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تم إعداد هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز اإلنتاج األكاديمي للباحثين الفلسطينيين
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بدعم من مؤسسة هينرش بل مكتب فلسطين واألردن

مؤسسة هينرش بل مكتب فلسطين واألردن 
غير مسؤولة عن مضمون الورقة



لم ُتِصْب جائحة فيروس كوفيد 19 طلبة المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم الفلسطينية دون غيرهم، فبينما يتعلم حوالي 
%11 من الطلبة الفلسطينيين في تلك المدارس، يتعلم الباقي في مدارس خاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث، وهناك َمْن 
لون وحدهم أكثر من %40 من مجموع الطلبة الفلسطينيين سكان  يتعلم في مدارس تابعة لبلدية القدس اإلسرائيلية، حيث يشكِّ
المدينة، وخالل هذه الورقة سيتم التطرق عمومًا إلى واقع الحال في المدينة المنكوبة، وسيتم الرجوع إلحصائيات إسرائيلية 
وفلسطينية وتقارير وزارية من كال الطرفين لفهم أثر الجائحة على الشارع المقدسي الفلسطيني خصوصًا، كما وسيتم في نهاية 

الورقة التركيز في توصياتنا على المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية والمدارس الخاصة الفلسطينية باألساس.
ة كمدينة محتلة يحاول اإلسرائيليون السيطرة عليها  بدايًة ال يمكن الحديث عن القدس الشرقية من دون ذكر خصوصيتها السياسيِّ
وتغيير هويتها الفلسطينية منذ احتاللها في العام 1967، حيث تتعدد أشكال السيطرة، ولكن ما يعنينا هنا هو إمعان االحتالل 
في إسكات صوت المؤسسات الفلسطينية من خالل إغالقها واعتقال موظفيها، بما في ذلك إغالق مديرية التربية والتعليم، 
زها تلك المؤسسات  تلك التي تدير 53 مدرسة عربية إضافة إلى رياض األطفال، وذلك بهدف محوِّ الهوية الفلسطينية التي ُتَعزِّ

اِدها، ومن أجل تهويد وأسرلة المكان واإلنسان. في ُروَّ

حيث إن إضعاف المؤسسات المقدسية وإغالق مديرية التربية والتعليم في القدس الشريف ومالحقة موظفيها وموظفاتها 
م خططه وأفكاره ويضع برامجه للتعامل بصورة سليمة مع الجائحة وتداعياتها،  َب بصورة كبيرة على الجهاز التربوي أن ينظِّ َصعَّ

َلت الكثير من طواقم العمل الحتواء الجائحة ووضع الخطط والتدخالت.  مقارنًة مع المدارس التابعة لبلدية القدس التي َشكَّ
الشعوب واألعراق والطبقات االجتماعية،  بين  تمييز  أو  البشر بال أي مهادنة  لقد أصاب فيروس كوفيد19- حتى اآلن ماليين 
فالعالم كله أمسى تحت رحمة هذا الفيروس الذي لم تنجح الدول الصناعية حتى اآلن في اكتشاف دواء شاٍف له أو لقاح ناجع 
العالمية الصحة  منظمة  إحصائيات  بحسب   ،(2020-10-9) الورقة  هذه  كتابة  تاريخ  وحتى  الفيروس  استطاع  بل  لمواجهته، 

العالم  أصقاع  في  آخرين  ألف  و49810  بمليون  بحوالي  والفتك  شخص،  ألف  و2827  مليون   36 حوالي  إصابة   (WHO))(1)(1
المختلفة. 

أما فيما يخصنا، وبحسب المصدر السابق، فقد سجلت األراضي الفلسطينية حوالي 45355 ألف إصابة ووفاة حوالي 422 شخصًا، 
بحسب موقع وزارة الصحة الفلسطينية، أما في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، فهناك ما يقارب 3839 حالة إصابة ووفاة 
149 شخصًا حتى اآلن (موقع وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 2020(2)، وفي إسرائيل التي تخضع في هذه األيام، بناًء 
ي  على قرار الحكومة رقم 384 بتاريخ 16-9-2020، (مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 2020)(3) إلى إغالق ثاٍن بسبب تفشِّ
286393 ألف حالة،  التاريخ نفسه حوالي  العالمية- حتى  َلْت -بحسب إحصائيات منظمة الصحة  ثانية، َسجَّ الفيروس في موجة 

ي المتصاعد تم اتخاذ قرار اإلغالق العام، بما في ذلك إغالق المؤسسات التربوية.  ووفاة 1864 شخصًا، وبسبب التفشِّ
ات اإلسرائيلية إلى أن حوالي 39764 ألف مصاب معرف حتى تاريخ 9-10-2020 بين  أما في المدينة المقدسة فُتشير اإلحصائيَّ
فلسطيني  مقدسي  ألف   11 حوالي  نفسه  التاريخ  حتى  بينهم  ومن   ،(4)(4)(2020 اإلسرائيلية،  الصحة  (وزارة  والعرب  اليهود 
مصاب، إضافة إلى حوالي 3791 مقدسيًا فلسطينيًا آخر من الذين يسكنون في ضواحي المدينة، ويشير المصدر نفسه إلى وفاة 

89 مواطنًا فلسطينيًا من المدينة والضواحي (وزارة الصحة الفلسطينية، 2020)(5)(5).

تقديم:



كما يظهر في اإلحصائيات السابقة، فإنَّ تفشي الفيروس المستجد في شهر آذار من العام 2020 وعودة نشاطه في موجة ثانية 
األراضي  في  التعليم  عملية  على  كبير  بشكل  ر  أثَّ قد  الجديدة  الدراسية  السنة  افتتاح  مع  نفسه  العام  من  سبتمبر  شهر  في 

الفلسطينية بشكل عام وعلى مدارس القدس بشكل خاص لخصوصية المدارس المقدسية من الناحية اإلدارية. 
وسنحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على أثر تفشي فايروس كوفيد19- على الخدمات التربوية في مدينة القدس وعلى 
الجهاز  َذها  نفَّ التي  والبرامج  األنشطة  إلى  إضافة  مواجهته،  إلى  والتربوية  التعليمية  المؤسسات  اضطرت  الذي  ي  التحدِّ حجم 
التربوي في محاولة من طرفه للحفاظ على الطلبة من التسرب وإشغالهم في بيوتهم ُبَعْيد إغالق المدارس وبدء نظام التعلم 
عن ُبْعد، (الواقع الجديد) الذي َخَلَق تحديًا لوزارة التربية التعليم والسلطات المحلّية، وكذلك سنحاول الكشف عن الخطط التي 
إغالق  استمرارية  ظل  في  الحالي  الدراسي  للعام  الجديد  الوضع  مع  ف  للتكيُّ الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارة  وضعتها 

المؤسسات.

أمر إغالق مديرية  2020-2021 بسبب  للعام  الحكومية والخاصة  المدارس  المسجلين في  الطلبة  لدينا قوائم لعدد  تتوفر  لم 
القدس وصعوبة الوصول للمعلومات، وبسبب عدم انتظام عمليات التسجيل في المدارس، كون المدارس لم تبدأ بالعمل بشكل 
منتظم بعد، واإلحصائيات التالية ُتْظِهر عدد المدارس والطلبة الذين تضرروا خالل العام الدراسي الماضي 2019-2020 بسبب 

الجائحة.

جدول إحصائيات المدارس الحكومية والخاصة والوكالة (7)
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إضافة للطلبة النظاميين في المدارس من الصف األول وحتى الصف الثاني عشر، هناك آالف األطفال الذين يدرسون في العام 
القدس  بلدية  قبل  من  بها  معترف  خاصة  روضات  و606  اإلسرائيلية  القدس  لبلدية  تابعة  روضة   161 في  الحالي  الدراسي 
اإلسرائيلية(11)(11)، وقد انضم إلى رياض األطفال حوالي 17573 طفًال بحسب إحصائيات العام الدراسي الماضي 2020-2019. 
أما الجهة األخرى للمدينة، فهناك حوالي 104.852 طالبًا يهوديًا يدرسون في المدارس الدينية و66.151 طالبًا يهوديًا يدرسون 
في المدارس الحكومية الرسمية، جميعهم بال استثناء تضرروا أيضًا نتيجة تلك الفاجعة(12)، حيث ُتْظِهر جميع التقارير أن الفئات 

األكثر تضررًا من الفيروس في مدينة القدس هم العرب والمتدينون المتزمتون باألساس(13)
َلة في المواقع الرسمية سواء لمديرية التربية والتعليم الفلسطينية في القدس الشريف أو  ويعكس عدم وجود إحصائيات مسجَّ
لبلدية القدس اإلسرائيلية للعام الدراسي 2020-2021 حالة االضطراب الواضحة لعملية التسجيل للمدارس ورياض األطفال في 
المدينة، وبالتالي هناك تساؤل كبير حول أعداد الطلبة الحقيقيين الذين يتعلمون على الطرف اآلخر من خط اإلنترنت، والذين لم 
يلَتُقوا وجهًا بوجه حتى اآلن مع معلميهم ومعلماتهم، ولربما استطاع بعضهم فعل ذلك في األسبوع األول فقط من السنة 
ر أيضًا تمديد فترة التسجيل لرياض األطفال في مكاتب بلدية القدس اإلسرائيلية حتى 2020-9-30. الدراسية، ولربما هذا ما ُيفسِّ

خالل بحثنا لم نجد دراسات وأبحاث حددت درجة األثر وحجم األضرار التي تسببت بها الجائحة، والسبب الى ذلك يرجع الى حداثة 
الظاهرة التي ما زالت ترافقنا منذ أشهر. هناك الكثير من الدراسات الطبية واالقتصادية التي فحصت آثار الفيروس ولكن ال يوجد 
دراسات فحصت االثار على األسرة أو على التعليم. وبالتالي سنعتمد في عرضنا هذا الى مجموعة أبحاث عينية وتقارير لبعض 
التعليم في  زالت تواجه جهاز  التي واجهت وما  التحديات  المؤسسات الحقوقية وتقارير لبعض الجمعيات الخاصة للحديث عن 

مدينة القدس، اضافة الى التواصل المباشر مع مدرسات وأهل واالستفسار عن تحدياتهم وعن تجاربهم الحقلية. 

1- قرار اغالق مكتب التربية وتداعياته: قبيل الجائحة، بدأت السلطة اإلسرائيلية بتجفيف وإغالق مصادر الدعم الفلسطيني 
ت ذلك بإغالق المؤسسات الشبابية والجمعيات، ومن بين تلك المؤسسات قامت بإغالق مكتب مديرية  في المدينة، فاستَهلَّ
التربية والتعليم الفلسطينية، فبتاريخ 21 من تشرين الثاني 2019، وبأمر من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي تقرر إغالق مكتب 
ذ حتى 21 من تشرين الثاني 2019، وَتَتاَبَعت  المديرية لمدة ستة أشهر، علمًا أن القرار كان قد صدر في 6 من تشرين األول ولم ُيَنفَّ
التمديدات لإلغالق حتى اليوم، حيث إن إغالق مكاتب المديرية وعدم قدرة الموظفين والموظفات -الذين تشتتوا بين مدارس 
ر سلبًا على عمل المديرية.(14) القدس المختلفة للعمل منها- على الوصول إلى مكاتبهم والرجوع إلى الحواسيب والتقارير، مما أثَّ

بات  ُمَركَّ أي من  يكون  أن  عة من دون  ُمَتسرِّ بصورة متسرعة  بعد  التعليم عن  بنهج  والبدء  المدارس  اغالق  اتخاذ   -2
الطلبة  يكن  ولم  لذلك،  جاهزتين  اإلسرائيلية  وال  الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارتا  تكن  فلم  لذلك،  جاهزًا  التعليمية  العملية 
وجاهية  بصورة  ر  لُيَمرَّ أصًال  ُبِنَي  الذي  الدراسي  المنهاج  يسعفهم  ولم  السريعة،  النقلة  لهذه  جاهزين  والمعلمون  وذووهم 
باألساس، ففي مقابلة ُأجِرَيت مع بروفيسور محمد أمارة المحاضر في كلية بيت بيرل تحدث على أن التغيير الفجائي وعدم وجود 
َل عبئًا كبيرًا على المعلمين والمعلمات بسبب عدم معرفتهم بالتعليم عن  خطط للتعامل مع األزمات في الوزارة والمدارس َشكَّ
بعد وبسبب مهاراتهم المحدودة في التدريس عن ُبْعد، إضافة إلى البنية التحتية السيئة وعدم توفر األدوات التي يحتاجها كل 

من المعلم والمعلمة واألهل للقيام بالتعلم.(15)
تكن جاهزة  الصحة، فلم  وزارة  بتعليمات  األول  اليوم  التزمت ومنذ  القدس مغايرة، فقد  بلدية  تكن سياسة  لم  المقابل  وفي 
للتعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها ومتطلباتها، وبالتالي وبْين ليلٍة وُضحاها التزم الطلبة والمعلمون والمعلمات في شطري 
المدينة الشرقي والغربي- كما في باقي المدن األخرى- بيوتهم من دون وجود أي خطط مسبقة لكيفية االستمرار في العملية 

التعليمية، وخصوصًا أنه ليس للمعلمين والمعلمات في الغالب معرفة بأيِّ مهارات في التعليم عن ُبعد. 

