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 داءــإلىا
 

 إذا كاف االٌداء يعبر كلك بجزء هف الكفاء

 فاإلٌداء الى قدكتىا كقائد اهتىا كهعمهىا، الى هعمـ البشرية كهىبع العمـ ىبيىا هحهد )صمى اهلل عميً كسمـ(

 اليؾ اهي الحبيبة...

 اليؾ كالدم الحبيب...

 الى هف اعطاىي كها زاؿ يعطبىي بال حدكد

 تخارا بًالى هف رفعت رأسي عاليا اف

صرارم )اخكتي(  الى هف ٌـ أقرب الي هف ركحي الى هف شارككىي كاستهد عزم كا 

 إلى األصدقاء األعزاء الذيف كقفكا بجاىبي كأخص زهالئي في العهؿ

 إلى المذيف رفعكا رايات العمـ كالتعميـ كأخهدكا رايات الجٍؿ كالتجٍيؿ

 اسهً كلقبًيف كؿ بإلى أساتذتي االفاضؿ في هعٍد التىهية الهحتره

 

 

 

 

الباحث: احهد عصاـ عبدالعزيز خميؿ
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   إقرار
أىً قدـ لجاهعة القدس ضهف هتطمبات درجة الهاجستير في بىاء الهؤسسات، كأىً ٌذي الرسالة أقر أىا هعد 

يؿ ىتيجة أبحاثي الخاصة باستثىاء ها تـ اإلشارة اليً حيثها كرد، كأف ٌذا الهشركع أك أم جزء هىً لـ يقدـ لى
 أم درجة ألم جاهعة أك هعٍد آخر.

 :التكقيع

 خميؿ عبد العزيز الباحث: أحهد عصاـ

 12/1/2019التاريخ: 
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 الشكر والعرفان

 كلحبيبىا هحهد صمى اهلل عميً كسمـ، بعد شكر اهلل عمى ىعهً

ة هف هبحكثيف ك أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االهتىاف كالتقدير إلى كؿ هف ساٌـ في اىجاز ٌذي الدراس      
الذم اشرؼ عمي في  الدكتور محمد عوضهؤسسات أٌمية خصكصا هؤسسة شارؾ، كها اخص بالذكر 

إعداد ٌذي الرسالة كالدكتكر عمى تكجيًٍ كدعهً الهتكاصؿ أثىاء إعداد هشركع البحث الذم بىيت عميً ٌذي 
 الرسالة.

 
ا قاهكا بً هف جٍد في هراجعة الدراسة ك كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ هف السادة لجىة الهىاقشة عمى ه

بداء هالحظاتٍـ القيهة كتكجيٍاتٍـ الكريهة.  تقييهٍا كهف ثـ التكـر بهىاقشة الباحث كا 

 
استباىً ك عمى تفضمٍـ بقراءة هقترح   تحكيـ االستباىةكها أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى السادة أعضاء لجىة    

بداء هالحظاتٍـ كتكجيٍاتٍـ الك  ريهة.الدراسة كا 

 
 كها أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الهدقؽ المغكم عمى قراءتً الرسالة ك إبداء هالحظاتً ك تكجيٍاتً الكريهة.

 
كأتقدـ بجزيؿ الشكر أيضا إلدارة جاهعة القدس ك اخص بالشكر إدارة ك هدرسي برىاهج التىهية الريفية عمى 

 الدعـ الهتكاصؿ لي أثىاء دراستي الجاهعية.

