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 تقديــــــــم
 
 

دراسته  تأتي   في  الجاري  العام  مدار  على  للمعهد  الغزير  البحثي  المجهود  لتتوج  الدراسة  هذه 
لقد وضعت هذه المواضيع والقضايا تحت   وتنمية اقتصاده.   مرتبطة بالقدس   وقضايا  مواضيعل

الزوايا والجوانب لدراستها من مختلف  للمعهد  البحثي  المجهر  الشركاء   ،عدسة  مع  وبالتعاون 
المفاوضات في م.ت.ف. وغرفة  من مؤسسات رسمية وقطاع خاص دائرة شؤون  فيهم  بما   ،

   .تجارة وصناعة القدس
 

التعاون مع وزارة شؤون القدس عقد سلسلة  بو بحثي  المشروع  ضمن هذا الالمعهد    ت جهودشمل
واالختصاص  العالقة  أصحاب  مع  ومكثف  موسع  بشكل  ناقشت  التشاورية،  اللقاءات    من 

التنموي،  العاصمة  عنقود  خطة  في  المقترحة  العناقيد  من  عنقود  كل  أهداف  تحقيق  إمكانية 
عيل العناقيد المقترحة، كما تم خالل هذه اللقاءات التشاور حول آليات تف   .والسبل المتاحة لذلك

السياساتية   التدخالت  وتحديد  العنقودي،  والتعاون  العمل  ظل جية  موالبراوآليات  في  الممكنة 
  األوضاع الراهنة. 

 

استراتيجية التنمية بالعناقيد التي انتهجتها وزارة شؤون القدس في    الدراسة الى أنهذه  توصلت  
التنموي  العاصمة  التحدياتتواجه    ،تطويرها لخطة عنقود  البيئة بين أهمها    .العديد من  تردي 

اإلسرائيلي  لالحتالل  نتيجة  القدس  مدينة  في  السائدة  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
المدينة اقتصاد  خنق  إلى  خاللها  من  يسعى  التي  واألسرلة  التهويد  وجهها   ،وسياسة  وتغيير 

كافة.    المجاالت  في  الفلسطيني  أن  العربي  الى  الدراسة  توصلت  في    كما  المقترحة  العناقيد 
  خطة عنقود العاصمة التنموي ليس لها وجود كتكتالت ملموسة أو ممنهجة في مدينة القدس 

بيتر  ، باستثناء عنقود السياحة والثقافة المشترك، وهذا باألساس ما أوضحه الخبير  حتى اآلن
داعمة  بقوله  ويلسون   خطة  هي  التنموي  العاصمة  عنقود  خطة  كونها لأن  من  أكثر  لعناقيد 

المقترحة   المشاريع  غالبية  ألن  وذلك  بعنقودية،  تحتيةمحصورة  بنية  كافية    مشاريع  ليست 
 .عنقودي مشروعوحدها لتشكل 
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ضوء   أعلى  ب  وصتذلك  عناقيدالدراسة  أربعة  إلى  الخطة  وا  تقسيم  التحتية،  )اإلسكان  لبنية 
منها أن ينفذ ويدير أنشطته بالتوازي مع باقي    ، يستطيع كل  السياحة والثقافة(و الصحة، التعليم،  

الجهات ذات العالقة،    عيتطلب التعاون ما بين عناصر العنقود المختلفة م  ذا بدورهه  .العناقيد
كافة العنقود  مكونات  اجتماع  دون  القدس  في  قطاع  أي  تطوير  يمكن  األدوار   ،فال  وتحديد 

جهة.   بكل  فصولها المنوطة  في  الدراسة  ضمن    ا  تصور   وقدمت  عملها  وآليات  العناقيد  لشكل 
التطرق   تم  التي  المقترحة  اليلإالقطاعات  في  الدراسةأكدو .  خطةها  التكاملية    ت  على ضرورة 

عالقة  البين العناقيد؛ أي إن العنقود ال يعمل بشكل منفصل، بل يرتبط بالعناقيد األخرى ذات  
 بعمله.

 
يحتاج إلى التشريعات فإنه    ،بشكل فعال   ، العمل  تمكن كل عنقود من يأوصت الدراسة أنه كي  

رات المعنية )وزارة الصحة،  مهمة الجهات التنظيمية كالحكومة الفلسطينية والوزا  ماوه  ،والدعم
االقتصاد(.   وزارة  واإلسكان،  العامة  األشغال  وزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  القدس،  شؤون  وزارة 

بفعالية العمل  من  العنقود  منشآت  تتمكن  أن    حتى  بد  واألدوات،    ال  المعدات،  لديها  تتوفر 
الالزمة أدوار   ،والموارد  تلعب  التي  الداعمة  المؤسسات  خالل  مجال    ا  من  على  بناء  مختلفة 

الالزمعملها التمويل  توفير  ضرورة  مع  بالتزامن  والجهات  و .  ،  الحكومة  دور  يأتي  هنا  من 
 المانحة والبنوك والقطاع الخاص في توفير الدعم المالي للعنقود. 