3- ضعف البنى التحتية ونقص األجهزة: ببحسب التقرير نفسه، فقد تحدث الكاتب عن أن حوالي %33 من الطالب والطالبات 
في المجتمع العربي في داخل الخط األخضر، أي حوالي 200 ألف طالب وطالبة محرومون من االندماج في عملية التعلم عن 
ُبْعد؛ بسبب عدم امتالكهم الحواسيب التي تساعدهم على ذلك، وبسبب البنى التحتية الهشة لإلنترنت في الكثير من المناطق، 
وفي استطالع قامت به الباحثة الرئيسية مع بعض المعلمين والمعلمات في 11 مدرسة مختلفة تابعة لمديرية التربية والتعليم 
تواجه عملية  التي  التحديات  أبرز  اإلنترنت من  أن مشكلة ضعف  إلى  أشاروا  المعلمين والمعلمات  %95 من  أن  ن  تبيَّ بالقدس، 
%75 من  اتفق  الكبيرة، فقد  الطلبة وخاصة في األسر  بين يدي  األجهزة  توفر  الثاني فهو عدم  التحدي  أما  ُبْعد،  التعليم عن 
المعلمين والمعلمات أن نقص األجهزة يعتبر معيقًا لعملية التواصل مع الطلبة، وشعر المعلمون والمعلمات بنوع من التحدي 
في التعليم عن ُبْعد، فالجلوس الطويل أمام الحاسوب والوقت الطويل الذي يحتاجه المدرس لتحضير الدروس على حساب حياته 

ب بالنهاية احتراقًا نفسيًا.(16) الشخصية، ُيَسبِّ
وفي دراسة أجرتها مؤسسة فيصل الحسيني في الفصل الثاني من العام 2020، على 17 مدرسة في القدس من أجل تحديد 

تحديات جهاز التعليم في فترة الكورونا:

الواقع واالحتياجات في تلك المدارس؛ إذا استمر التعليم عن ُبْعد واستمر تأثير الجائحة، أظهرت نتائج تلك الدراسة17) أن واحدًا 
مع  التواصل  من  يتمكنوا  لم  المدارس  تلك  في  الطلبة  من   35% نسبته  ما  أن  هو  التعليمية  العملية  على  المخاطر  أهم  من 
معلميهم ومعلماتهم لعدم توفر أجهزة لديهم، وأشارت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس 
تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم يتجاوز %20، كما وأشارت الدراسة إلى أن ما نسبته %12.3 من الطلبة بحاجة لتوفير 

جهاز حاسوب.
األجهزة  عشرات  بتوفير  القدس  صندوق  مثل  األخرى  المؤسسات  بعض  مع  بالتعاون  اإلسرائيلية  القدس  بلدية  قامت  وقد 
رت آالف األجهزة للوسط اليهودي الديني والعلماني في المدينة، وبالرغم من مساهمتها،  للمقدسيين الفلسطينيين، بينما َوفَّ

فما زال آالف الطلبة محرومين من التعليم بسبب نقص في األجهزة وخصوصًا في األسر كثيرة األبناء.(18)

4- عدم جهوزية المعلمين للتدريس عن بعد: فلم تكن فكرة التعليم عن ُبْعد واردة في النظام التعليمي المدرسي، رغم 
َجْت جامعة القدس المفتوحة التي باشرت تقديم خدمة التعليم  أنها ُعِرَفت في مجتمع التعلم الفلسطيني منذ عقود، فقد َخرَّ
منذ العام 1991 المئات من أبناء هذا الشعب، واعتمدت التعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني 
َمْت  منذ العام 2015(19)(19) لتسهيل تلقي المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة؛ إال أن الفكرة لم تكن قد ُعمِّ
على صعيد التعليم المدرسي، ومع الجائحة وجد المعلمون والمعلمات أنفسهم أمام موقف ال يحسدون عليه، فالخروج إلى 

المدرسة كالمعتاد توقف، والحاجة إلى متابعة المهمات ومتابعة الطلبة عن ُبْعد أصبح ضرورة ملحة.
وعلى سبيل المثال ال الحصر، أظهرت نتائج مسح احتياجات المعلمين والمعلمات الذي أجرته مديرية التربية والتعليم في القدس 
من خالل توزيع استبانة قبلية لورشة تدريبية حول استخدام 20)(20)(Office 365)حيث تبين حاجة المعلمين والمعلمات لدورات 
تدريبية شاملة ألغلب البرمجيات (Teams, Forms, Outlook, Calendar, OneDrive, Class notebook, Stream)، وأشارت 
نتائج المسح أيضًا إلى أن معارف 50 معلمًا ومعلمًة من مدارس مختلفة تتراوح بين جيدة إلى ضعيفة في استخدام البرمجيات، 
ل تحديًا إما بسبب انقطاع اإلنترنت أو ضعفه أو لعدم توفر  كما أظهرت النتائج أيضًا أن الوصول للمعلومات بسرعة ونجاعة َشكَّ
جهاز الب توب مع المعلم/ـة، كما أظهر المعلمون والمعلمات رغبة في استمرار الورشات التدريبية بصورة وجاهية عند العودة 

إلى المدارس.(21)
وفي دراسة(22) توصلت لها مؤسسة فيصل الحسيني خلصت إلى نتائج منها أن %54 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى 
تدريبات على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأن %45 منهم يحتاجون إلى مهارات خاصة بالتعليم عن ُبْعد، كما أشارت النتائج 

إلى أن %8 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى اتصال بشبكة اإلنترنت، و%36 منهم يحتاجون لجهاز حاسوب.
وأوضحت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم 
يتجاوز %20؛ ولكن هذا ال يعني أبدًا فشل التعليم عن بعد، فهناك جهود مشكورة لبعض المعلمين والمعلمات في تطبيق 
منهج البحث العلمي عن ُبْعد وإتاحة الفرص لطالبهم لعمل تجارب بما يتوفر في المنزل، إضافة إلى تفضيل بعض اُألسر زيادة 

سرعة النت وتوفير أجهزة ألبنائهم على احتياجات أخرى لهم.
أما في المدارس اإلسرائيلية فلم يكن حال المعلمين الفلسطينيين والمعلمات الفلسطينيات واليهود في المدارس اإلسرائيلية 
أفضل، فُقَبْيل افتتاح السنة الدراسية الحالية 2020-2021، أظهرت نتائج تقرير لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية أن 100 ألف 
معلم ومعلمة استكملوا معارف في التعليم عن ُبْعد خالل األشهر الماضية، بينما هناك 100 ألف معلم ومعلمة آخرون ليست 

لديهم المهارة في عمل ذلك حتى شهر 2020-8.(23)

5- عدم جهوزية األهالي للتعلم عن بعد: باتت عملية التواصل بين الطلبة والمعلمين أمرًا كارثيًا للعائالت الكبيرة التي فيها 
األطفال  من  كبير  عدد  فيها  التي  الكبيرة  للعائالت  كارثيًا  أمرًا  والمعلمات  والمعلمين  الطلبة  بين  التواصل  عملية  باتت  لقد   :
ويستخدمون شبكة إنترنت واحدة ويحتاجون إلى أجهزة كثيرة لم تكن متوفرة للتواصل مع المعلمين والمعلمات، وأدت الجائحة 
الرتفاع أعداد العاطلين عن العمل في إسرائيل بصورة عامة والتي وصلت إلى مستويات ال يمكن لالقتصاد تحملها كما يظهر في 
الشكل اآلتي(24)(24)، ومن الواضح أن أعداد العاطلين عن العمل تختلف بحسب المؤسسة التي تصدرها، كون عملية التسجيل 
في كل مؤسسة تختلف عن األخرى، ففي حين تعتمد مكاتب العمل أعداد المتوجهين لطلب وظيفة، ويعتمد التأمين الوطني 
على عدد طلبات االستحقاق، فيما يعتمد اإلحصاء المركزي على األبحاث الميدانية، وبغض النظر عن االختالف ُتْظِهر األرقام أزمة 

َرت على عدد هائل من اُألَسر بما فيها اُألَسر الفلسطينية في مدينة القدس. أثَّ
ل  وتشير المعطيات إلى أن األرقام قفزت مرة أخرى خالل شهر 9-2020 ويتوقع ارتفاعها بسبب اإلغالق الحالي(25)، وقد شكَّ

الوضع االقتصادي عبئًا على األسر التي ُأْلِزَمْت بتوفير أجهزة حاسوب ألبنائها لمساعدتهم على التعلم، إضافة إلى ذلك لم يكن 
للكثير من األهالي القدرة على التعامل مع برمجيات الحاسوب الضرورية للتعلم عن ُبْعد، إضافة إلى قلة معرفتهم في أساليب 

التدريس المنزلي.(26)

وفي َمْسٍح بسيط ُأْجِرَي الحتياج الورقة الحالية، قامت الباحثة الرئيسية بتوزيع استبانة على (110) أهالي (عينة متاحة قصدية) 
طلبٍة يدرس أبناؤهم في مدارس تابعة لبلدية القدس ومدارس خاصة ومدارس تابعة للمديرية، وعندما ُسِئُلوا عن أهم التحديات 

التي تواجههم ذكروا 16 تحديًا، نذكر أهمها: 

وعندما سئلوا عن أهم ما يحتاجونه من الوزارة، جاءت إجاباتهم كالتالي بحسب اإلجابة األكثر تكرارًا 

الوباء، وتمديد  6- عدم توفر طريقة لتقييم أداء الطلبة بصورة موضوعية وفعلية، مع تصاعد حالة الطوارئ وانتشار 
اإلغالق للشهر الثالث على التوالي، ففي أيار 2020 أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قرارًا بإنهاء العام الدراسي في 
الفترة الواقعة بين 19 و21 أيار، مع قرار لتوزيع الشهادات على مدى ثالثة أيام مع اتخاذ اإلجراءات الصحية التي تهتم بالتباعد 
والمحافظة على سالمة الجميع، مشددين على أهمية التركيز على المباحث األساسية والمفاهيم األساسية، وقد حمل هذا بين 
ثناياه قرارًا بالترفيع التلقائي وعدم احتساب فترة التعلم عن ُبْعد والتي طالت لشهرين ونصف، وإنَّ مضمون القرار باعتماد نتائج 
الطلبة في الفصل األول وفق سجالت التقويم مع عدم تدوين أي نتائج للطلبة في الفصل الثاني في الشهادة المدرسية عاد 
ببعض اآلثار السلبية على الطلبة المتفوقين الذين عملوا ِبِجٍد أثناء فترة التعلم عن بعد، وبالمنفعة على الطلبة األقل حظًا في 

التعلم حيث استطاعوا عبور عام دراسي آخر بدون أي إكمال أو رسوب. (27)

(28): تحدث سافيدرا في  الخفي والظاهر:  التسرب  للتعلم ومنع  الدافعية والحماس  الحفاظ على  الصعوبة في   -7
تقريره للبنك الدولي أن الحفاظ على حماس الطلبة لحضور اللقاءات والمشاركة لساعات هو َتَحدٍّ كبير على المعلم والمعلمة 
ر فيه الوحدات التعليمية، ومن ردود فعل الكثير من المعلمين والمعلمات واألهالي  َأَخَذُه بعين االعتبار في الوقت الذي ُيحضِّ
والطلبة نستطيع التنبؤ أن التدريس عن ُبْعد ضمن المعطيات والوسائل المتوفرة ليس أمرًا ممتعًا للكثير، بل متعبًا وال يحقق 

بالغالب المستوى المطلوب من التعليم النوعي سواء الطلبة وللكثير من األهالي.