 

 جزيؿ الشكر ك االحتراـ ك التقديرإلى كؿ ٌكالء 
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 اإلجرائية التعريفات
 

الهعايير هع صاحب هركز  ٌك السمكؾ الهتكقع هف صاحب هركز ها، في تعاهمً حسب الدور
 (. 1934)جكرج ٌربرت هيد،  هعيف آخر

  األىمية المؤسسات
 

، ٌي هؤسسات اجتهاعية طكعية، غير ربحية، هىفصمة عف الحككهة، تحكـ كتدار ذاتيان 
 .(2013،عبد الرحهف تيشكرم)عىى الحزبي بؿ بالسياسات العاهةال تعهؿ بالسياسة باله

ٌي التىهية التي تفي باحتياجات الحاضر دكف األضرار بقدرة أجياؿ الهستقبؿ عمى  التنمية المستدامة
الكفاء باحتياجاتٍا الخاصة، ٌي ىهط تىهكم يهتاز بالعقالىية كالرشد، حيث تقـك عمى 

تىهية اقتصادية كاجتهاعية هف جٍة كالهحافظة عمى البيئة كالهكارد الطبيعية هف  تحقيؽ
 .(كيكيبيديا، الهكسكعة الحرة) جٍة أخرل، كعميً فٍي عهمية هكهمة لبعضٍا البعض

 لنمو االقتصاديا
 

عبارة عف عهمية يتـ فيٍا زيادة الدخؿ الحقيقي زيادة تراكهية كهستهرة عبر فترة ههتدة 
)ربع قرف( بحيث تككف ٌذي الزيادة أكبر هف هعدؿ ىهك السكاف، هع تكفير  هف الزهف

الخدهات اإلىتاجية كاالجتهاعية كحهاية الهكارد الهتجددة هف التمكث، كالحفاظ عمي 
 .(كيكيبيديا، الهكسكعة الحرة) الهكارد غير الهتجددة هف الىضكب

ف قبؿ دكلتيف أك أكثر، يقـك بإزالة كافة الحكاجز التكاهؿ االقتصادم ٌك عهؿ إرادم ه االندماج االقتصادي
تكحيد السياسات ، يقـك عمى أهاـ التبادالت التجارية كاىتقاؿ عكاهؿ اإلىتاج فيها بيىٍا

االقتصادية بيف عدة دكؿ هف خالؿ إلغاء جزئي أك كاهؿ لمقيكد الجهركية كغير 
ذا التكاهؿ بدكري الجهركية عمى التجارة قبؿ اىدهاج تمؾ الدكؿ بشكؿ كاهؿ أك ج زئي. ٌك

يؤدم إلى اىخفاض األسعار لكؿ هف الهكزعيف كالهستٍمكيف الىاتج عف زيادة اإلىتاجية 
 (.كيكيبيديا، الهكسكعة الحرة) االقتصادية الهشتركة لمدكؿ

ىظاـ هف االعهاؿ الهقصكدة كسمسمة هف العهميات كالىشاطات الهىظهة الٍادفة إلحداث  التعميم
ك عه ف تؤدم الى تغير ميات تفاعؿ هتبادؿ بيف الهعمـ كالهتعمهيف يفترض االتعمـ ٌك

 إيجابي في سمكؾ.
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 الممخص

في هحافظة القدس لقطاع التعميـ كدكري في  الهؤسسات األٌميةدعـ ٌدفت ٌذي الدراسة ٌك التعرؼ عمى 
لدراسة لكصفي التحميمي تـ استخدـ الهىٍج اكبعد هراجعة األدبيات ذات العالقة، ، تحقيؽ التىهية الهستداهة

سمكب الهختمط هف االدكات الكهية كالكيفية بكاسطة . كاستخدـ الباحث االالعالقة بيف هتغيرات الدراسة
 استخداهً لالستباىة كالهقابالت هعا. 