 
إدارة جلسات في    المشتركة  على جهودهمفراد طاقم البحث  أ  كامليتوجه المعهد بالشكر إلى  

 .عدادها بمنهجية تشاركية تراكمية خالل فترة التنفيذإ التي تم  هذه الدراسة  فصول  وكتابة  الحوار  
معنا   تعاونت  التي  المقدسية  والمؤسسات  الشخصيات  كافة  نشكر    بآرائها وشاركت  كما 

كر إلى  بجزيل الشال ننسى أن نتقدم    وأخيرا،في سبيل اثراء هذه الدراسة.  ومعلوماتها وخبرتها  
المتواصل   ولدعمه  الدراسة  هذه  لتمويله  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق 

  النهوض باالقتصاد الفلسطيني وتنميته. دوره العلمي فيللمعهد ول
 

 رجا الخالدي 
 ـر العام المديــ
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 ة ــــــــ ممقد  
 
 

  إلى   تهدف  التي  ،(2023-2021)  التنموي   العاصمة   عنقود  خطة  القدس   شؤون   وزارة  رتأصد
 ط الخط  مع  االندماج  في  خاللها  من  تساهم  القدس  ةافظلمح  شاملة  تنموية  رؤية  وضع

  مواجهة   في   لالستمرار  القدس  مدينة  اهزيةج  تعزيز  إلى   فة إضا  الفلسطينية،  للحكومة  يةالعنقود
  ، االحتالل  يفرضها  التي  الوجودية  التهديدات  من  هافي  الفلسطيني  الوجود  حمايةو   االحتالل،

 ومصادرة  ،واالقتالع  الترحيل  إجراءات  من   ومةمنظ  عبر  ، المدينة  تهويد  تستهدف  والتي
 . (1 رقم الملحق  إلى )انظر المؤسسات لةسر وأ ،لكاتالممت

 
  حافظة م  في   واالقتصادية   ةتماعيجاال  التنمية  تحقيق  إلى  التنموي   عاصمة ال  عنقود  خطة  تسعىو 

 : حافظةملا  في الحيوية القطاعات تحسين خالل  من ،القدس
 

  ة العدواني  لحتالاال  بسياسات  را  األكثر تأث  هو   القدس في  كاناإلس  قطاع يكون   قد  :اإلسكان •
  ، القدس  في  الفلسطينيين  السكان  عدد   ونم  مع  .المقدسيين  الفلسطينيين  المواطنين  تجاه

  التي  القيود  نتيجة  السوق   في  المسكن  توفير  في  البطء  ومع  الهدم،  عمليات  وازدياد 
 للمقدسيين،   السكن  توفير  في   واسعة   فجوة  هناك  تأصبح  االحتالل،  اتساسي  تفرضها

  ذاته   الوقت  في  العمل  مع  المساكن،  من  العرض  زيادة  ىلع  لتركيز ا  ميةه أ   تزداد  هنا  ومن
 القدس.  في للالحتال التهويد اتاسسي ضد الدفاع لياتآ  على

  والثقافة  الوعي  خلق  في  محوري   دور  ذا  القدس  في  العربي  التعليم  قطاع  يعد  :التعليم •
 اتبعت  مافلطال  ية.لرائياإلس  االستهداف  دائرة  في   يضعه  ام  رائيلي،ساإل  لالحتالل  المقاومة

  وتفكيك   هاض جإ  استهدفت  ومستمرة  ممنهجة  تسياسا  بةالمتعاق  اإلسرائيلية  الحكومات
  في   والتحكم  السيطرة  آليات  وتسهيل  ،أسرلته  خالل  من  ،القدس  في  العربي  معليالت  قطاع
 القدس.  سار مد في الفلسطينية والتثقيف التنشئة اتعملي

  خالل   من   ،القدس  في  الناس  صمود  لتعزيز  ا  اسيسأ  ا  قطاع  الصحة  قطاع  يعد  :الصحة •
  من   ،مباشر  بشكل  ، المستهدفة  تالقطاعا  من  وهو   للجميع،  حةصلا   في   الحق  تأمين

 ود جو   إلغاء  بهدف  ،األخرى   القطاعات  باقي  كما  ، اإلسرائيلي  االحتالل  اساتيس
 .ياإلسرائيل لالحتالل تابعة بمؤسسات بدالهاستوا ،القدس  في الفلسطينية المؤسسات
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 ا  جزء  يشكل  ونهك  يين،قدسالم  صمود  لتعزيز  ا  أساسي  ا  قطاع  السياحة  قطاع   ديع  :السياحة •
  ، ويساهم  األخرى،  القطاعات  باقي  مع  ا  كبير   ا  ارتباط  له أن    كما  ،المدينة  دخل   من  ا  ياسأس