خالل بحثنا لم نجد دراسات وأبحاث حددت درجة األثر وحجم األضرار التي تسببت بها الجائحة، والسبب الى ذلك يرجع الى حداثة 
الظاهرة التي ما زالت ترافقنا منذ أشهر. هناك الكثير من الدراسات الطبية واالقتصادية التي فحصت آثار الفيروس ولكن ال يوجد 
دراسات فحصت االثار على األسرة أو على التعليم. وبالتالي سنعتمد في عرضنا هذا الى مجموعة أبحاث عينية وتقارير لبعض 
التعليم في  زالت تواجه جهاز  التي واجهت وما  التحديات  المؤسسات الحقوقية وتقارير لبعض الجمعيات الخاصة للحديث عن 

مدينة القدس، اضافة الى التواصل المباشر مع مدرسات وأهل واالستفسار عن تحدياتهم وعن تجاربهم الحقلية. 

1- قرار اغالق مكتب التربية وتداعياته: قبيل الجائحة، بدأت السلطة اإلسرائيلية بتجفيف وإغالق مصادر الدعم الفلسطيني 
ت ذلك بإغالق المؤسسات الشبابية والجمعيات، ومن بين تلك المؤسسات قامت بإغالق مكتب مديرية  في المدينة، فاستَهلَّ
التربية والتعليم الفلسطينية، فبتاريخ 21 من تشرين الثاني 2019، وبأمر من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي تقرر إغالق مكتب 
ذ حتى 21 من تشرين الثاني 2019، وَتَتاَبَعت  المديرية لمدة ستة أشهر، علمًا أن القرار كان قد صدر في 6 من تشرين األول ولم ُيَنفَّ
التمديدات لإلغالق حتى اليوم، حيث إن إغالق مكاتب المديرية وعدم قدرة الموظفين والموظفات -الذين تشتتوا بين مدارس 
ر سلبًا على عمل المديرية.(14) القدس المختلفة للعمل منها- على الوصول إلى مكاتبهم والرجوع إلى الحواسيب والتقارير، مما أثَّ

بات  ُمَركَّ أي من  يكون  أن  عة من دون  ُمَتسرِّ بصورة متسرعة  بعد  التعليم عن  بنهج  والبدء  المدارس  اغالق  اتخاذ   -2
الطلبة  يكن  ولم  لذلك،  جاهزتين  اإلسرائيلية  وال  الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارتا  تكن  فلم  لذلك،  جاهزًا  التعليمية  العملية 
وجاهية  بصورة  ر  لُيَمرَّ أصًال  ُبِنَي  الذي  الدراسي  المنهاج  يسعفهم  ولم  السريعة،  النقلة  لهذه  جاهزين  والمعلمون  وذووهم 
باألساس، ففي مقابلة ُأجِرَيت مع بروفيسور محمد أمارة المحاضر في كلية بيت بيرل تحدث على أن التغيير الفجائي وعدم وجود 
َل عبئًا كبيرًا على المعلمين والمعلمات بسبب عدم معرفتهم بالتعليم عن  خطط للتعامل مع األزمات في الوزارة والمدارس َشكَّ
بعد وبسبب مهاراتهم المحدودة في التدريس عن ُبْعد، إضافة إلى البنية التحتية السيئة وعدم توفر األدوات التي يحتاجها كل 

من المعلم والمعلمة واألهل للقيام بالتعلم.(15)
تكن جاهزة  الصحة، فلم  وزارة  بتعليمات  األول  اليوم  التزمت ومنذ  القدس مغايرة، فقد  بلدية  تكن سياسة  لم  المقابل  وفي 
للتعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها ومتطلباتها، وبالتالي وبْين ليلٍة وُضحاها التزم الطلبة والمعلمون والمعلمات في شطري 
المدينة الشرقي والغربي- كما في باقي المدن األخرى- بيوتهم من دون وجود أي خطط مسبقة لكيفية االستمرار في العملية 

التعليمية، وخصوصًا أنه ليس للمعلمين والمعلمات في الغالب معرفة بأيِّ مهارات في التعليم عن ُبعد. 

3- ضعف البنى التحتية ونقص األجهزة: ببحسب التقرير نفسه، فقد تحدث الكاتب عن أن حوالي %33 من الطالب والطالبات 
في المجتمع العربي في داخل الخط األخضر، أي حوالي 200 ألف طالب وطالبة محرومون من االندماج في عملية التعلم عن 
ُبْعد؛ بسبب عدم امتالكهم الحواسيب التي تساعدهم على ذلك، وبسبب البنى التحتية الهشة لإلنترنت في الكثير من المناطق، 
وفي استطالع قامت به الباحثة الرئيسية مع بعض المعلمين والمعلمات في 11 مدرسة مختلفة تابعة لمديرية التربية والتعليم 
تواجه عملية  التي  التحديات  أبرز  اإلنترنت من  أن مشكلة ضعف  إلى  أشاروا  المعلمين والمعلمات  %95 من  أن  ن  تبيَّ بالقدس، 
%75 من  اتفق  الكبيرة، فقد  الطلبة وخاصة في األسر  بين يدي  األجهزة  توفر  الثاني فهو عدم  التحدي  أما  ُبْعد،  التعليم عن 
المعلمين والمعلمات أن نقص األجهزة يعتبر معيقًا لعملية التواصل مع الطلبة، وشعر المعلمون والمعلمات بنوع من التحدي 
في التعليم عن ُبْعد، فالجلوس الطويل أمام الحاسوب والوقت الطويل الذي يحتاجه المدرس لتحضير الدروس على حساب حياته 

ب بالنهاية احتراقًا نفسيًا.(16) الشخصية، ُيَسبِّ
وفي دراسة أجرتها مؤسسة فيصل الحسيني في الفصل الثاني من العام 2020، على 17 مدرسة في القدس من أجل تحديد 

الواقع واالحتياجات في تلك المدارس؛ إذا استمر التعليم عن ُبْعد واستمر تأثير الجائحة، أظهرت نتائج تلك الدراسة17) أن واحدًا 
مع  التواصل  من  يتمكنوا  لم  المدارس  تلك  في  الطلبة  من   35% نسبته  ما  أن  هو  التعليمية  العملية  على  المخاطر  أهم  من 
معلميهم ومعلماتهم لعدم توفر أجهزة لديهم، وأشارت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس 
تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم يتجاوز %20، كما وأشارت الدراسة إلى أن ما نسبته %12.3 من الطلبة بحاجة لتوفير 

جهاز حاسوب.
األجهزة  عشرات  بتوفير  القدس  صندوق  مثل  األخرى  المؤسسات  بعض  مع  بالتعاون  اإلسرائيلية  القدس  بلدية  قامت  وقد 
رت آالف األجهزة للوسط اليهودي الديني والعلماني في المدينة، وبالرغم من مساهمتها،  للمقدسيين الفلسطينيين، بينما َوفَّ

فما زال آالف الطلبة محرومين من التعليم بسبب نقص في األجهزة وخصوصًا في األسر كثيرة األبناء.(18)

4- عدم جهوزية المعلمين للتدريس عن بعد: فلم تكن فكرة التعليم عن ُبْعد واردة في النظام التعليمي المدرسي، رغم 
َجْت جامعة القدس المفتوحة التي باشرت تقديم خدمة التعليم  أنها ُعِرَفت في مجتمع التعلم الفلسطيني منذ عقود، فقد َخرَّ
منذ العام 1991 المئات من أبناء هذا الشعب، واعتمدت التعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني 
َمْت  منذ العام 2015(19)(19) لتسهيل تلقي المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة؛ إال أن الفكرة لم تكن قد ُعمِّ
على صعيد التعليم المدرسي، ومع الجائحة وجد المعلمون والمعلمات أنفسهم أمام موقف ال يحسدون عليه، فالخروج إلى 

المدرسة كالمعتاد توقف، والحاجة إلى متابعة المهمات ومتابعة الطلبة عن ُبْعد أصبح ضرورة ملحة.
وعلى سبيل المثال ال الحصر، أظهرت نتائج مسح احتياجات المعلمين والمعلمات الذي أجرته مديرية التربية والتعليم في القدس 
من خالل توزيع استبانة قبلية لورشة تدريبية حول استخدام 20)(20)(Office 365)حيث تبين حاجة المعلمين والمعلمات لدورات 
تدريبية شاملة ألغلب البرمجيات (Teams, Forms, Outlook, Calendar, OneDrive, Class notebook, Stream)، وأشارت 
نتائج المسح أيضًا إلى أن معارف 50 معلمًا ومعلمًة من مدارس مختلفة تتراوح بين جيدة إلى ضعيفة في استخدام البرمجيات، 
ل تحديًا إما بسبب انقطاع اإلنترنت أو ضعفه أو لعدم توفر  كما أظهرت النتائج أيضًا أن الوصول للمعلومات بسرعة ونجاعة َشكَّ
جهاز الب توب مع المعلم/ـة، كما أظهر المعلمون والمعلمات رغبة في استمرار الورشات التدريبية بصورة وجاهية عند العودة 

إلى المدارس.(21)
وفي دراسة(22) توصلت لها مؤسسة فيصل الحسيني خلصت إلى نتائج منها أن %54 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى 
تدريبات على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأن %45 منهم يحتاجون إلى مهارات خاصة بالتعليم عن ُبْعد، كما أشارت النتائج 

إلى أن %8 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى اتصال بشبكة اإلنترنت، و%36 منهم يحتاجون لجهاز حاسوب.
وأوضحت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم 
يتجاوز %20؛ ولكن هذا ال يعني أبدًا فشل التعليم عن بعد، فهناك جهود مشكورة لبعض المعلمين والمعلمات في تطبيق 
منهج البحث العلمي عن ُبْعد وإتاحة الفرص لطالبهم لعمل تجارب بما يتوفر في المنزل، إضافة إلى تفضيل بعض اُألسر زيادة 

سرعة النت وتوفير أجهزة ألبنائهم على احتياجات أخرى لهم.
أما في المدارس اإلسرائيلية فلم يكن حال المعلمين الفلسطينيين والمعلمات الفلسطينيات واليهود في المدارس اإلسرائيلية 
أفضل، فُقَبْيل افتتاح السنة الدراسية الحالية 2020-2021، أظهرت نتائج تقرير لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية أن 100 ألف 
معلم ومعلمة استكملوا معارف في التعليم عن ُبْعد خالل األشهر الماضية، بينما هناك 100 ألف معلم ومعلمة آخرون ليست 

لديهم المهارة في عمل ذلك حتى شهر 2020-8.(23)

5- عدم جهوزية األهالي للتعلم عن بعد: باتت عملية التواصل بين الطلبة والمعلمين أمرًا كارثيًا للعائالت الكبيرة التي فيها 
األطفال  من  كبير  عدد  فيها  التي  الكبيرة  للعائالت  كارثيًا  أمرًا  والمعلمات  والمعلمين  الطلبة  بين  التواصل  عملية  باتت  لقد   :
ويستخدمون شبكة إنترنت واحدة ويحتاجون إلى أجهزة كثيرة لم تكن متوفرة للتواصل مع المعلمين والمعلمات، وأدت الجائحة 
الرتفاع أعداد العاطلين عن العمل في إسرائيل بصورة عامة والتي وصلت إلى مستويات ال يمكن لالقتصاد تحملها كما يظهر في 
الشكل اآلتي(24)(24)، ومن الواضح أن أعداد العاطلين عن العمل تختلف بحسب المؤسسة التي تصدرها، كون عملية التسجيل 
في كل مؤسسة تختلف عن األخرى، ففي حين تعتمد مكاتب العمل أعداد المتوجهين لطلب وظيفة، ويعتمد التأمين الوطني 
على عدد طلبات االستحقاق، فيما يعتمد اإلحصاء المركزي على األبحاث الميدانية، وبغض النظر عن االختالف ُتْظِهر األرقام أزمة 

َرت على عدد هائل من اُألَسر بما فيها اُألَسر الفلسطينية في مدينة القدس. أثَّ
ل  وتشير المعطيات إلى أن األرقام قفزت مرة أخرى خالل شهر 9-2020 ويتوقع ارتفاعها بسبب اإلغالق الحالي(25)، وقد شكَّ

الوضع االقتصادي عبئًا على األسر التي ُأْلِزَمْت بتوفير أجهزة حاسوب ألبنائها لمساعدتهم على التعلم، إضافة إلى ذلك لم يكن 
للكثير من األهالي القدرة على التعامل مع برمجيات الحاسوب الضرورية للتعلم عن ُبْعد، إضافة إلى قلة معرفتهم في أساليب 

التدريس المنزلي.(26)

وفي َمْسٍح بسيط ُأْجِرَي الحتياج الورقة الحالية، قامت الباحثة الرئيسية بتوزيع استبانة على (110) أهالي (عينة متاحة قصدية) 
طلبٍة يدرس أبناؤهم في مدارس تابعة لبلدية القدس ومدارس خاصة ومدارس تابعة للمديرية، وعندما ُسِئُلوا عن أهم التحديات 