االٌمية الداعهة لقطاع التعميـ في هحافظة  الهؤسساتحيث تككف هجتهع الدراسة هف جهيع العاهميف في 
أعضاء هجالس إدارتٍا، كدكائر كزارة التربية كالتعميـ ذات العالقة بهديىة القدس، كجهيع القدس كجهيع 

االٌمية في  الهؤسساتكجٍة رقابية عمى عهؿ  القدس هديىةفي الهاىحيف لمهىظهات االٌمية التي تدعـ التعميـ 
 120دراسة، كقد تـ تكزيع قطاع التعميـ. اها عيىة الدراسة فقد تـ اختيار عيىة طبقية هقصكدة هف هجتهع ال

استباىة، كبعد فحصٍا اجريت عميٍا الهعالجة كالتحاليؿ االحصائية الهىاسبة  90استباىة كتـ استرجاع 
ا  كاداي ثاىية لمدراسةالهعهقة لهقابالت الشخصية ااعتهد الباحث عمى . كها SPSSبرىاهج استخداـ ب باعتباٌر

 . الهعمكهات لجهعكيفية فاعمة كسيمة 

 التي تصؼ  "هتكسطة" في كؿ هتغيرات الدراسة أف درجة التقييـ الكمية التجاي الهبحكثيفت الىتائج كاظٍر 
االٌمية الفمسطيىية الداعهة لمتعميـ في القدس هف اجؿ تحقيؽ التىهية الهستداهة بىسبة هئكية  الهؤسساتدكر 

كاقع ٌي:  "هتكسطة"بدرجة  كراهحثهاىي قد كاىت درجة التقييـ التجاي الهبحكثيف عمى ك  .%(68.96)
العالقة بيف ، ك االٌمية كالهجتهع الهحمي الهؤسساتالعالقة بيف ، ك االٌمية العاهمة في دعـ التعميـ الهؤسسات
بىاء قدرات ، ك تطكير الهحتكل التعميهي، ك صىع السياسات التعميهية، ك االٌمية ككزارة التربية كالتعميـ الهؤسسات
 قد كاىت درجة التقييـ الكمية التجاي الهبحكثيفلمتىهية الهستداهة. ك  البعد البيئيك  البعد االقتصادم، الهعمهيف

تطكير ، ك تىهية قدرات الطمبة، ك التحديات التي تكاجً قطاع التعميـ ٌي: "كبيرة" هحاكر بدرجة خهسة عمى
 جديك  ًأىالىتائج  لمتىهية الهستداهة. اظٍرت البعد االجتهاعي، ك تحسيف اساليب التقكيـ، ك الكسائؿ التعميهية

االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ  الهؤسساتآراء الهبحكثيف حكؿ دكر  في إحصائية داللة ذات فركؽ
ؿ العمهي، ىكع الكظيفة، كسىكات  تعزل ،التىهية الهستداهة لمهتغيرات الديهكغرافية )الجىس، العهر، الهٌؤ

 إحصائية داللة ذات فركؽ جديك  ًأى. كاظٍرت الىتائج ذككرال لصالحفقد كاىت  الجىس غير. الىسبة لهتالخبرة(



ٖ 

 

 تعزل ،االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ التىهية الهستداهة الهؤسساتآراء الهبحكثيف حكؿ دكر  في
 داللة ذات فركؽ جديك  ًأىكها اظٍرت الىتائج . الفئة العهرية االكبر لصالح الفركؽ كاىت كقد ،لهتغير العهر

االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ التىهية الهستداهة  الهؤسساتآراء الهبحكثيف حكؿ دكر  في إحصائية
ؿ ال تعزل %( كليس 55.5" بىسبة )تخصص محدد"  الفئة لصالح الفركؽ كاىت كقد، يعمهلهتغير الهٌؤ

 جديك  ًأىتائج ايضا اظٍرت الى. ك (. %37.6هاجستير" بىسبة )ال" ة ٌيعمهي، ثـ لصالح درجة الدرجة العمهية
االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ  الهؤسساتآراء الهبحكثيف حكؿ دكر  في إحصائية داللة ذات فركؽ

 الكظيفي "هىسؽ لصالح الفئة ذات الهسهى الفركؽ كاىت كقد لهتغير الهكقع الكظيفي، التىهية الهستداهة تعزل
يكجد  ًأىاظٍرت الىتائج ايضا ك  %(.35.7لي بىسبة )ها -%( ثـ فئة هكظؼ ادارم52.4برىاهج" بىسبة )