 للمدينة. والدينية الثقافية الهوية  على  الحفاظ في ،كبير بشكل
  كبير  بشكل  يترابط  كما  ،للمدينة  فلسطينيةلا  والجذور  يةهو ال   الثقافي  القطاع  يعكس  لثقافة:ا •

  سياسات   من  مباشر  بشكل  المستهدفة   القطاعات من    ينطاعالق  كال    السياحي.   اعقطال  مع
  عن   الفلسطينية  الهوية  نزع   فبهد  ،األخرى   القطاعات  باقي  كما  اإلسرائيلي  تاللاالح

 لتها.ر سأو  القدس
 .كافة المذكورة قطاعاتلا مع أفقيا   انيتقاطع وهما قطاعان والشباب: المرأة •

 
 أبحاث   معهد  قام  لتنموي،ا  العاصمة   عنقود  خطة  القدس  شؤون   ةوزار   إصدار   خلفية  وعلى 

 خمسة  بعقد  ،سالقد  شؤون   وزارة   مع  وبالتعاون   ،ماس()  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات
 مع  واسعة  مشاركةبو   ،أشهر  أربعة  مدار  وعلى  ،2021  نيسان  شهر  نم  بدءا    تشاورية،  لقاءات

  من   عنقود  كل   أهداف  يقتحق  إمكانية  تاللقاءا  هذه  ناقشت  .اصواالختص  العالقة   أصحاب
  التشاور   تم  كما  لذلك،   المتاحة  لوالسب  ،التنموي   العاصمة   عنقود  خطة  في  المقترحة  العناقيد

 هذه  تفعيل  لياتآ  حول  ،أساسي  بشكل  ،حورتمت  التي  عنقود،  بكل  المتعلقة  المسائل  لحو 
 ظل  في  الممكنة  اتيةياسالس  التدخالت  تحديدو   العنقودي،  والتعاون   العمل  لياتآو   اقيد،عنال

 .الراهنة األوضاع
 

 في  ون سليو   بيتر  د.  بالعناقيد  التنمية  خبير  ضافةباست  التشاورية،  اللقاءات  "ماس"   معهد  استهل
  خطة   في   اتالقطاع  هيكلية  وتقييم  استعراضب  خالله   من  ما ق  الذي  ،األول  التشاوري   اللقاء
 واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  زاوية  نم  بينها  فيما  الترابط  وأوجه   التنموي،  العاصمة   دعنقو 

 ون لسوي  أكدو     .والعنقود  القطاع  تعريف   بين  ما  ق الفر   اللقاء  خالل   وضحأو   ،العناقيد  باستخدام
  مية نت   خطة  هي  مما  أكثر  للعناقيد  داعمة  خطة  هي  ي التنمو   العاصمة  عنقود  خطة  نأ  على

 .قيدالعنا باستخدام
 

  ال   لي،الحا   شكلها  في  التنموي   العاصمة  عنقود  خطة   أن   م،قييالت  هذا   في   جتاستن  ما  أبرز   من
  هذه   تمثل  ذلك،   عن   ا  وعوض  بالعناقيد.  التنمية  لنهج  ةسيكيلكال ا  الهيكلية  مع  بكاملها  تتواءم
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 تشييد  لحو   ا  أساس  ورمحتت  التي   القائمة،  أو  المتوقعة  المشاريع  من  سلسلة  معظمها  في  الخطة
  واتواألد  المعدات  وشراء  أخرى،  أغراض   في   دامهاتخاس  أو  لهاتأهي  عادةإ   أو  التحتية  البنية

  إثبات   كنمي   متمايزة،  مجاالت  عدة  في  األنشطة  من   ا  واسع  ا  نطاق   الخطة  وتغطي    الرأسمالية.
 ،ا  وعملي  ميلية.تكال  األنشطة  بعض  تتقاسم  أنها  من  الرغم  على  ابعضه  عن  ا  تمام  منفصلة  أنها

مت  ول  أكثر  مفيدة  الخطة  ستكون   يدير  أن  منها  واحد  كل  يستطيع  متميزة،  قيدعنا  إلى  ُقس ِّ
 قاطعالمت  والشباب  المرأة   مجال  ضمن  المصنفة   ةاألنشط  في  االستثناء  ويكمن    .وينفذها  طتهأنش
  الواردة  نشطةألا  تنفيذ  عن   المسؤولية  العناقيد  تتولى  أن  انه  ُيقترح  حيث  ،األخرى   المحاور  مع
 .عنقوده في كل ،ابهم والنهوض بشباوال المرأة  لدعم  ي مو تنال  العاصمة عنقود  خطة في
 

  على   تركز  بحيث  المقترحة،  العناقيد  فيها  تظهر  قد   التي   الطريقة  إلى   العناقيد  طخرائ  وتشير
  ق الملح   في   4  إلى   1  األشكال  انظر )  المشترك  ملالع  لغايات  المساندة  والمؤسسات  ظماتمنال
1). 
 