التي تواجههم ذكروا 16 تحديًا، نذكر أهمها: 

وعندما سئلوا عن أهم ما يحتاجونه من الوزارة، جاءت إجاباتهم كالتالي بحسب اإلجابة األكثر تكرارًا 

الوباء، وتمديد  6- عدم توفر طريقة لتقييم أداء الطلبة بصورة موضوعية وفعلية، مع تصاعد حالة الطوارئ وانتشار 
اإلغالق للشهر الثالث على التوالي، ففي أيار 2020 أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قرارًا بإنهاء العام الدراسي في 
الفترة الواقعة بين 19 و21 أيار، مع قرار لتوزيع الشهادات على مدى ثالثة أيام مع اتخاذ اإلجراءات الصحية التي تهتم بالتباعد 
والمحافظة على سالمة الجميع، مشددين على أهمية التركيز على المباحث األساسية والمفاهيم األساسية، وقد حمل هذا بين 
ثناياه قرارًا بالترفيع التلقائي وعدم احتساب فترة التعلم عن ُبْعد والتي طالت لشهرين ونصف، وإنَّ مضمون القرار باعتماد نتائج 
الطلبة في الفصل األول وفق سجالت التقويم مع عدم تدوين أي نتائج للطلبة في الفصل الثاني في الشهادة المدرسية عاد 
ببعض اآلثار السلبية على الطلبة المتفوقين الذين عملوا ِبِجٍد أثناء فترة التعلم عن بعد، وبالمنفعة على الطلبة األقل حظًا في 

التعلم حيث استطاعوا عبور عام دراسي آخر بدون أي إكمال أو رسوب. (27)

(28): تحدث سافيدرا في  الخفي والظاهر:  التسرب  للتعلم ومنع  الدافعية والحماس  الحفاظ على  الصعوبة في   -7
تقريره للبنك الدولي أن الحفاظ على حماس الطلبة لحضور اللقاءات والمشاركة لساعات هو َتَحدٍّ كبير على المعلم والمعلمة 
ر فيه الوحدات التعليمية، ومن ردود فعل الكثير من المعلمين والمعلمات واألهالي  َأَخَذُه بعين االعتبار في الوقت الذي ُيحضِّ
والطلبة نستطيع التنبؤ أن التدريس عن ُبْعد ضمن المعطيات والوسائل المتوفرة ليس أمرًا ممتعًا للكثير، بل متعبًا وال يحقق 

بالغالب المستوى المطلوب من التعليم النوعي سواء الطلبة وللكثير من األهالي.



خالل بحثنا لم نجد دراسات وأبحاث حددت درجة األثر وحجم األضرار التي تسببت بها الجائحة، والسبب الى ذلك يرجع الى حداثة 
الظاهرة التي ما زالت ترافقنا منذ أشهر. هناك الكثير من الدراسات الطبية واالقتصادية التي فحصت آثار الفيروس ولكن ال يوجد 
دراسات فحصت االثار على األسرة أو على التعليم. وبالتالي سنعتمد في عرضنا هذا الى مجموعة أبحاث عينية وتقارير لبعض 
التعليم في  زالت تواجه جهاز  التي واجهت وما  التحديات  المؤسسات الحقوقية وتقارير لبعض الجمعيات الخاصة للحديث عن 

مدينة القدس، اضافة الى التواصل المباشر مع مدرسات وأهل واالستفسار عن تحدياتهم وعن تجاربهم الحقلية. 

1- قرار اغالق مكتب التربية وتداعياته: قبيل الجائحة، بدأت السلطة اإلسرائيلية بتجفيف وإغالق مصادر الدعم الفلسطيني 
ت ذلك بإغالق المؤسسات الشبابية والجمعيات، ومن بين تلك المؤسسات قامت بإغالق مكتب مديرية  في المدينة، فاستَهلَّ
التربية والتعليم الفلسطينية، فبتاريخ 21 من تشرين الثاني 2019، وبأمر من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي تقرر إغالق مكتب 
ذ حتى 21 من تشرين الثاني 2019، وَتَتاَبَعت  المديرية لمدة ستة أشهر، علمًا أن القرار كان قد صدر في 6 من تشرين األول ولم ُيَنفَّ
التمديدات لإلغالق حتى اليوم، حيث إن إغالق مكاتب المديرية وعدم قدرة الموظفين والموظفات -الذين تشتتوا بين مدارس 
ر سلبًا على عمل المديرية.(14) القدس المختلفة للعمل منها- على الوصول إلى مكاتبهم والرجوع إلى الحواسيب والتقارير، مما أثَّ

بات  ُمَركَّ أي من  يكون  أن  عة من دون  ُمَتسرِّ بصورة متسرعة  بعد  التعليم عن  بنهج  والبدء  المدارس  اغالق  اتخاذ   -2
الطلبة  يكن  ولم  لذلك،  جاهزتين  اإلسرائيلية  وال  الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارتا  تكن  فلم  لذلك،  جاهزًا  التعليمية  العملية 
وجاهية  بصورة  ر  لُيَمرَّ أصًال  ُبِنَي  الذي  الدراسي  المنهاج  يسعفهم  ولم  السريعة،  النقلة  لهذه  جاهزين  والمعلمون  وذووهم 
باألساس، ففي مقابلة ُأجِرَيت مع بروفيسور محمد أمارة المحاضر في كلية بيت بيرل تحدث على أن التغيير الفجائي وعدم وجود 
َل عبئًا كبيرًا على المعلمين والمعلمات بسبب عدم معرفتهم بالتعليم عن  خطط للتعامل مع األزمات في الوزارة والمدارس َشكَّ
بعد وبسبب مهاراتهم المحدودة في التدريس عن ُبْعد، إضافة إلى البنية التحتية السيئة وعدم توفر األدوات التي يحتاجها كل 

من المعلم والمعلمة واألهل للقيام بالتعلم.(15)
تكن جاهزة  الصحة، فلم  وزارة  بتعليمات  األول  اليوم  التزمت ومنذ  القدس مغايرة، فقد  بلدية  تكن سياسة  لم  المقابل  وفي 
للتعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها ومتطلباتها، وبالتالي وبْين ليلٍة وُضحاها التزم الطلبة والمعلمون والمعلمات في شطري 
المدينة الشرقي والغربي- كما في باقي المدن األخرى- بيوتهم من دون وجود أي خطط مسبقة لكيفية االستمرار في العملية 

التعليمية، وخصوصًا أنه ليس للمعلمين والمعلمات في الغالب معرفة بأيِّ مهارات في التعليم عن ُبعد. 

3- ضعف البنى التحتية ونقص األجهزة: ببحسب التقرير نفسه، فقد تحدث الكاتب عن أن حوالي %33 من الطالب والطالبات 
في المجتمع العربي في داخل الخط األخضر، أي حوالي 200 ألف طالب وطالبة محرومون من االندماج في عملية التعلم عن 
ُبْعد؛ بسبب عدم امتالكهم الحواسيب التي تساعدهم على ذلك، وبسبب البنى التحتية الهشة لإلنترنت في الكثير من المناطق، 
وفي استطالع قامت به الباحثة الرئيسية مع بعض المعلمين والمعلمات في 11 مدرسة مختلفة تابعة لمديرية التربية والتعليم 
تواجه عملية  التي  التحديات  أبرز  اإلنترنت من  أن مشكلة ضعف  إلى  أشاروا  المعلمين والمعلمات  %95 من  أن  ن  تبيَّ بالقدس، 
%75 من  اتفق  الكبيرة، فقد  الطلبة وخاصة في األسر  بين يدي  األجهزة  توفر  الثاني فهو عدم  التحدي  أما  ُبْعد،  التعليم عن 
المعلمين والمعلمات أن نقص األجهزة يعتبر معيقًا لعملية التواصل مع الطلبة، وشعر المعلمون والمعلمات بنوع من التحدي 
في التعليم عن ُبْعد، فالجلوس الطويل أمام الحاسوب والوقت الطويل الذي يحتاجه المدرس لتحضير الدروس على حساب حياته 

ب بالنهاية احتراقًا نفسيًا.(16) الشخصية، ُيَسبِّ
وفي دراسة أجرتها مؤسسة فيصل الحسيني في الفصل الثاني من العام 2020، على 17 مدرسة في القدس من أجل تحديد 

الواقع واالحتياجات في تلك المدارس؛ إذا استمر التعليم عن ُبْعد واستمر تأثير الجائحة، أظهرت نتائج تلك الدراسة17) أن واحدًا 
مع  التواصل  من  يتمكنوا  لم  المدارس  تلك  في  الطلبة  من   35% نسبته  ما  أن  هو  التعليمية  العملية  على  المخاطر  أهم  من 
معلميهم ومعلماتهم لعدم توفر أجهزة لديهم، وأشارت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس 
تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم يتجاوز %20، كما وأشارت الدراسة إلى أن ما نسبته %12.3 من الطلبة بحاجة لتوفير 

جهاز حاسوب.
األجهزة  عشرات  بتوفير  القدس  صندوق  مثل  األخرى  المؤسسات  بعض  مع  بالتعاون  اإلسرائيلية  القدس  بلدية  قامت  وقد 
رت آالف األجهزة للوسط اليهودي الديني والعلماني في المدينة، وبالرغم من مساهمتها،  للمقدسيين الفلسطينيين، بينما َوفَّ

فما زال آالف الطلبة محرومين من التعليم بسبب نقص في األجهزة وخصوصًا في األسر كثيرة األبناء.(18)

4- عدم جهوزية المعلمين للتدريس عن بعد: فلم تكن فكرة التعليم عن ُبْعد واردة في النظام التعليمي المدرسي، رغم 
َجْت جامعة القدس المفتوحة التي باشرت تقديم خدمة التعليم  أنها ُعِرَفت في مجتمع التعلم الفلسطيني منذ عقود، فقد َخرَّ
منذ العام 1991 المئات من أبناء هذا الشعب، واعتمدت التعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني 
َمْت  منذ العام 2015(19)(19) لتسهيل تلقي المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة؛ إال أن الفكرة لم تكن قد ُعمِّ
على صعيد التعليم المدرسي، ومع الجائحة وجد المعلمون والمعلمات أنفسهم أمام موقف ال يحسدون عليه، فالخروج إلى 

المدرسة كالمعتاد توقف، والحاجة إلى متابعة المهمات ومتابعة الطلبة عن ُبْعد أصبح ضرورة ملحة.
وعلى سبيل المثال ال الحصر، أظهرت نتائج مسح احتياجات المعلمين والمعلمات الذي أجرته مديرية التربية والتعليم في القدس 
من خالل توزيع استبانة قبلية لورشة تدريبية حول استخدام 20)(20)(Office 365)حيث تبين حاجة المعلمين والمعلمات لدورات 
تدريبية شاملة ألغلب البرمجيات (Teams, Forms, Outlook, Calendar, OneDrive, Class notebook, Stream)، وأشارت 
نتائج المسح أيضًا إلى أن معارف 50 معلمًا ومعلمًة من مدارس مختلفة تتراوح بين جيدة إلى ضعيفة في استخدام البرمجيات، 
ل تحديًا إما بسبب انقطاع اإلنترنت أو ضعفه أو لعدم توفر  كما أظهرت النتائج أيضًا أن الوصول للمعلومات بسرعة ونجاعة َشكَّ
جهاز الب توب مع المعلم/ـة، كما أظهر المعلمون والمعلمات رغبة في استمرار الورشات التدريبية بصورة وجاهية عند العودة 

إلى المدارس.(21)
وفي دراسة(22) توصلت لها مؤسسة فيصل الحسيني خلصت إلى نتائج منها أن %54 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى 
تدريبات على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأن %45 منهم يحتاجون إلى مهارات خاصة بالتعليم عن ُبْعد، كما أشارت النتائج 

إلى أن %8 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى اتصال بشبكة اإلنترنت، و%36 منهم يحتاجون لجهاز حاسوب.
وأوضحت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم 
يتجاوز %20؛ ولكن هذا ال يعني أبدًا فشل التعليم عن بعد، فهناك جهود مشكورة لبعض المعلمين والمعلمات في تطبيق 
منهج البحث العلمي عن ُبْعد وإتاحة الفرص لطالبهم لعمل تجارب بما يتوفر في المنزل، إضافة إلى تفضيل بعض اُألسر زيادة 