االٌمية الفمسطيىية في القدس في تحقيؽ  الهؤسساتآراء الهبحكثيف حكؿ دكر  في إحصائية داللة ذات فركؽ
، الخبرة االقؿ الفركؽ لصالح الفئة ذات عدد سىكات كاىت كقد، لهتغير سىكات الخبرة التىهية الهستداهة تعزل

 االٌمية بدعـ التعميـ لتحقيؽ التىهية الهستداهة ال يتطمب خبرة طكيمة. الهؤسساتار في الف اتخاذ القر 
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The support of non-governmental or-ganizations to education sector and its role in 

achieving sustainable development. 

 

Prepared by : Ahmad Esam Abedelaziz Khalil 

Supervised by : Dr. Mohammad Awad 

Abstract 

 

The purpose of this study is to identify the role of Palestinian NGOs working in the governorate 

of Jerusalem in supporting the education sector to achieve sustainable development.  

After reviewing related literature, a descriptive methodology was used in collecting data, 

analysis, testing hypothesizes  and studying the relationship between the variables of this study. 

Moreover, a mixed technique of quantitative and qualitative tools by using both questionnaire 

and interviews. 

The population  of the study consists of all employees working in NGOs which supports 

education  sector in Jerusalem, including  their boards of directors, Ministry of Education  and 

donors to these NGOs.  The sample of the study was chosen as Stratified sample from the 

population  of this study. 120 survey were distributed on the study sample and only 90 

questionnaires were retrieved. After the surveys and data were reviewed, an appropriate 

statistical analysis was carried out using the SPSS program. The researcher also relied on in-

depth interviews as a second effective tool in collecting information. 

The results showed that the overall evaluation degree of the respondents' trend about  the NGOs 

role in achieving sustainable development in Jerusalem was 68.96%, this is a moderate 

percentage and moderate progress. The results showed also, the level of evaluation of the 

respondents' trend in eight axes were (68.96%) "moderate percentage ". These axes are: the real 

situation of NGOs working in supporting education sector, the relationship between NGOs and 

the local community,  the relationship between NGOs and the Ministry of Education, educational 

policy making, educational content development, Teachers capacity building, the economic 

dimension and the environmental dimension of sustainable development. The overall evaluation 

of the respondents' trend in five axes were high percentage. These axes are: challenges facing 

education sector in Jerusalem, developing the capacities of students, developing teaching 

methods, improving  evaluation - rectification methods and the social dimension of sustainable 

development.  

The study also finds out that there are significant differences in the opinions of respondents 

according to the demographic variables (gender, age, qualification, job title, years of experience) 

about the role of the Palestinian NGOs achieving sustainable development in Jerusalem by 

suporting education. Regarding sex, there was a significant differences in favor of males. In age 

groups, there was a significant differences in favor of older age category. Regarding  academic 

degree: there was a significant differences in favor of the category with the highest qualification 

except the category of "particular subject". In job title: there was a significant differences in 



 ص

 

favor of  job title "program coordinator" (52.4%), then administrative or financial employees 

category (35.7%). And in years of experience: there are significant differences in favor of  the 

category with less years of experience, because decision-making in NGOs to support educational 

programs does not require long experience. 
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  المقدمة  1.1

، لعبت الهؤسسات األٌمية دكران بالغ األٌهية عمى صعيد تقديـ الخدهات الهختمفة لمهجتهع الفمسطيىي
خاصة في قطاعات الصحة كالتعميـ كالرعاية اإلجتهاعية كالزراعة كتىهية الهصادر البشرية. كهع 
هجيء السمطة الكطىية الفمسطيىية، كتأسيس الكزارات الهتخصصة، إىتقمت اغمب الخدهات التي تقدهٍا 