  ومنظمات   مؤسسات  بين  والتعاون   قنسيالت  ويتطلب  ،بالتعقيد  مقترحةلا  األنشطة من  يدعدال  يتسم
 ئيل.إسرا  وحكومة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  الحكومية  اإلدارات  فيها  بما  ة،مختلف  عدة
 . ومهنية حصيفة إدارة مشاريعلا جميع وتستلزم ،كبيرة الموازنة اتطلبومت

 

  ة اصمالع  عنقود  خطة  من  تضحت  ال  لكن  ذ.نفيللت  خطة  داد بإع  الخطة  ههذ  من  جانب  يوصي
لكية  هيكلية  أي تتضمن  الخطة   أن   يبدو  وال  ،للتنفيذ  المتاحة  الموارد   ماهية  التنموي   اإلدارة  أو للمِّ

  الزمني   اإلطار  ضمن  للغاية  طموحة  المقترحة  العناقيد  جميع  في  التنمية  عمشاري  د  وُتع    الرسمية.
  العديد   وي رِّد  .بطلو الم  التمويل  لها  ُيرصد   لم   ي الت  المواضع   في  صة اخبو   أعوام،   ثةبثال  المحدد

  ا  تفصيلي ا  توزيع  تتضمن ال بسيطة  اناتيب  صورة في التمويل تتطلب التي المقترحة األنشطة من
  المطلوبة.   الموارد  تقدير  يصعب  ذلك،لو   واألنشطة.  التكاليف  فيها  مدتتُ اس  التي  ريقةللط

 والمتابعة  اإلدارة  ىلإ  بحاجة  فهذه  تنفيذها،  على  لالعم  يجري   التي  ةئمالقا  لألنشطة  ةبالنسب
 ومن  المناسب.  التمويل  ومصدر  عنقودلا   عن  بالنيابة  والتقييم  متابعةلل  تخضع  أنها  من  للتأكد

د  يُ   أن  ،كذلك  ،الضروري   ،المناسبة  المهارات  من  يلزمها  ما  مع  اإلدارية  هيكليته  عنقود  كل  عِّ
 .بالمطلو  الوقت في المقررةو  الحالية  المشاريع يذتنف في النجاح لضمان
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  توصيات  لسادسا  الفصل  تضمن  مفصلة،  ذيةتنفي  خطة   إعداد الممكن  من  ليس  أنه  إلى  بالنظر
  إلى   ي التنمو   العاصمة   عنقود  خطة   أهداف   فعالية  زيادة   أجل   من   عنقود  كل   هيكلة  كيفية  حول

  نظام   اداعتم  على  العنقود  تساعد  منهجية  إعداد  ىعل  ،نفسه  الوقت  في  ،والعمل  حد،  أقصى
 التنمية.  مشاريع نم المزيد إلدارة

 
 التعامل   بالعناقيد  التنمية  خبير  رحتاق  والسياحي،  الثقافي  لقطاعينا  بين  ما  الوثيق  لالرتباط  نظرا  

  خطة   في   جاء  ما  عكس  على  وذلك   حد، او   عنقود  ضمن   والثقافة  السياحة  ديعنقو   من  كل  مع
  كال ف  اعين، قطال  بين   ما  المشتركة  القوة  نقاط  من  العديد   فهناك  التنموي.  عاصمة ال  عنقود

  نه إف  والشباب،  المرأة   قطاع  بخصوص   أما  .للمدينة  الثقافي  الموروث  على  يرتكزان  القطاعين
 األنشطة   تنفيذ  مسؤولية  توزيع  يتم  أن   اقترح  لذلك   ،األخرى   القطاعات  مع  يتقاطع  ويلسون   حسب

 يتواكب   بما  األنشطة  هذه   من  جزء  تنفيذ  عنقود كل   يتولى  إذ   حة،المقتر   عناقيدلا   على  به  المتعلقة
 أهداف   تحقيقو   ،عنقود  كل  لنجاح  ريةالضرو   تالخطوا  ويلسون   نبي    أخيرا    .عمله  إطار  مع

 التنموي. العاصمة  عنقود خطة
 

  من   ،التنموي   العاصمة   عنقود  خطة   ضمن   جاءت  تيلا  األربعة  العناقيد  دراسة ال  هذه  تستعرض
 هذه   لتطوير  مقترحات  ةالورق  تقدم  كما  .الخطة  في  الواردة  اعاتالقط  افةك  تشخيص  خالل

  ستة  من  مكونة  الورقة  .امنه  المرجوة  األهداف  لتحقيق  اهتفعيل  على   العمل  جلأ  من  ديقاعنال
  من  فصولال  تتناول  بينما  سي،المقد  االقتصاد   عن  لمحة  األول  لص فال  يقدم  :رئيسية  فصول
  عنقود،   بكل  مرتبطةال  والمشاريع  األهداف و   ،عنقود  كل   وعناصر  بنود  أهم   مس،خاال  لى إ  الثاني
  التي   التحديات  السادس   فصلال   يتناول  ود.عنق  كلب  المرتبط  التشاوري   للقاء  ملخص  إلى   إضافة 
 د قو عن كل عمل آلليات تطويرية مقترحات يتناول امك  موي،التن  القدس عنقود خطة نجاح تواجه