سرعة النت وتوفير أجهزة ألبنائهم على احتياجات أخرى لهم.
أما في المدارس اإلسرائيلية فلم يكن حال المعلمين الفلسطينيين والمعلمات الفلسطينيات واليهود في المدارس اإلسرائيلية 
أفضل، فُقَبْيل افتتاح السنة الدراسية الحالية 2020-2021، أظهرت نتائج تقرير لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية أن 100 ألف 
معلم ومعلمة استكملوا معارف في التعليم عن ُبْعد خالل األشهر الماضية، بينما هناك 100 ألف معلم ومعلمة آخرون ليست 

لديهم المهارة في عمل ذلك حتى شهر 2020-8.(23)

5- عدم جهوزية األهالي للتعلم عن بعد: باتت عملية التواصل بين الطلبة والمعلمين أمرًا كارثيًا للعائالت الكبيرة التي فيها 
األطفال  من  كبير  عدد  فيها  التي  الكبيرة  للعائالت  كارثيًا  أمرًا  والمعلمات  والمعلمين  الطلبة  بين  التواصل  عملية  باتت  لقد   :
ويستخدمون شبكة إنترنت واحدة ويحتاجون إلى أجهزة كثيرة لم تكن متوفرة للتواصل مع المعلمين والمعلمات، وأدت الجائحة 
الرتفاع أعداد العاطلين عن العمل في إسرائيل بصورة عامة والتي وصلت إلى مستويات ال يمكن لالقتصاد تحملها كما يظهر في 
الشكل اآلتي(24)(24)، ومن الواضح أن أعداد العاطلين عن العمل تختلف بحسب المؤسسة التي تصدرها، كون عملية التسجيل 
في كل مؤسسة تختلف عن األخرى، ففي حين تعتمد مكاتب العمل أعداد المتوجهين لطلب وظيفة، ويعتمد التأمين الوطني 
على عدد طلبات االستحقاق، فيما يعتمد اإلحصاء المركزي على األبحاث الميدانية، وبغض النظر عن االختالف ُتْظِهر األرقام أزمة 

َرت على عدد هائل من اُألَسر بما فيها اُألَسر الفلسطينية في مدينة القدس. أثَّ
ل  وتشير المعطيات إلى أن األرقام قفزت مرة أخرى خالل شهر 9-2020 ويتوقع ارتفاعها بسبب اإلغالق الحالي(25)، وقد شكَّ

الوضع االقتصادي عبئًا على األسر التي ُأْلِزَمْت بتوفير أجهزة حاسوب ألبنائها لمساعدتهم على التعلم، إضافة إلى ذلك لم يكن 
للكثير من األهالي القدرة على التعامل مع برمجيات الحاسوب الضرورية للتعلم عن ُبْعد، إضافة إلى قلة معرفتهم في أساليب 

التدريس المنزلي.(26)

وفي َمْسٍح بسيط ُأْجِرَي الحتياج الورقة الحالية، قامت الباحثة الرئيسية بتوزيع استبانة على (110) أهالي (عينة متاحة قصدية) 
طلبٍة يدرس أبناؤهم في مدارس تابعة لبلدية القدس ومدارس خاصة ومدارس تابعة للمديرية، وعندما ُسِئُلوا عن أهم التحديات 

التي تواجههم ذكروا 16 تحديًا، نذكر أهمها: 

وعندما سئلوا عن أهم ما يحتاجونه من الوزارة، جاءت إجاباتهم كالتالي بحسب اإلجابة األكثر تكرارًا 

ضعف االنترنت او عدم توفره

النقص في األجهزة

عدد األبناء في البيت كبير وصعوبة المتابعة

صعوبة التركيز بالدراسة عن بعد

ضعف التزام الطالب بالدراسة

عدم توفر الكتب المطبوعة حتى اآلن

عدد أفراد األسرة وعدم إمكانية توفير جو مالئم 
للدراسة بسبب كثرة األنفس وصغر البيت. 

55%

46%

22%

18%

15%

13%

11%

1

2

3

4

5

6

7

60

51

24

20

16

15

12

العدد العدد ترتيب التحدي 
النسبةبحسب التكرار

الوباء، وتمديد  6- عدم توفر طريقة لتقييم أداء الطلبة بصورة موضوعية وفعلية، مع تصاعد حالة الطوارئ وانتشار 
اإلغالق للشهر الثالث على التوالي، ففي أيار 2020 أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قرارًا بإنهاء العام الدراسي في 
الفترة الواقعة بين 19 و21 أيار، مع قرار لتوزيع الشهادات على مدى ثالثة أيام مع اتخاذ اإلجراءات الصحية التي تهتم بالتباعد 
والمحافظة على سالمة الجميع، مشددين على أهمية التركيز على المباحث األساسية والمفاهيم األساسية، وقد حمل هذا بين 
ثناياه قرارًا بالترفيع التلقائي وعدم احتساب فترة التعلم عن ُبْعد والتي طالت لشهرين ونصف، وإنَّ مضمون القرار باعتماد نتائج 
الطلبة في الفصل األول وفق سجالت التقويم مع عدم تدوين أي نتائج للطلبة في الفصل الثاني في الشهادة المدرسية عاد 
ببعض اآلثار السلبية على الطلبة المتفوقين الذين عملوا ِبِجٍد أثناء فترة التعلم عن بعد، وبالمنفعة على الطلبة األقل حظًا في 

التعلم حيث استطاعوا عبور عام دراسي آخر بدون أي إكمال أو رسوب. (27)

(28): تحدث سافيدرا في  الخفي والظاهر:  التسرب  للتعلم ومنع  الدافعية والحماس  الحفاظ على  الصعوبة في   -7
تقريره للبنك الدولي أن الحفاظ على حماس الطلبة لحضور اللقاءات والمشاركة لساعات هو َتَحدٍّ كبير على المعلم والمعلمة 
ر فيه الوحدات التعليمية، ومن ردود فعل الكثير من المعلمين والمعلمات واألهالي  َأَخَذُه بعين االعتبار في الوقت الذي ُيحضِّ
والطلبة نستطيع التنبؤ أن التدريس عن ُبْعد ضمن المعطيات والوسائل المتوفرة ليس أمرًا ممتعًا للكثير، بل متعبًا وال يحقق 

بالغالب المستوى المطلوب من التعليم النوعي سواء الطلبة وللكثير من األهالي.

أعداد العاطلين عن العمل في إسرائيل بين نيسان وحزيران و 2020
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التأمين الوطنياالحصاء المركزيمكاتب العمل



خالل بحثنا لم نجد دراسات وأبحاث حددت درجة األثر وحجم األضرار التي تسببت بها الجائحة، والسبب الى ذلك يرجع الى حداثة 
الظاهرة التي ما زالت ترافقنا منذ أشهر. هناك الكثير من الدراسات الطبية واالقتصادية التي فحصت آثار الفيروس ولكن ال يوجد 
دراسات فحصت االثار على األسرة أو على التعليم. وبالتالي سنعتمد في عرضنا هذا الى مجموعة أبحاث عينية وتقارير لبعض 
التعليم في  زالت تواجه جهاز  التي واجهت وما  التحديات  المؤسسات الحقوقية وتقارير لبعض الجمعيات الخاصة للحديث عن 

مدينة القدس، اضافة الى التواصل المباشر مع مدرسات وأهل واالستفسار عن تحدياتهم وعن تجاربهم الحقلية. 

1- قرار اغالق مكتب التربية وتداعياته: قبيل الجائحة، بدأت السلطة اإلسرائيلية بتجفيف وإغالق مصادر الدعم الفلسطيني 
ت ذلك بإغالق المؤسسات الشبابية والجمعيات، ومن بين تلك المؤسسات قامت بإغالق مكتب مديرية  في المدينة، فاستَهلَّ
التربية والتعليم الفلسطينية، فبتاريخ 21 من تشرين الثاني 2019، وبأمر من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي تقرر إغالق مكتب 
ذ حتى 21 من تشرين الثاني 2019، وَتَتاَبَعت  المديرية لمدة ستة أشهر، علمًا أن القرار كان قد صدر في 6 من تشرين األول ولم ُيَنفَّ
التمديدات لإلغالق حتى اليوم، حيث إن إغالق مكاتب المديرية وعدم قدرة الموظفين والموظفات -الذين تشتتوا بين مدارس 
ر سلبًا على عمل المديرية.(14) القدس المختلفة للعمل منها- على الوصول إلى مكاتبهم والرجوع إلى الحواسيب والتقارير، مما أثَّ

بات  ُمَركَّ أي من  يكون  أن  عة من دون  ُمَتسرِّ بصورة متسرعة  بعد  التعليم عن  بنهج  والبدء  المدارس  اغالق  اتخاذ   -2
الطلبة  يكن  ولم  لذلك،  جاهزتين  اإلسرائيلية  وال  الفلسطينية  والتعليم  التربية  وزارتا  تكن  فلم  لذلك،  جاهزًا  التعليمية  العملية 
وجاهية  بصورة  ر  لُيَمرَّ أصًال  ُبِنَي  الذي  الدراسي  المنهاج  يسعفهم  ولم  السريعة،  النقلة  لهذه  جاهزين  والمعلمون  وذووهم 
باألساس، ففي مقابلة ُأجِرَيت مع بروفيسور محمد أمارة المحاضر في كلية بيت بيرل تحدث على أن التغيير الفجائي وعدم وجود 
َل عبئًا كبيرًا على المعلمين والمعلمات بسبب عدم معرفتهم بالتعليم عن  خطط للتعامل مع األزمات في الوزارة والمدارس َشكَّ
بعد وبسبب مهاراتهم المحدودة في التدريس عن ُبْعد، إضافة إلى البنية التحتية السيئة وعدم توفر األدوات التي يحتاجها كل 

من المعلم والمعلمة واألهل للقيام بالتعلم.(15)
تكن جاهزة  الصحة، فلم  وزارة  بتعليمات  األول  اليوم  التزمت ومنذ  القدس مغايرة، فقد  بلدية  تكن سياسة  لم  المقابل  وفي 
للتعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها ومتطلباتها، وبالتالي وبْين ليلٍة وُضحاها التزم الطلبة والمعلمون والمعلمات في شطري 
المدينة الشرقي والغربي- كما في باقي المدن األخرى- بيوتهم من دون وجود أي خطط مسبقة لكيفية االستمرار في العملية 

التعليمية، وخصوصًا أنه ليس للمعلمين والمعلمات في الغالب معرفة بأيِّ مهارات في التعليم عن ُبعد. 

3- ضعف البنى التحتية ونقص األجهزة: ببحسب التقرير نفسه، فقد تحدث الكاتب عن أن حوالي %33 من الطالب والطالبات 
في المجتمع العربي في داخل الخط األخضر، أي حوالي 200 ألف طالب وطالبة محرومون من االندماج في عملية التعلم عن 
ُبْعد؛ بسبب عدم امتالكهم الحواسيب التي تساعدهم على ذلك، وبسبب البنى التحتية الهشة لإلنترنت في الكثير من المناطق، 
وفي استطالع قامت به الباحثة الرئيسية مع بعض المعلمين والمعلمات في 11 مدرسة مختلفة تابعة لمديرية التربية والتعليم 
تواجه عملية  التي  التحديات  أبرز  اإلنترنت من  أن مشكلة ضعف  إلى  أشاروا  المعلمين والمعلمات  %95 من  أن  ن  تبيَّ بالقدس، 
%75 من  اتفق  الكبيرة، فقد  الطلبة وخاصة في األسر  بين يدي  األجهزة  توفر  الثاني فهو عدم  التحدي  أما  ُبْعد،  التعليم عن 
المعلمين والمعلمات أن نقص األجهزة يعتبر معيقًا لعملية التواصل مع الطلبة، وشعر المعلمون والمعلمات بنوع من التحدي 
في التعليم عن ُبْعد، فالجلوس الطويل أمام الحاسوب والوقت الطويل الذي يحتاجه المدرس لتحضير الدروس على حساب حياته 

ب بالنهاية احتراقًا نفسيًا.(16) الشخصية، ُيَسبِّ
وفي دراسة أجرتها مؤسسة فيصل الحسيني في الفصل الثاني من العام 2020، على 17 مدرسة في القدس من أجل تحديد 

الواقع واالحتياجات في تلك المدارس؛ إذا استمر التعليم عن ُبْعد واستمر تأثير الجائحة، أظهرت نتائج تلك الدراسة17) أن واحدًا 
مع  التواصل  من  يتمكنوا  لم  المدارس  تلك  في  الطلبة  من   35% نسبته  ما  أن  هو  التعليمية  العملية  على  المخاطر  أهم  من 
معلميهم ومعلماتهم لعدم توفر أجهزة لديهم، وأشارت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس 
تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم يتجاوز %20، كما وأشارت الدراسة إلى أن ما نسبته %12.3 من الطلبة بحاجة لتوفير 