التكاهؿ هع  الهؤسسات األٌمية إلى السمطة الكطىية الفمسطيىية، كأصبح كاجبان عمى ٌذي الهؤسسات
السمطة الكطىية الفمسطيىية في تقديـ ٌذي الخدهات خصكصا لمفئات الهٍهشة كالفقيرة كالهىاطؽ الىائية 

 الخاصة.  االحتياجات كلذكم

كيفترض اف يتـ تقديـ الخدهات هف قبؿ الهؤسسات األٌمية في إطار التكاهؿ كالتىسيؽ كالشراكة هع 
تالفي التكرار كاإلزدكاجية، كها يتـ تقديـ ٌذي الخدهات في إطار السمطة الكطىية الفمسطيىية بحيث يتـ 

ا الى هبدأ تقكية الهجتهع الهحمي كتعزيز هشاركتً رؤية تربط ها بيف اإلغاثة كالتىهية البشرية. كاستىادن 
في إدارة البراهج التىهكية الهختمفة هثؿ برىاهج التعميـ غير الرسهي كالتكعية الجهاٌيرية. كتتضهف 

هج قبؿ الهؤسسات األٌمية العديد هف الىشاطات هف أٌهٍا الىدكات كالهحاضرات كالهٍرجاىات برىا
كالىشرات كالكسائؿ التربكية كالتعميهية الحديثة، كها يتضهف إقاهة الهكتبات العاهة، كبراهج خاصة 

ف البراهج الخ هصيفية.لمشباب، كأىشطة ترفيٍية، براهج تكعية لمهرأة، دركس تقكية لمطالب، هخيهات 
 (.2004 عبد الٍادم،)الرأم األخرل التي تساٌـ كتساعد عمى خمؽ فرصة لمتعميـ كالتعبير عف 

كالهؤسسات األٌمية ٌي عبارة عف هؤسسات غير الحككهية، ذات شخصية هعىكية هستقمة، ذات 
ة، هصمحة عاهة، غير ربحية، كطكعية، كتقكـ باىشطة خيرية في الهجاالت اإلىساىية، كالتعميهي

ا هف  كالرعاية الصحية، كحقكؽ اإلىساف، كالبيئية، كالسياسة العاهة، كاإلجتهاعية، كاالقتصادية كغيٌر
الهجاالت إلحداث تغييرات كفقان ألٌدافٍا العاهة، عمى ىطاؽ هحمي اك اقميهي اكدكلي كعمى إختالؼ 

 (. www.NGOs.orgأىكاعٍا فإىٍا تسعى دائها لتحقيؽ التىهية الهستداهة )

ظٍر هفٍكـ التىهية الهستداهة في أكاخر القرف الهاضي ليحتؿ هكاىة ٌاهة لدل الباحثيف كالهٍتهيف 
بالبيئة كصىاع القرار كيعكد ٌذا االٌتهاـ إلى الضغكط الهتزايدة عمى اإلهكاىات الهتاحة في العالـ 

الىهك الديهغرافي كالتىهية االقتصادية هف جٍة كاستعهاؿ  الهتقدـ كالهتخمؼ لكف في حقيقة األهر كاف
ا عبر الزهف.كقد عرؼ  الهكارد البشرية هف جٍة أخرل أٌـ الظكاٌر التي الزهت البشرية في تطكٌر

http://www.ngos.org/
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ىاؾ هف  هفٍكـ التىهية تغيرات عبر الزهف حيث أختمؼ االقتصاديكف في تحديد هفٍكـ التىهية، ٌك
رية في بىية اقتصاديات الدكؿ الىاهية كأٌهٍا يصىفٍا بأىٍا عهمية ىهك شاهمة  تككف هرفقة بتغيرات جٌك

اإلٌتهاـ بالصىاعة.في حيف أف البىؾ الدكلي يضع تصكر آخر لمتىهية حيث يصىؼ العالـ كفقا لمدخؿ 
الدخؿ  -الدخؿ الهتكسط؛ -الدخؿ الهىخفض؛ -الكطىي اإلجهالي لمفرد عمى أساس أربع هعايير:

 ا. مى.غير أف ٌذا الهقياس هشككؾ في هصداقيتٍالدخؿ األع -العالي؛

إذا كاىت التىهية الهستداهة كهفٍكـ يعتبر قديها فإىً هصطمح يعد حديث الىشأة، حيث كاف أكؿ ظٍكر 
التفاعؿ بيف االقتصاد  eco- developpement ، الذم اقترح ها يسهى1986لً في ىادم ركها 

فقد أعطي لٍا تعريؼ هف طرؼ المجىة الدكلية  1987 كاإليككلكجيا في دكؿ الشهاؿ كالجىكب.أها في
حكؿ التىهية كالبيئة التي ترأستٍا الكزيرة األكلى الىركيجية السابقة السيدة بركىد طالىد حيث يعتبر 
التعريؼ األكثر شيكعا أك ها يسهى بهستقبمىا لمجهيع أك بعىكاف هستقبمىا الهشترؾ، حيث عرفت بأىٍا 

. ت الحاضر دكف الهساكهة عمى قدرة األجياؿ الهقبمة عمى تمبية حاجاتٍـالتىهية التي تمبي حاجا
في أعقاب هؤتهر ستككٍكلـ، الذم عقبتً قهة ريك لمهرة  1974طرح هصطمح التىهية الهستداهة عاـ ك 

كُتجرل . عف خصائص التىهية الهستداهة 1992األكلى حكؿ البيئة كالتىهية الهستداهة الذم أعمف عاـ 
ستداهة في ثالثة هجاالت رئيسة ٌي الىهك االقتصادم، كحفظ الهكارد الطبيعية كالبيئة، التىهية اله

تهكيىىا هف هكاجٍة التحديات ب فيتهثؿالتعميـ هف أجؿ التىهية الهستداهة اها  كالتىهية االجتهاعية.
كسٍكلة في العالهية الحالية كالهستقبمية هكاجٍة بّىاءة كخاّلقة، كفي إىشاء هجتهعات أكثر استداهة 

  .هع البيئة الهحيطة بىا التكّيؼ

في محافظة القدس وما ىو قطاع التعميم لالمؤسسات االىمية  دعمتٍدؼ ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى 
 ؟تحقيق التنمية المستدامةدوره في 

 مشكمة الدراسة 2.1

الههارسات قاهت سمطات االحتالؿ في القدس الشريؼ عمى هدل العقكد الهاضية باىتٍاج العديد هف 
بحؽ الفمسطيىييف في الهديىة، كالتي تشهؿ جهيع جكاىب الحياة كخصكصا الهتعمؽ ببىاء الفرد، 

هعيقا االحتالؿ كتربيتً، كبىاء حياتً العقمية كالفكرية، بٍدؼ فرض كقائع جديدة عمى األرض. كشكؿ 
عزيز الهفاٌيـ الكطىية بىيكيا لمعهمية التعميهية الفمسطيىية كحاكؿ جاٌدا تٍهيش دكر التعميـ في ت
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كاألخالقية كاإلىساىية التي يطهح أم ىظاـ تعميهي لغرسٍا في الهجتهع، فٍك يسعى بشكؿ هىٍجي 
عمى إحكاـ السيطرة عمى قطاع التعميـ، فهف ىاحية تزيد الضغكطات كاإلجراءات التعسفية بحؽ 

كادر إلى هدارس البمدية الهدارس كالهعمهيف العرب كهف ىاحية أخرل يسعى الستقطاب الطالب كالك
كالهعارؼ، هف أجؿ تٍكيد التعميـ كتدهيري، هف خالؿ استٍداؼ الطالب كالهعمـ كالهادة الدراسية كالبىاية 
الهدرسية كها حكلٍا، كارتفعت ىسبة التسرب كالعىؼ بيف الطمبة، كزاد تدٌكر القيـ كالهبادئ كاختمطت 