 .التشاورية اللقاءات خالصةو  ويلسون، ربيت د. الخبير توصيات إلى ستنادا  ا
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 األول  لالفص
 المقدسي  االقتصاد عن لمحة

 
 

 مة مقد   1-1
 

  في  المركزي   موقعها  على  القدس  مدينة  حافظت  ،1967  العام  في  اللاالحت  من  الرغم  على
  فلسطين،   في  المركزي   فيالجغرا  موقعها  بحكمو   ية.الفلسطين  واالجتماعية  السياسية  حياةلا

 القطاعات  من  للكثير  ي(والتجار   )المواصالتي  والممر  المحور  ،2001  العام  حتى  حتأصب
  القيادي   الدور   وفي   والمالي،   البشري   رأسمالها  تركيز  في  كما  الفلسطينية،  والخدمية   اإلنتاجية

  الدراسات   كجمعية  مؤسسات  مثال  )على   الوطني  التنموي   طيطوالتخ  االقتصادية   التوجهات  في
 مربع  كم  345  سقدال  محافظة  مساحة  تبلغ  الفنية(.  واللجان  العربي،  الفكر  وملتقى  العربية،

  كفر (  J2)  من   أجزاءو   ( J1)  )تشمل  عمرب  كم   125.4  قرابة  القدس  بلدية  مساحة  تبلغ  )بينما
  العربية   القدس  حول  ائيلياإلسر   االستيطاني  الطوق   وإحكام  صل،فاال  الجدار  إقامة  منذ  عقب(.

 فقدت  ،مؤسساتها  من  القدس  إفراغى  ل إ  والهادفة   ،التهويدية  لائي إسر   سياسات  بسبب  اخلها،دو 
مع   التحامها  على   الحفاظ  فرص  عتجوترا  واالقتصادية،  السياسية  مركزيتها  رويدا    رويدا    المدينة

 المحتلة.  األراضي وسائر ةالمحيط المحافظة مناطق يةبق
 

  االقتصاد   على   اليوم  هيمنت  المدينة،  في  األخرى   الحياة  وجوانب  تالقطاعا  جميع  مثل  مثله
 قوة  متعاكسين:  اتجاهين  في  تسيران  ينتمتكافئ  غير  قوتان  الشرقية،   القدس  في  الفلسطيني

  الضفة   عبر  وروابطها  لفلسطين  كمركز  التاريخية  مكانتها  على  للحفاظ  ة()المتراجع  الجذب
  المطول   لحتالاال  يولدها  )متصاعدة(  دفع   وقوة  جهة،   من  ةربيالع  يةالنائ  المناطق  إلى   الغربية

  الدائم   التوتر  من  الحالة  هذه  تسود  أخرى.  جهة  من  اإلسرائيلي  االقتصاد  في  الزاحف  الندماجاو 
  جاهاتتا  العام،   اإلنفاق  قطاعي،ال  الهيكل  االستثمار،  العمالة،  د: االقتصا  جوانب  جميع

 أصبحت  متزايد،  نحو  علىو   الرسمية.  التعامالم  يف  األمر  كذلك  الخاص،  االستهالك
  مقدسي   ألف   300  لحوالي   يد الوح  الخيار   هي  اإلسرائيلية  والدولة   صاد االقت  مع  تاعالالتف

  ي ف  ا  إضافي  ا  ألف  50  وربما  ، (J1)  جدارال  داخل  شون يعي  الفلسطينية(  اإلحصاءات  )بحسب
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  هذا  في  1مقدسي.   لفأ  35  عن   لقي  ال  ما  فيها  يسكن  التي  عقب  كفر  مثل  محاذية  مناطق
  ق واألسوا  الغربية  والضفة  القدس  محافظة  فير   بقية  مع  يويةالبن  العالقات  تتدهور  حينال

  قدر   لضمان   ةمحلي  بدائل  توفير  أو  الفجوة  سد  عن  وحده،  المقدسي،  االقتصاد  ويعجز  العربية،
 . "الذات على االعتماد" من

 
  الفلسطينية،  االقتصادية  الوحدة  ىلع  الحفاظ  نيب  الوقت  مرور  مع  الضارة  لةالمفاض  إن

  حليالم  االقتصاد  حالة  تدهور  مع  الشمس.  وضوح  واضحة  أصبحت  ،العيش  سبل  وضمان
  عن   يقل   ال  )ما  المقدسيين  من  والمزيد  المزيد  يبحث  الشرق،  مع   الروابط  وهشاشة   الفلسطيني،