جهاز حاسوب.
األجهزة  عشرات  بتوفير  القدس  صندوق  مثل  األخرى  المؤسسات  بعض  مع  بالتعاون  اإلسرائيلية  القدس  بلدية  قامت  وقد 
رت آالف األجهزة للوسط اليهودي الديني والعلماني في المدينة، وبالرغم من مساهمتها،  للمقدسيين الفلسطينيين، بينما َوفَّ

فما زال آالف الطلبة محرومين من التعليم بسبب نقص في األجهزة وخصوصًا في األسر كثيرة األبناء.(18)

4- عدم جهوزية المعلمين للتدريس عن بعد: فلم تكن فكرة التعليم عن ُبْعد واردة في النظام التعليمي المدرسي، رغم 
َجْت جامعة القدس المفتوحة التي باشرت تقديم خدمة التعليم  أنها ُعِرَفت في مجتمع التعلم الفلسطيني منذ عقود، فقد َخرَّ
منذ العام 1991 المئات من أبناء هذا الشعب، واعتمدت التعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني 
َمْت  منذ العام 2015(19)(19) لتسهيل تلقي المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة؛ إال أن الفكرة لم تكن قد ُعمِّ
على صعيد التعليم المدرسي، ومع الجائحة وجد المعلمون والمعلمات أنفسهم أمام موقف ال يحسدون عليه، فالخروج إلى 

المدرسة كالمعتاد توقف، والحاجة إلى متابعة المهمات ومتابعة الطلبة عن ُبْعد أصبح ضرورة ملحة.
وعلى سبيل المثال ال الحصر، أظهرت نتائج مسح احتياجات المعلمين والمعلمات الذي أجرته مديرية التربية والتعليم في القدس 
من خالل توزيع استبانة قبلية لورشة تدريبية حول استخدام 20)(20)(Office 365)حيث تبين حاجة المعلمين والمعلمات لدورات 
تدريبية شاملة ألغلب البرمجيات (Teams, Forms, Outlook, Calendar, OneDrive, Class notebook, Stream)، وأشارت 
نتائج المسح أيضًا إلى أن معارف 50 معلمًا ومعلمًة من مدارس مختلفة تتراوح بين جيدة إلى ضعيفة في استخدام البرمجيات، 
ل تحديًا إما بسبب انقطاع اإلنترنت أو ضعفه أو لعدم توفر  كما أظهرت النتائج أيضًا أن الوصول للمعلومات بسرعة ونجاعة َشكَّ
جهاز الب توب مع المعلم/ـة، كما أظهر المعلمون والمعلمات رغبة في استمرار الورشات التدريبية بصورة وجاهية عند العودة 

إلى المدارس.(21)
وفي دراسة(22) توصلت لها مؤسسة فيصل الحسيني خلصت إلى نتائج منها أن %54 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى 
تدريبات على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأن %45 منهم يحتاجون إلى مهارات خاصة بالتعليم عن ُبْعد، كما أشارت النتائج 

إلى أن %8 من المعلمين والمعلمات يحتاجون إلى اتصال بشبكة اإلنترنت، و%36 منهم يحتاجون لجهاز حاسوب.
وأوضحت الدراسة إلى أن التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة في بعض المدارس تراوح بين 60-%70 وفي مدارس أخرى لم 
يتجاوز %20؛ ولكن هذا ال يعني أبدًا فشل التعليم عن بعد، فهناك جهود مشكورة لبعض المعلمين والمعلمات في تطبيق 
منهج البحث العلمي عن ُبْعد وإتاحة الفرص لطالبهم لعمل تجارب بما يتوفر في المنزل، إضافة إلى تفضيل بعض اُألسر زيادة 

سرعة النت وتوفير أجهزة ألبنائهم على احتياجات أخرى لهم.
أما في المدارس اإلسرائيلية فلم يكن حال المعلمين الفلسطينيين والمعلمات الفلسطينيات واليهود في المدارس اإلسرائيلية 
أفضل، فُقَبْيل افتتاح السنة الدراسية الحالية 2020-2021، أظهرت نتائج تقرير لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية أن 100 ألف 
معلم ومعلمة استكملوا معارف في التعليم عن ُبْعد خالل األشهر الماضية، بينما هناك 100 ألف معلم ومعلمة آخرون ليست 

لديهم المهارة في عمل ذلك حتى شهر 2020-8.(23)

5- عدم جهوزية األهالي للتعلم عن بعد: باتت عملية التواصل بين الطلبة والمعلمين أمرًا كارثيًا للعائالت الكبيرة التي فيها 
األطفال  من  كبير  عدد  فيها  التي  الكبيرة  للعائالت  كارثيًا  أمرًا  والمعلمات  والمعلمين  الطلبة  بين  التواصل  عملية  باتت  لقد   :
ويستخدمون شبكة إنترنت واحدة ويحتاجون إلى أجهزة كثيرة لم تكن متوفرة للتواصل مع المعلمين والمعلمات، وأدت الجائحة 
الرتفاع أعداد العاطلين عن العمل في إسرائيل بصورة عامة والتي وصلت إلى مستويات ال يمكن لالقتصاد تحملها كما يظهر في 
الشكل اآلتي(24)(24)، ومن الواضح أن أعداد العاطلين عن العمل تختلف بحسب المؤسسة التي تصدرها، كون عملية التسجيل 
في كل مؤسسة تختلف عن األخرى، ففي حين تعتمد مكاتب العمل أعداد المتوجهين لطلب وظيفة، ويعتمد التأمين الوطني 
على عدد طلبات االستحقاق، فيما يعتمد اإلحصاء المركزي على األبحاث الميدانية، وبغض النظر عن االختالف ُتْظِهر األرقام أزمة 

َرت على عدد هائل من اُألَسر بما فيها اُألَسر الفلسطينية في مدينة القدس. أثَّ
ل  وتشير المعطيات إلى أن األرقام قفزت مرة أخرى خالل شهر 9-2020 ويتوقع ارتفاعها بسبب اإلغالق الحالي(25)، وقد شكَّ

الوضع االقتصادي عبئًا على األسر التي ُأْلِزَمْت بتوفير أجهزة حاسوب ألبنائها لمساعدتهم على التعلم، إضافة إلى ذلك لم يكن 
للكثير من األهالي القدرة على التعامل مع برمجيات الحاسوب الضرورية للتعلم عن ُبْعد، إضافة إلى قلة معرفتهم في أساليب 

التدريس المنزلي.(26)

وفي َمْسٍح بسيط ُأْجِرَي الحتياج الورقة الحالية، قامت الباحثة الرئيسية بتوزيع استبانة على (110) أهالي (عينة متاحة قصدية) 
طلبٍة يدرس أبناؤهم في مدارس تابعة لبلدية القدس ومدارس خاصة ومدارس تابعة للمديرية، وعندما ُسِئُلوا عن أهم التحديات 

التي تواجههم ذكروا 16 تحديًا، نذكر أهمها: 

وعندما سئلوا عن أهم ما يحتاجونه من الوزارة، جاءت إجاباتهم كالتالي بحسب اإلجابة األكثر تكرارًا 

المساعدة في توفير أجهزة حاسوب او الب توب او تابلت 
ليتمكن الطلبة من متابعة الدراسة من البيت 

العودة للمدارس والتعليم الوجاهي وإلغاء التعليم عن بعد

المساعدة في توفير شبكة انترنت أسرع 

تسليم الكتب المطبوعة للطلبة 

تنسيق الحصص على فترات ومش بنفس الوقت 

توفير تدريب للطلبة على برامج التواصل عن بعد 

توفير ورشات ارشادية وتفريغ نفسي لألهل 
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العدد العدد ترتيب التحدي 
النسبةبحسب التكرار

الوباء، وتمديد  6- عدم توفر طريقة لتقييم أداء الطلبة بصورة موضوعية وفعلية، مع تصاعد حالة الطوارئ وانتشار 
اإلغالق للشهر الثالث على التوالي، ففي أيار 2020 أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قرارًا بإنهاء العام الدراسي في 
الفترة الواقعة بين 19 و21 أيار، مع قرار لتوزيع الشهادات على مدى ثالثة أيام مع اتخاذ اإلجراءات الصحية التي تهتم بالتباعد 
والمحافظة على سالمة الجميع، مشددين على أهمية التركيز على المباحث األساسية والمفاهيم األساسية، وقد حمل هذا بين 
ثناياه قرارًا بالترفيع التلقائي وعدم احتساب فترة التعلم عن ُبْعد والتي طالت لشهرين ونصف، وإنَّ مضمون القرار باعتماد نتائج 
الطلبة في الفصل األول وفق سجالت التقويم مع عدم تدوين أي نتائج للطلبة في الفصل الثاني في الشهادة المدرسية عاد 
ببعض اآلثار السلبية على الطلبة المتفوقين الذين عملوا ِبِجٍد أثناء فترة التعلم عن بعد، وبالمنفعة على الطلبة األقل حظًا في 

التعلم حيث استطاعوا عبور عام دراسي آخر بدون أي إكمال أو رسوب. (27)

(28): تحدث سافيدرا في  الخفي والظاهر:  التسرب  للتعلم ومنع  الدافعية والحماس  الحفاظ على  الصعوبة في   -7
تقريره للبنك الدولي أن الحفاظ على حماس الطلبة لحضور اللقاءات والمشاركة لساعات هو َتَحدٍّ كبير على المعلم والمعلمة 
ر فيه الوحدات التعليمية، ومن ردود فعل الكثير من المعلمين والمعلمات واألهالي  َأَخَذُه بعين االعتبار في الوقت الذي ُيحضِّ
والطلبة نستطيع التنبؤ أن التدريس عن ُبْعد ضمن المعطيات والوسائل المتوفرة ليس أمرًا ممتعًا للكثير، بل متعبًا وال يحقق 

بالغالب المستوى المطلوب من التعليم النوعي سواء الطلبة وللكثير من األهالي.

خالل الفترة بين اتخاذ القرار بإغالق المدارس والبدء بامتحانات الثانوية العامة، قام المعلمون والمعلمات باألساس بالبقاء على 
تواصل مستمر مع الطلبة، وتمكينهم المعرفي من المواد المقررة، ولكن مع تسارع الوقت وعدم قدرة الجهاز على إنهاء المواد 
عنها سابقًا،  الحديث  تم  التي  القائمة  الظروف  ُبْعد ضمن  عن  التعلم  والطالبة ضمن محدوديات  الطالب  فيها  التي سيمتحن 
ض عدد الوحدات الدراسية المقررة لالمتحان  أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتاريخ الثاني من نيسان 2020 قرارًا ُيخفِّ
كمحاولة لتهدئة الطلبة، وكذلك قررت الوزارة إلغاء االمتحان العملي للتربية التكنولوجية والذي كان مقررًا في الثلث األخير من 
شهر نيسان، على أن يبقى موعد االمتحان الرسمي في 30 أيار، ومع كل هذه اإلجراءات استمر العمل على صياغة آلية وبروتوكول 
صحي يضمن سير عملية االمتحان الرسمية، وكانت اإلجراءات بتقليل عدد الطلبة في كل غرفة امتحانات داخل القاعة الرسمية 
وزيادة عدد القاعات وعدد المراقبين واألذنة العاملين في الثانوية العامة، إضافة إلى زيادة اإلجراءات الصحية بتوفير ممرض أو 

اثنين حسب عدد الطلبة في القاعة يرافقون المتقدمين والطاقم طيلة النهار. 29

أثر الكوفيد على طلبة التوجيهي ومن حيث االعدادات لتقديم االمتحانات:



كما في كل حالة طوارئ ومن خالل الرجوع الى خطط استعداد لحاالت طوارئ وضعت سابقًا (وهذا لم يكن متوفرًا) أو من خالل 
التعليم  التربية  وزارة  بدأت  محدودة،  غير  لفترة  تستمر  واضحة  وغير  ضبابية  ظروف  في  المسير  أثناء  والتعلم  والخطأ  التجربة 
الفلسطينية بالتعامل بإيجابية مع المستجدات المستمرة للجائحة وواقع الحال الصعب. نذكر هنا بعض ما قامت به مديرية التربية 

والتعليم الفلسطينية للتعامل مع تلك الظروف.