متعميـ كتطكري لهعيؽ كاٌـ أبرز ٌك دارة العهمية التربكية الهفاٌيـ. إف افتقار الهديىة لهرجعية هكحدة إل
فهف جٍة تفرض سمطات االحتالؿ ىفسٍا هف خالؿ هدارس الهعارؼ كالبمدية كهف  .في القدس الهحتمة

خالؿ التضييقات الهختمفة التي تهارسٍا عمى الهدارس األخرل، كهف خالؿ ضهٍا شرقي القدس إداريان 
جٍة ثاىية، تعتبر السمطة الفمسطيىية شرقي القدس جزءان إداريان هف الضفة إلى دكلة االحتالؿ، كهف 

الفمسطيىية ال تدير فعميان إال هدارس األكقاؼ، كتتعاكف هدارس   الغربية، كلكف كزارة التربية كالتعميـ
ككالة الغكث هع تكجٍات ٌذي الكزارة، أها الهدارس األٌمية كالخاصة فإىٍا هختمفة االىتهاءات 

تكجٍات، فهىٍا ها يتعاكف هع الكزارة الفمسطيىيةن، كهىٍا ها يتهتع بدعـ سمطات االحتالؿ كبالتالي كال
يحابيٍا، كهىٍا ها ٌك هستقؿ أك يتبع لٍيئات عربية أك دكلية أك ديىية هختمفة، لذلؾ بات التعميـ في 

ف عدـ كجكد القدس يعاىي هف سياسات هختمفة كتكجٍات هتىاقضة ليككف الطالب ٌك الضحية. إ
هصادر تهكيمية ثابتة كهستقرة كهيزاىيات كافية كهستهرة تغطي احتياجات القطاع التعميهي هف هشاكؿ 
التعميـ االساسية في القدس الهحتمة، كهف أبرز ىتائج ٌذي الهشكمة الىقص في عدد الهدارس كعدـ 

هها أدل الى استئجار هباف غير كفايتٍا ألعداد الطالب الهتزايدة، كعدـ صياىة أك تكسيع القائـ فيٍا، 
مة، كحاكيات كأبىية هتىقمة كهالجئ كهخازف كههرات، كاستخداهٍا أهاكف لمدراسة تفتقر لمحد األدىى  هٌؤ
هف الظركؼ الصحية كالتصهيهية كالهرافؽ التعميهية الهىاسبة، األهر الذم أدل إلى ازدحاـ كاكتظاظ 

ع ببىاء هدارس جديدة أك ترهيـ بعضٍا اآليؿ لمسقكط الصفكؼ الدراسية لضيقٍا كلعدـ إهكاىية التكس
طالب بالصؼ الكاحد، ىاٌيؾ عف ازدياد الهشاكؿ في البىى  30حيث باتت تبمغ الكثافة الصفية حكالي 

ا لمهرافؽ كالساحات كالتجٍيزات الهخبرية كالطكاقـ  التحتية لمهدارس كتردم حالة الكثير هىٍا الفتقاٌر
دهات ألساسية الالزهة لمعهمية التعميهية كالهالئهة لمبيئة الهدرسية كرياض اإلدارية التعميهية كالخ

األطفاؿ، كىقص البراهج لذكم االحتياجات الخاصة كعدـ تكفر األهاكف التي تخصص لألىشطة 
الالهىٍجية كالهكتبات كالقاعات كالصاالت كهالعب الرياضة كخالفً. يعاىي جٍاز التعميـ في القدس 
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تظاظ شديد داخؿ غرؼ التدريس، أشّد بكثير هف ذاؾ القائـ في القدس الغربّية يصؿ الشرقّية هف اك
طالبا تقريبان في الصّؼ  32هعّدؿ عدد الطاّلب في الهدارس االبتدائية البمدّية في القدس الشرقّية إلى 