  مثل  خدمية  عاتقطا  في  خاصةبو   ،اإلسرائيلية  األسواق   في  الئق  عمل   عن  ملة( العا  القوة  ربع
 اإلسرائيلية،  والخدمات  السلع  ك هالاست  سوى   خيار  ملديه  وليس  والمطاعم،  والتعليم  الصحة
  البلدية   مع  والتعامل  الدولة   وميزانيات  اإلسرائيلية  البنوك  من  والتمويل  االئتمان  على  ولوالحص

  ى لع  متناسبة  غير  ضرائب  المقدسيون   يدفع  اإلسرائيلية.  لية والداخ  التخطيط  وسلطات
 التقاليد   من  فريدة  حديثة  خةسن  في  ئيلية،سرااإل  للخزينة  وغرامات  ورسوما    والدخل،   الممتلكات
 . تمثيل دون  الضرائب لفرض ةاالستعماري

 

 الحكومات  وسياسات  فيه،  ة هواد  ال  الذي  ياإلسرائيل  االستيطاني  التوسع  ضغط  تحت
  في   الفلسطيني  للوجود  ،األحوال  أفضل  في  ،اليةالمب  غير  أو  المعادية،  المتعاقبة  ائيليةاإلسر 

  للقدس،   المتميز  العربي  االقتصاد  وتفكيك  بتمزيق  تخاطر  ه،هذ  الطرد  يكياتدينام  فإن  المدينة،
  الواقع،   في  الماضية.  يةاأللف  خالل  ياتواإلمبراطور   واالحتالل  والغزو  الحروب  من  نجا  الذي

  األصول   من  العديد  وجود  ضلبف  ،اليوم  حتى  رواالستمرا  الصمود  من  وسكانها   المدينة  تمكنت
 يكون   ال  قد  غني.لا  والديني  الثقافي   تراثها  في  المتجذرة  ةوالثقافي  ماعيةواالجت  والبشرية  المادية

  المستقلة،   فلسطين  لدولة  كعاصمة  القدس  ةرؤي  تحقيق  الحالي،  الوقت  في  سياسيا ،  المجدي  من
  العسكري.   احتاللها  تحت  الواقع  للشعب المشروعة  والحقوق   بالتطلعات  لإسرائي  اعتراف  قعتو   أو

  حتى   أو  دس،الق  نسيج  تمزق   التي  االقتصادية   القوى   مةمقاو   ينبغي  ال  أنه   يعني  ال  هذا   لكن

 
 ة اإلقامة الدائمة( في مناطق بلدية القدس )التي تمتد )الحاملين لهوييين  عدد السكان الفلسطينن  إف  ،بحسب اإلحصاءات اإلسرائيلية   1

خطر سحب حق  ن ويواجهو عدد غير محدد من حاملي الهوية قد ال يقيمون في القدس  . هناك أيضا  ا  لفأ 350حوالي غ بعد الجدار( يبل
 اإلقامة. 
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 تعزيزو   ،تهمي وتن  لمحلي ا  االقتصاد  لتعزيز  حقيقية  فرص   هناك  الواقع،   في  مسارها.  عكس
 المناطق   مع  كوكذل  الغربية،  الضفة  من  كل  في   سطين،لف  بقية  مع  لتكامليةا  الديناميكيات

 .الراهنة  الصعبة الظروف  في وحتى إسرائيل، في العربية
 

 ني الفلسطي القدس اقتصاد مالمح  أبرز 2-1
 

 لمستقبل  الرئيسية  يةسطينالفل  الوطنية  االقتصادية  األهداف   على  الحفاظ  الممكن  من   يزال  ال
  المحلية   نتاجيةإلا  القطاعات  في   باحتراف  والُمدار   دا  يج  الموجه  االستثمار  خالل   من   القدس،

  التجارية   لفطنةى الإ  المستند  الرائد  المحلي  المال  رأس  دةيابق  المثبتة،  اإلمكانات  ذات  المترابطة
  والمسؤول.   الموجه  األجنبي  الخاص   واالستثمار  المعنية،  المانحة  الدول  من   وبدعم  ،التقليدية

  القتصاد   األساسية  والتاريخية  والمادية  يةالبشر   األصول  تعزيز  يمكن  ص، الخصو   وجه  على
 قلبها   يكن  لم  إن  فلسطين،  لدولة   كعاصمة  مركزها  استعادة  من   المدينة  تتمكن  حتى  ،القدس

  عيش   لبس  أن  يعني  المحلي  االقتصاد  في  االستثمار  أن  هو  أهمية  يقل  ال  ما   ادي.قتصاال
 ون تكوس  اإلسرائيلي،  االقتصاد  مع  ماريةستعاال  العالقات  على  اعتمادا    أقل  ستكون   نالمقدسيي

 ي. واالقتصاد االجتماعي التفكك مقاومة على قدرة أكثر
 

  القدس   محافظة   في   اإلجمالي  المحلي   جالنات  قيمة  بلغت  ،المتوفرة  اإلحصاءات   خرآ  بحسب
 مع  ةمقارن  %2  بلغ  نمو  وبمعدل  أمريكي،  دوالر  مليار  1.3  نحو  2019  العام   في   (J1  )منطقة