1- اتخاذ قرار بالتعايش مع الجائحة: : قامت مديرية التربية والتعليم في القدس بتحفيز المعلمين والمعلمات على إعداد 
مواد تعليمية وتصوير الفيديوهات لمشاركتها على مستوى المدارس وتعميم الفائدة، ثم بادرت المديرية إلى جمع الفيديوهات 
في قناة يوتيوب أسمتها قناة مديرية التربية والتعليم القدس(30)(30)، وشملت هذه القناة أغلب أعمال المعلمين والمعلمات 
الدراسي  العام  التعليمية في  النتاجات  إضافة  يتم  أن  2019-2020، على  الدراسي  للعام  الثاني  الفصل  األخيرين من  للشهرين 
الحالي 2020-2021، وقد قامت بلدية القدس باألمر ذاته ضمن خطة متكاملة مع وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية من إعادة 

صياغة المناهج بصورة مصورة، وافتتاح قنوات للتعليم وما إلى ذلك.

األسابيع  في  والمعلمات  المعلمين  من  الكثير  اضطر  2- في األسابيع االولى اضطر الكثير من المعلمين -2 
%80 من بعض المدارس بإنشاء مجموعات صفية مغلقة على  األولى الستخدام ما يعرفونه واالرتجال اإليجابي، وقد قامت 
فيسبوك بهدف التواصل بين المعلم أو المعلمة والطالب، وكانت عملية التواصل في الربع الثاني من الفصل الثاني غير وجاهية 
الطلبة  بين  والتفاعل  فيسبوك  على  ومصورة  مشروحة  لمواد  المعلمة  أو  المعلم  نشر  على  واعتمدت  األحيان،  أغلب  في 
ومعلميهم عن طريق فيسبوك باألساس، بينما لم تتجاوز %15 من المعلمين استخدام آلية التواصل عن ُبْعد باستخدام برنامج 

الزوم.(31)

ُبْعد بصورة متزامنة وضمن ما يتوفر من  التعليم عن  ألجل استثمار  3- الستثمار التعليم عن بعد بصورة متزامنة -3 
برمجيات قام العديد من المعلمين والمعلمات وخاصًة الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا بعقد دورات لتدريب المعلمين على 
كمتاسيا  مثل  التسجيل  برامج  إلى  إضافة   class room روم وجوجل كالس    Zoom زوم برنامج  مثل  ُبعد  عن  التواصل  برامج 
للمعلمين  ال  واضحة  غير  وخططًا  واضحة  غير  مالمح  األولى  الفترة  شهدت  وقد   ،PowerPoint وبوربوينت    Camtasia
والمعلمات وال للطلبة، مما دفع العديد من المدارس لترتيب خطط أطلقوا عليها خطط الطوارئ (في مقابالت عن ُبعد مع 

بعض المديرين والمديرات)(32)(32)، وكذلك َعَمل برامج للتعليم عن ُبْعد من خالل مجموعات فيس بوك وواتس أب.

4- أطلق العديد من المعلمين والمعلمات المبدعين والمبدعات ورشات تدريبية للمعلمين والمعلمات األقل حظًا 
ُبْعد، فقد أطلق معهد التدريب  باستخدام التكنولوجيا، مما زاد من مهارات الطرف اآلخر وتشجيعه وتحفيزه على التعليم عن 
 Google drive ,PowerPoint, Camtasia, Google Classللمعلمين دورة الصف المقلوب وتم تدريب المعلمين على استخدام
Room. إضافة إلى تكوين العديد من الملتقيات التعليمية اإللكترونية والتجمعات التي تسارعت بعرض خطط تدريبية للمعلمين 

والمعلمات عامة في فلسطين والوطن العربي.(33)

والمعلمات  المعلمين  من  العديد  قام  فقد  القدس  مدينة  صعيد  على  أما  5- أما على صعيد مدينة القدس -5 
 Zoom, Whiteboard, Camtasia, Google مثل  برامج  على  وتدريبهم  اآلخرين  المعلمين  بإرشاد  التكنولوجيا  من  المتمكنين 
Apps, Quizzes', Kahoot, … في سبيل تسهيل المهمة للقيام بعملية التعليم عن ُبْعد وكخطة طوارئ وتكافل بين المعلمين 

والمعلمات. (34)(34)
ولدى زيارة أي شخص موقع وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية (موقع المعلم في فترة الكورونا) فإنه يرى عدد المواقع الكثيرة 
ة لألهل وللمعلمين والمعلمات، إضافة إلى مواقع المناهج الدراسية التي ُأِعيد بناؤها بشكل يتوافق مع الفترة  والثرية الُمَعدَّ
المواد  اختيار  المعلم من  ن  ُتَمكِّ إلى حصص مصورة، وبناء مواقع إضافية داعمة  المكتوبة  المناهج  الكثير من  الحالية، وتحويل 
المناسبة لطلبته،(35)(35) كما وسارعت بلدية القدس بالعمل على فتح صفحة للمعلمين والمعلمات باللغة العربية لتسهيل 

التواصل معهم وتسهيل التواصل بين المعلمين والمعلمات واألهالي في هذه الفترة الحرجة.(36)

التعامل مع الظروف الطارئة:



خطط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لمواجهة الجائحة في العام الدراسي 2021-2020:

التعليمية  الرزم  نظام  اعتماد   -1
والتعليم المدمج

والحاجة  المستمرة  اإلغالقات  دفعت 
والتعليم  التربية  وزارة  ُبعد  عن  للتعليم 
التعليم  مفهوم  إلى  الفلسطينية 
يكون  أن  على  يعتمد  والذي  المتمازج 
من  و50%  وجاهيًا  التعليم  من   50%
الدوام  يكون  بحيث  إلكترونيًا،  التعليم 
نصفيًا للطلبة وفق برنامج دراسي يعمل 
خالل أسبوعين، فيتم توزيع الطلبة إلى 
أيام  لثالثة  تداوم  األولى  مجموعتين: 
في  ليومين  والثانية  المدرسة  في 
ليومين  األولى  ثم  األول،  األسبوع 
والثانية لثالثة أيام في األسبوع الثاني، 
من  إلكترونيًا  التعليم  تعزيز  يتم  أن  على 
خالل وسائل التعلم عن ُبْعد في األيام 
التعليم  في  بها  يلتحقون  ال  التي 
الصحي  البرتوكول  مراعاة  مع  الوجاهي 
نظام  استخدام  ضرورة  ومع  للمدارس، 
الوزارة  ته  أقرَّ التي  التعليمية(37)  الرزم 
حيث  القديم،  المنهاج  به  واستبدلت 
الدراسي  المنهاج  الرزم  تلك  م  ُتقسَّ
نهائي  امتحان  له  ربع  وكل  أرباع  ألربعة 
بعد  المادة  لتلك  الطالب  يعود  وال 

االمتحان بها.(38)
المواد  على  الرزم  نظام  ز  َركَّ وقد 
العربية واللغة  (اللغة  األساسية األربعة 
اإلنجليزية والعلوم والرياضيات)، وكذلك 
على  الوجاهي  التعلم  فترة  أثناء  التركيز 
إلى  الطلبة  توجيه  مع  المواد،  هذه 
بإشراف  ُبْعد  عن  التعلم  مهارات 
والمديرين  والمعلمات  المعلمين 
متابعتهم  مع  والمشرفين،  والمديرات 
وفقًا إلجراءات البروتوكول الصحي.(39)

التعلم  باستراتيجية  االستمرار   -2
الذاتي عن بعد

على  تقاريرها  كل  في  الوزارة  أشارت 
ُبْعد،  عن  التعلم  بنهج  االستمرار  ضرورة 
الذاتي  التعلم  قدرات  تطوير  وأهمية 
والتحفيز على ذلك، إضافة إلى مساعدة 
وتنظيم  أوقاتهم  استثمار  على  الطلبة 
أسرهم،  أفراد  مع  بالمشاركة  يومهم 
التعلم  استخدام  الستمرار  والحاجة 
النظام  في  ُبعد  عن  والتقييم  والتعليم 
الساعات  واحتساب  التعليمي، 
لأليام  األدنى  الحد  ضمن  المخصصة 
ما  هذا  المدرسية،  والساعات  الدراسية 
ظهر في خطة العودة إلى المدارس في 
تصور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 
بهدف محورة عملية التعلم، واعتمدت 
الوزارة في توجهها هذا على إحصائيات 
لمركز اإلحصاء الفلسطيني (2019) حول 
والتي  لإلنترنت  المستخدمين  عدد 
(10 سنوات  من  األفراد  أن  إلى  أشارت 
في  اإلنترنت  يستخدمون  فأكثر) 
الذكية  الهواتف  خالل  من  فلسطين 
 35% ونسبة   ،95% إلى  تصل  بنسبة 
والحاسوب  الحاسوب  يستخدمون 
اإلحصائيات  هذه  دفعت  وقد  اللوحي، 
الحثيثة  للمتابعة  مخطط  لرسم  الوزارة 
بما  وأدواته،  ُبْعد  عن  التعلم  لمخرجات 
بنسخ  التعليمية  المواد  توفير  يضمن 
محوسبة ونسخ مطبوعة، وتوفير منصة 
ُبْعد  عن  المدرسي  للتواصل  تعليمية 
القنوات  خالل  من  سواء 
اإللكترونية  القنوات  أو  التلفزيونية(40)، 

وقنوات يوتيوب.(41)

المعلمين  تدريب  في  االستمرار   -3
والطواقم اإلدارية

والتعليم  التربية  مديريات  عقدت 
التربية  وزارة  مع  بالتنسيق  الفلسطينية 
من  سلسلة  الفلسطينية  والتعليم 
ألجل  تهدف  التي  التدريبية  الدورات 
تهيئة المعلمين والمعلمات للتعليم عن 
ُبْعد والتعليم المتمازج، وكانت أبرز تلك 
الفترة  ُعِقَدت في  التي  الدورة  الدورات 
5-9 والتي دارت حول  30-8 وحتى  من 
بها  وقام   365 أوفيس  تطبيقات 
المتمكنين  المعلمين  من  مجموعة 
كل  في  والمشرفين  تكنولوجيًا 
لجميع  الدورة  َهت  وُوجِّ المديريات، 
التربية  وزارة  في  والعامالت  العاملين 
العاملين  لكل  الوزارة  َرت  ووفَّ والتعليم 
لكل  -إضافة  المديريات  في  والعامالت 
الحكومية-  المدارس  في  الطلبة 
أوفيس  منصة  على  تعمل  حسابات 
التواصل  ل من عملية  ُتَسهِّ بحيث   .365
للحصص  والتسجيل  والتقييم 
والمعلمين  الطلبة  بين  والمشاركة 
على  وأما  والتخصصات،  المواد  بكافة 
َمت  ُقسِّ فقد  القدس  مديرية  مستوى 
بلغ  حيث  مجموعة،   17 إلى  المدارس 
ومديرًا  معلمًا   1250 المتدربين  عدد 
وسكرتيرًا -ذكورًا وإناثًا-، بهدف توظيف 
االفتراضية  والصفوف  تيميز  تطبيق 

وحزمة أوفيس التعليمية.



تلخيص:

من الواضح أن جائحة كورونا لم تترك المؤسسة التعليمية خارج نطاق عدائها، فقد أصاب هذا الفيروس الماليين جسديًا حتى هذه 
اللحظة وأعاق استمرارية عمل المدارس والمؤسسات التربوية األخرى بصورة كبيرة. لقد أظهر الفيروس هشاشة المؤسسات 
التعليمية وعدم جاهزيتها للتعليم عن بعد، ذلك الموضوع الذي تتحدث عنه الجامعات ومراكز التطوير التربوي باستمرار. ولكننا 
اكتشفنا وقت االمتحان أننا فشلنا فشًال ذريعًا في تأهيلنا لمؤسساتنا التربوية ولمعلمينا ولمناهجنا التي لم تأخذ بعين االعتبار 

ظروف طارئة كهذه. 

يزيد الوضع سوءًا عندما نتحدث عن جهاز التربية والتعليم في مدينة القدس، المدينة المحتلة والمستهدفة من قبل سلطات 
االحتالل، فيصبح تأثير الفيروس على المدارس مضاعفًا. ولكن بالرغم من الصورة القاتمة هذه، استطاعت المؤسسات التربوية 
إيجاد طرق ولو بسيطة للتكيف مع الوضع الجديد ومحاولة الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، تارة بجهود تطوعية وتارة 

بجهود رسمية.

عليها  يحصل  الذي  التأهيل  نوع  وأدواته، وحول  التدريس  أهداف  التساؤالت حول  الكثير من  السطح  الى  الظاهرة  أعلت هذه 
باعتماد  والمتعلق  األطر  من  الكثير  في  نوقش  طالما  الذي  التساؤل  وأضاءت  كما  والجامعات،  التربية  كليات  في  المدرسين 

التدريس عن بعد كاستراتيجية رئيسية في التدريس بغض النظر الطوارئ التي يمكن أن تعيق عملية التعليم مستقبًال.