ؽ االبتدائي طالبان تقريبان في الصّؼ الكاحد في القدس الغربّية، أها في التعميـ فك  21الكاحد، هقابؿ 
طالبان، بيىها يصؿ  32فيصؿ هعّدؿ عدد الطاّلب في الصّؼ الكاحد في هدارس القدس الشرقّية إلى 

طالبان في الصّؼ الكاحد. كاضافة لمهشاكؿ التي تعاىي هىٍا الهباىي  24في الهديىة الغربية إلى 
الطمبة الهقدسييف، حيث اف  كالهستمزهات التعميهية في القدس الهحتمة، فاف الهىٍاج الدراسي بيف يدم

الهىٍاج يتعرض لمتعديؿ كالتشكيً كحذؼ أجزاء هف الكتب الدراسية كطهس هادة العقيدة اإلسالهية، 
كغياب بعض السكر القرآىية، كتجزئة هادة التاريخ، كتحريؼ أسهاء الهدف الفمسطيىية بدكاعي 

هدركسة كههىٍجة لتجٍيؿ كىشر تحريضية بٍدؼ تٍكيد كاسرلة هىٍاج التعميـ في القدس، بخطكات 
ثقافة التخمؼ. كهف الهشاكؿ كالهصاعب التي تكاجً التعميـ في القدس الهحتمة تىاهي ىسبة التسرب 

% بيف أبىاء الهديىة، جراء جذب سكؽ 50كالتسريب خاصة الهراحؿ العميا التي تجاكزت أكثر هف 
التربكم كالىقص في عدد الهدارس، العهؿ اإلسرائيمي لٍـ بسبب ارتفاع األجكر، كهشاكؿ الىظاـ 

كالغرؼ الصفية الضيقة كالتي تفتقر لمشركط الصحية كالسالهة التربكية، كتكتر عالقات الهعمهيف هع 
الطمبة كالتي لعبت دكران كبيران في التسرب حتى أصبحت ظاٌرة هقمقة لمغاية، خصكصان كاف ذركتٍا 

إلسرائيمية الهساس بالمغة العربية كهحاكلة طهسٍا هف بالهرحمة الثاىكية. كها كتتعهد كزارة التعميـ ا
خالؿ احتكاء الهىاٌج عمى أخطاء لغكية كاستبداؿ المغة الفصحى بالمٍجة العاهية، أها بخصكص 
الجاهعات اإلسرائيمية التي يدرس فيٍا الطالب العرب فقد لكحظ أف التدريس يتـ بالعبرية كهكضكعات 

كها أىٍا تفتقر لكؿ ها يتعمؽ بجهاليات العربية التي تحبب المغة  الىحك كالصرؼ هٍهشة في الهىاٌج،
إلى الهتمقيف كخاصة األطفاؿ هىٍـ، في هحاكلة كاضحة لقياـ العبرية هحؿ العربية كتشكيً الٍكية 

 اإلىساىية الكطىية كالقكهية لمطالب الهقدسي. 

تكفير الخدهات لمهكاطىيف ؿ بهمحة تتهثلحاجة  ىتيجة الهحتمة ظٍرت الهؤسسات االٌمية في فمسطيف
في ظؿ غياب الدكلة الكطىية الفمسطيىية. كاستطاعت ٌذي الهىظهات بىاء إطار هف العالقات كالقيـ 
التي هف شأىٍا تقكية بىية الهجتهع الفمسطيىي كحهاية الٍكية كالتاريخ الفمسطيىي في ظؿ االحتالؿ. 

قديـ الخدهات لمهجتهع الفمسطيىي كاستطاعت تهتعت الهؤسسات االٌمية الفمسطيىية لفترة طكيمة بت
الكصكؿ إلى شرائح اجتهاعية كاسعة هف خالؿ البراهج كاألىشطة التىهكية التي تىفذٌا في الهجاالت 