  للمحافظة،   المحلي   الناتج   إجمالي  من  % 51  نحو  الخدمات  قطاع  نشاط  ل كش   . 2018  العام
  الخدمات   أن   ى عل  يدل   وهذا  %،28  بنسبة  التجارة  قطاع  يليه  ،1  الشكل  في  موضح  هو  كما

 2عام.  بشكل تصاداالق  واقع  في هو كما القدس لمدينة االقتصادي العصب تشكل
 

  الماضية،   ثةالثال  العقود  خالل  ملحوظا    تدهورا    يسطينالفل  االقتصاد  في  القدس  مساهمة  شهدت
  في   %7  إلى  ،1990  العام  في   %15  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهمتها  فانخفضت

 %18و  %14  من  المحلية  والعمالة   العاملة  القوى   في  مساهمتها  انخفضت  امك  ،2019  العام

 
 فلسطين.  -رام هللا ". 22"  رقم 2020نوي ئي السكتاب القدس اإلحصا. (0202) .هاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالج   2
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 هذا  يعزى   4. 2019 العام يوال الت  على %2.7و %3.4 إلى لتصل 3، 1990 العام  التوالي على
  اد قتصاال  باقي  عن  القدس  لمدينة  واالقتصادي  المادي  الفصل  إلى  رئيسي،  كلش ب  االنخفاض،
 2000.5 العام في األقصى ضةانتفا اندالع بعد ،كبير بشكل تسارع، الذي الفلسطيني

 

  القدس محافظة   في اإلجمالي المحلي للناتج النسبي التوزيع :1-1 لكش

 2019 االقتصادي، النشاط  بسح (J1 منطقة)
 

 
 
  ةينمد  تصادقا  من  مهما    ءا  جز   به  المتصلة  العديدة  والخدمات  السياحي  القطاع  يشكل  يزال  ال

  العام   في   المدينة   دخل   من  % 40  نحو  بها  المرتبطة  والخدمات  السياحة   شكلت  حيث  ،القدس
  ، 1967  معاال  ينةمدال  لهاحتال  بعد  اإلسرائيلي  اللالحتا  وضعها  التي  المعيقات  أثرت  2013.6
 نسبة  تراجعت  ؛المثال  سبيل  فعلى   هناك،  كافة   االقتصادية   الحياة  مناحي  على  كبير،  بشكل

  ا نم  بينما  ،1978  العام  في  % 40  إلى  1968  العام  في  %60  من  قيةالفند  فالغر   لغاإش
   نة مقار   ،1973-1968  نيب  ما  الفترة  خالل   فقط  %20  وبنح  السياحة  من   المتولد  الدخل 

 
3  UNCTAD (2013): The Palestinian Economy in East Jerusalem: Enduring annexation, isolation 

and disintegration. http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=537 
 رام هللا، فلسطين.   .2020-2000إحصاءات الحسابات القومية،   .(2020) فلسطينيء الالمركزي لإلحصاالمصدر: الجهاز   4

5  UNCTAD (2013): The Palestinian Economy in East Jerusalem: Enduring annexation, isolation 
and disintegration. http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=537 

6  Ibid. 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=537
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=537
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  قطاع  على   االحتالل  سلطات  سيطرة  نفسها.  الفترة خالل  المدينة من  الغربي  الجزء في  %80  بـ
  إجمالي   من  المدينة  حصة   على  كبير،  شكلب  انعكسا،  ،به  هاوتحكم  المدينة  في  السياحة
 توزالحجا  إجمالي   من  %80  نحو  ىل ع  اإلسرائيلية  الفنادق  استحوذت   حيث  الوافدة،  السياحة

  إلى   لتصل  األخيرة  السنوات  في   النسبة  هذه  وارتفعت  الماضي،  القرن   من  ينياتمانالث  فترة  خالل
 جائحة  جراء  الفلسطيني  القتصادا  تكبدها  التي  مةالصد  تأثير  نإف  ،بالتأكيد  7%.90  من  أكثر

  السياحة   قطاعات  في  ةشد  أكثر  كانت  %(12 ـب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  )بتراجع  19-كوفيد
 المقدسي.   لالقتصاد جدوى  األكثر المحاور لتشك التي لخدماتوا
 

 يعكس  ما  وهو  رئيسي،  بشكل  الخدمية  األنشطة  على   القدس  محافظة   في  العاملين  توزيع  تركز
  ما   الخدمات  قطاع  في  العاملون   شكل  حيث  المحافظة،  اقتصاد  على  الخدمات  قطاع  سيطرة 
  في   %22و  والفنادق،  طاعموالم   جارةالت  قطاع  في  %26  ملين،عاال  مجموع  من  %29  نسبته
  %، 84  وبنسبة  بأجر،  المستخدمين  من  هم   العاملين   من  األكبر  النسبة  والتشييد.  البناء  قطاع