توصيات لوزارة التربية والتعليم والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص:

1- في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع اآلن عن التعليم عن بعد، والتعليم الهجين والتعليم المنزلي وما الى ذلك، ال بد لنا أن 
نتذكر أهمية أنه بغض النظر عن الشكل، ال بد لنا الحفاظ على نوعية التعليم الجيدة. فالتحدي األكبر كان دائمًا باإلضافة الى 
التدريس عن بعد هو تقديم محتوى نوعي يقدم بطرق فعالة ونشطة. سواء استخدمنا الرزم التعليمية أو األفالم التعليمية أو 

الزووم أو األلعاب التربوية وغيرها، علينا أن نحافظ على نوعية جيدة في التعليم. 

2- في الوقت الذي يحتاجه الطلبة الى من يعلمهم، يحتاج المعلمين الى من يكسبهم المهارات ويساعدهم في السيطرة على 
التقنيات والبرمجيات الجديدة التي يمكن أن تسهل عليهم تواصلهم مع طلبتهم، ولذا فمن الضروري االستمرار في بناء برامج 

التأهيل المتخصصة قصيرة المدى والتدريبات طويلة المدى التي تؤسس الى تعليم عن بعد لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة.

التربوي/ة ومربي ومربيات الصفوف الحتواء األهالي  المرشد/ة  برامج يساعد فيها  بناء  المعونة لألهالي من خالل  3- تقديم 
نفسيا ومساعدتهم في التعرف والسيطرة على طرق تساعدهم في العمل مع أبنائهم وبناتهم في البيت، إضافة الى افتتاح 
دورات لألهالي لمن يرغب في التعرف على استخدام التقنيات التدريسية وصيانة الحواسيب واستخدام البرمجيات بصورة أفضل.

4- توفير دورات تدريبية للطلبة في استخدام الحاسوب واستخدام التقنيات الحديثة في التعلم، إضافة الكتساب مهارات في 
التعرف على الحاسوب وصيانته، من أجل االعتماد على الذات في صيانة وتركيب الحواسيب والبرمجيات في ظل محدودية أعداد 

طواقم الدعم والصيانة في المحافظات.

5- انشاء صندوق لدعم الطلبة المحتاجين لتوفير أجهزة حواسيب لكل طالب، ولبناء محطات تقوية ي المناطق البعيدة لتقوية 
إشارة االنترنت لتمكين أكبر عدد ممكن من األطفال واألهالي من الوصول الى خدمة التعليم كما يجب. 

تقليل  بهدف  وبالتساوي.  الجميع  الفائدة على  لتعم  المحلي ووضعها تحت مظلة واحدة موحدة  المجتمع  تبني مبادرات   -6
االزمة من الجائحة واي أزمات قادمة. كتوفير موازنات لتوفير األجهزة، واحتياجات الطلبة واألهالي.



• المراجع لورقة تحليل سياسات حول أثر قانون التطبيق (قانون تطبيق االتفاقية المرحلية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة) على 
الحياة المدنية والمشاركة السياسية للمقدسيين:

 .World Health Organization (2020). WHO corona virus Disease COVID-19 Dashboard: Situation by country, Territory & Area. Retrieved from: https://covid19.who.int/table

 /http://www.moh.gov.ps/portal (2) وزارة الصحة الفلسطينية (2020). الخريطة التفاعلية إلحصائيات انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة. من موقع

موقع  من  بالعبرية).  (المصدر    .2020 تربوية  خدمات  تقدم  التي  المؤسسات  نشاط  تحديد  الساعة):  (تعليمات  المستجد  كورونا  فيروس  مع  للتعامل  خاصة  صالحيات  بنود   .(2020) الحكومة  رئيس  مكتب   (3)

 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec384_2020

 https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral (4) وزارة الصحة اإلسرائيلية (2020). صورة الوضع القائم للفيروس في إسرائيل. من موقع

 LanguageVersion/1/Language/ar/9اhttp://site.moh.ps/Index/covid (5) وزارة الصحة الفلسطينية (2020). ملخص الوضع الفلسطيني لفيروس كورونا. من موقع

https://www.facebook.com/JerusalemMayorArabic ،(6) صفحة السيد موشيه ليون-رئيس البلدية على فيسبوك

(7) هناك فارق بين احتسابنا لألرقام في هذه الورقة واألرقام الموجودة في الكتاب التربوي لبلدية القدس، وهناك 92.971 طالبًا وطالبة مسجلون في المدارس، إضافة إلى 17573 طفًال في رياض األطفال، والفارق بين احتسابنا 

واحتساب اإلسرائيليين ما يقارب 11 ألف طالب، وهم باألحرى وعلى ما يبدو الطلبة الذين يدرسون في األطر غير المعترف بها وغير الرسمية.

(8) تم أخذ إحصائيات المدارس الحكومية والخاصة والوكالة من وثيقة تم إرسالها من قبل مديرية التربية والتعليم- القدس الشريف.

مديرية التربية والتعليم (2002). بيانات مدارس مديرية القدس للعام الدراسي 2020-2019. 

(9) تم الرجوع إلى موقع بلدية القدس ألخذ اإلحصائيات حول أعداد المؤسسات الرسمية التربوية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية.

بلدية القدس (2020). الكتاب اإلحصائي التربوي من موقع البلدية. ال يوجد أي معطيات موثقة في الموقع لهذا العام حول أعداد المعلمين والمعلمات وأعداد الطلبة.

(10) لقد تمت مقارنة قوائم المدارس الخاصة الموضوعة من قبل مديرية القدس والمدارس الخاصة (المعترف بها غير رسمية بحسب التعريف البلدي)، وظهر أن هناك 32 مدرسة مع رموز مؤسساتية مختلفة في قوائم البلدية غير 

مذكورة في قوائم مديرية التربية الفلسطينية، وبالتالي فقد تم إضافة أرقام الطلبة إلى القائمة. 

https://jerhinshnatonout.jerusalem.muni.il/pages/index_manhi402.aspx?year=-1 (11) بلدية القدس اإلسرائيلية (2020). الكتاب اإلحصائي. من موقع البلدية

(12) المصدر السابق.

https://www.kikar.co.il/370488.html .2020-8-5 (13) آبي ربينا (2020). وزير الصحة يولي ادلشتين: %50 من مرضى كورونا من الحريديم والعرب. مقالة في الجريدة العبرية كيكار شبات، بتاريخ

https://cutt.us/WQlMF (موقع إخباري) (14) قرار إغالق مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس الشريف (2019)، فلسطين ألترا

(15) وتد، محمد (2020). التعليم عن بعد في زمن الكورونا: 200 ألف طالب عربي بدون حواسيب. موقع عرب 48، محليات (2020-3-30) . 

(16)استطالع عبر واتس آب لمجموعة من المعلمين 15 معلمًا ومعلمة، ردَّ على االستطالع 11 معلمًا ومعلمة، قامت به الباحثة الرئيسية في 22-9-2020، وذلك لعدم توفر معطيات حقيقية في هذا المجال.

https://panet.co.il/article/2936620 ،(17) مؤسسة فيصل الحسيني (2020). دراسة حول تحديات مدارس القدس في مواجهة الكورونا، 4-6-2020، تقرير منشور في صحيفة بانيت

.(2020-8-https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/BJ8VraVmv (28 (18) يوروفسكي، عانات (2002). اكتظاظ، تخبط وعدم وضوح: 4 أيام الفتتاح المدارس في القدس، وهذا هو واقع الحال. في موقع واينيت

https://cutt.us/CbKCc ،(2015) (19) دليل التعليم المدمج

(20) تقييم االحتياجات لورشة أوفيس 365، آب 2020 (شارك بالتقييم معلمو مدارس تتيع لمديرية التربية بالقدس)

(21) مصدر سابق.

https://panet.co.il/article/2936620 ،(22) مؤسسة فيصل الحسيني (2020). دراسة حول تحديات مدارس القدس في مواجهة الكورونا، (4-9-2020)، تقرير منشور في صحيفة بانيت

.(2020-8-https://www.israelhayom.co.il/article/787069 (3 لوا للتدريس عن بعد. تقرير في صحيفة يسرائيل هيوم (23) دفير، نوعام (2020). نصف المعلمين فقط ُأهِّ

https://news.walla.co.il/item/3385897 .(2020-9-10) ، (24) ياركتسي، دانا (2020). 3 جهات تصدر معلومات مختلفة عن وضع البطالة، اختالف يبعد السلطات عن قدرتها لتخليص االقتصاد من محنته، موقع كالكاليست

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3849893,00.html .(2020-9-5) (25) إيالن، شاحر (2020). مكاتب العمل: ارتفاع مستمر وثابت في أعداد العاطلين عن العمل. موقع كالكاليست

(26) استطالع حصلت الباحثة الرئيسية على نتائجه إثر ورشة تصميم التعليم في تموز وآب 2020، حيث كانت المدرب التقني للدورة لمعلمي ومعلمات الرياضيات المجموعة الثانية وبلغ عدد المعلمين والمعلمات 43 معلمًا و48 

ومعلمة، وأجريت الدورة على مرحلتين وشملت المدارس الحكومية والخاصة.

(27) كتاب استكمال العام الدراسي 2019-2020م حامل الرقم و,ث/7717 بتاريخ 23 نيسان 2020 

(28) سافيدرا، خايمي (2002). التعليم في زمن فيروس كورونا: التحديات والفرص.  البنك الدولي، من موقع 

.(2020-3-https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic  (30

(29) موقع المنهاج الفلسطيني، https://cutt.us/At8dt ،2020-9-24 ، وبسبب صعوبة الحصول على معلومات قامت الباحثة الرئيسية بالحصول على معلومات من خالل التواصل مع معلمين هيئوا الطلبة المتحان التوجيهي في 

موادهم وممن راقبوا في قاعات االمتحانات.

https://www.youtube.com/channel/UCtrR9LKhvr7Jn2m8ZlGHwwg (30) قناة مديرية التربية والتعليم القدس الشريف

(31)استطالع قامت به الباحثة الرئيسية من خالل مجموعة بؤرية من المعلمين والمعلمات في مدارس خاصة وحكومية.

(32) بسبب صعوبة الحصول على معلومات لجأت الباحثة الرئيسية إلى الحديث مع مجموعة من مديري ومديرات المدارس بصورة شخصية للتعرف على تجارب مدارسهم ومعلميهم ومعلماتهم في فترة التعليم عن ُبعد.

(33) من خالل تجربة الباحثة الرئيسية حيث قامت بتدريب مجموعة من معلمي ومعلمات المدارس على استخدام برنامج الزوم والويت بورد والكمتاسيا، وبعض برامج جوجل، إضافة إلى حضور العديد من اللقاءات التدريبية مع مجموعات 

أنشأها معلمون مبدعون ومعلمات مبدعات في الوطن العربي وفلسطين، وفيما يلي نماذج من تلك التجارب:

https://www.facebook.com/groups/2646382765640278 : ملتقى معلمي العلوم األول -

https://cutt.us/HLdCp :مبادرة يوليو وفريق سوهاج المصري -

https://www.facebook.com/learning.society.palestine :مجتمعات التعلم المهني اإللكتروني -

https://www.facebook.com/esalon.org.ly :منصة الصالون التعليمي للتفتيش التربوي- ليبيا -

https://cutt.us/xqpjh :فريق ميكروسوفت فلسطين -

(34) بناًء على تجربة الباحثة الرئيسية الشخصية كمدربة للمعلمين والمعلمات في عدة لقاءات سواء مع معلمي مدرستها أو مدارس أخرى بالتنسيق مع مشرفين تربويين، وقسم اإلشراف التربوي.

كذلك مشاركتي بدروات ملتقى العلوم والتجمع اإللكتروني ومجتمع ميكروسوفت.... كما يمكن الوصول إلى تلك التجمعات عبر فيسبوك.

https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/corona.aspx (35) موقع صفحة المعلم في فترة الكورونا

/https://www.jerusalem.muni.il/ar/residents/education (36) موقع التعليم لبلدية القدس اإلسرائيلية

  /https://i2.elearn.edu.ps أو البوابة التعليمية الفلسطينية ،/http://rawafed.edu.ps/portal/elearning (37) للتعرف على الرزم يمكن زيارة موقع روافد التعليمي

https://cutt.us/BU2ap 2020-8-25 ،(38) الحدث، التربية تصدر تعليماتها للدوام المدرسي بصيغة التعليم المدمج

(39) خطة العودة إلى المدارس 2020-2021، 17-8-2020، كتاب من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

https://www.facebook.com/Palestine.educationalTV ،(40) فضائية فلسطين التعليمية

(41) مصدر سابق (خطة العودة إلى المدارس).


