيئة اإل
ية، سرائيلشطرين، وقع الجزء الغربي منها تحت السيطرة اإل إلى، انقسمت مدينة القدس 1948لنكبة 

في حين ُدمج الجزء الشرقي منها وباقي الضفة الغربية مع المملكة األردنية الهاشمية، وبذلك أتبعا 
  .“ي األردنيللنظام التعليم

ُأنشئت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين  1950وفي عام ” :واستطرد
 1994/8/28أعوام لألطفال المقدسيين، وفي  9، والتي وفرت في البداية تعليمًا مدته )األونروا(

التعليم بجميع جوانبه في  ُأنشئت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية فتسلمت هذه الوزارة مسؤولية
الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القدس، حيث استلمت فقط مدارس األوقاف، أما اليوم فتتوزع 
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وتتبع (ية سالماألوقاف اإل: الهيئات المشرفة على التعليم في القدس على أربع جهات رئيسة، هي
التابعتان لالحتالل، والقطاع الخاص، ، ووزارة المعارف وبلدية القدس )للسلطة الوطنية الفلسطينية

  .“)األونروا(ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
يين شرقي القدس، ألغت سرائيلواحتالل اإل 1967بعد هزيمة العرب في حرب ”: وقال الدكتور حنا

المعارف سلطات االحتالل العمل بقانون التعليم األردني ووضعت التعليم االبتدائي تحت رقابة وزارة 
ية، كما أغلقت مكتب التعليم في محافظة سرائيلية، والتعليم الثانوي تحت رقابةبلدية القدس اإلسرائيلاإل

القدس، واعتقلت العديد من مسؤولي التربية والمعلمين بمن فيهم مدير التربية،أما المدارس الخاصة 
مباشرة وغير مباشرة لمحاباة  المحلية واألجنبية فسمح لها بإدارة شؤونها، وٕان ظلت تخضع لضغوط

  .“سياسات االحتالل، وخاصة في المناهج
  صمود قطاع التعليم

يجب العمل على تخصيص موازنة مستقلة لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع التعليم في ” :وشدد
القدس من ِقبل السلطة الفلسطينية، وتعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية 

ية وفلسفتها سرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف اإلسرائيلالتنموية، وفضح الممارسات اإل
  .“المدمرة على المدى البعيد

بممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات االحتالل لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة عيسى  وناشد
والمعلمين وتجنيد مؤسسات حقوق اإلنسان للمساهمة في ذلك، وبتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية 

يم ية، واالهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خالل تنظسرائيلالعامة بدال من التوجه لسوق العمل اإل
  .البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في بيئة االحتالل

لدعم صمود قطاع التعليم في القدس، يتوجب إنشاء صندوق لدعم التعليم في المدينة ويهتم ” :وقال
من البلدية، بدعم رواتب المعلمين والمدارس بما فيها المدارس الخاصة لالستغناء عن الدعم المقدم 

فسيحّد هذا الدعم من نسب التسرب . ويجب تأمين الدعم المادي، للطالب والمدارس على حد سواء
كما سيمكن هذا الدعم المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب . ضيق الظروف االقتصادية إلىالعائدة 

  .“أصحاب الكفاءات
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