  غير   أسرة  أعضاء  يعملون   % 0.4و  الخاص،  ملحسابه  ون مليع   %10و  عمل،  أصحاب  5%
  في   ون لميع  العاملين  من  %25  أن  د فوج  المهنة،  حسب  العاملين  توزيع  أما  األجر.  مدفوعي 

 كفنيين   يعملون   %21و  األولية،  المهن  في  %25و  المهن،  من  بها  يرتبط  وما  فحر ال
  % 13و  ومجمعيها،  التآلا  مشغلي  فئة  في  يعملون   %13و  وكتبة،  ومساعدين  ومتخصصين

 %0.3  العليا،  واإلدارة  التشريع  في  يعملون   %3و  األسواق،  في   والبيع  الخدمات  في  يعملون 
 8والمستعمرات.  لإسرائي في المتبقي الربع ملعي بينما ،دوالصي الزراعة في يعملون 

 
  ن يح  في   ،2020  معاال  في  القدس  محافظة  في  للعاملين  شيكل  176.7  اليومي  األجر  معدل  بلغ
  208.6  مقابل  القدس،   محافظة  من   فلسطين  في  يعملون   للذين  شيكل  164.5  المعدل  بلغ

  فقد   البطالة،  معدل  أما  ات.ستعمر لموا  إسرائيل  من  كل   في  القدس  محافظة   من  للعاملين  شيكل
  في  البطالة لمعدالت قيم أعلى وكانت .2020 العام خالل القدس محافظة في %6.5 نحو بلغ
 9. 2020 العام  في %15.1 بلغت التي  سنة، 24-15 العمرية فئةلا  في بالشبا بين ةدنيالم

 
7  https://al-shabaka.org/briefs/economic-collapse-east-jerusalem-strategies-recovery/ 

 .رهذك مرجع سبق،  "22" رقم 2020كتاب القدس اإلحصائي السنوي  . (2020) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  8
 .السابقالمرجع   9

https://al-shabaka.org/briefs/economic-collapse-east-jerusalem-strategies-recovery/
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  4,668)  ةمنشـأ  10,227  القدس  محافظة   في  يةتصاداالق  المنشآت  عدد  بلغ  ، 2017  العام  في
  وما   ،الداخلية  التجارة  مؤسسات  حصة  تبلغو   10((. J2)  منطقة  في  5,559و  (J1)  منطقة  في

  الخدمية   المنشآت  حصة   تبلغ  بينما  ت،المنشآ  إجمالي   من  %52  حوالي   أنشطة  من  بها  يتصل
  حصة   % 12و  ،طاعموالم  الفنادق  قطاع   في  العاملة  المنشآت  حصة   %7  مقابل  % 9  حوالي 

 11(. J2 )المنطقة ورالس خارج في هابيتغال يقع التي التحويلية الصناعة في لةعامال المنشآت
 

  عنقود  ذفيتن  ةإعاق شأنها من  التي القدس  مدينة تجاه اإلسرائيلية السياسات 1-3

 12التنموي العاصمة
 

  سيطرة  فرض   في  تتمثل  القدس،  تجاه  ثابتة  سياسة  المتعاقبة،  اإلسرائيلية  الحكومات  انتهجت
  مسعى   تحقيق  سبيل  في  وذلك   ي،غربوال  الشرقي  يهاأبجز   المدينة  على  املةك  إسرائيلية

 ومنع  رض،ألا  ى عل  قائم  كوضع  ،إسرائيل"  عاصمة  الموحدة  "القدس   تكون   أن  في  اإلسرائيليين
 السياسات   تجسدت    مستقبلي.  سياسي   حل  أي  ضمن  القدس  على   فلسطينية  سيادة  أي
  ط خطوال  والقرارات  والقوانين   جراءاتاإل  من  مةمنظو   عبر  الواقع  أرض  على  ئيليةسرااإل

  إسرائيلية.  بهوية  وصبغها  ،العربي   طابعها  ومحو  ،المدينة  تهويد   هدفتست  التي  الحكومية،
 العقد   لخال  اإلسرائيلية  الحكومات  عن  الصادرة  القرارات  على   واألمني   اديصتقاال  الطابع  طغى

 القرارات:  هذه رزأب يلي وفيما المنصرم،
 
 

 

 
 

 

 
، حنينا، مخيم شعفاط  ، وهي: بيت1967عام  الاألجزاء التي ضمتها إسرائيل بعد احتالل الضفة الغربية  شمل تلك  ت  (:j1)  1المنطقة ج  10

ت صفافا،  ل المكبر، السواحرة الغربية، بيالصوانة، الطور، القدس المدينة، راس العمود، الشياح، سلوان، الطوري، جبباب الساهرة،  
 كفر عقب. ،م طوباشرفات، صور باهر، أ

قلن  (:j2)  2جالمنطقة    القدس، وهي: رافات، مخماس، مخيم  المناطق في محافظات  بيت دقو،تشمل بقية  جبع،  بيت    ديا،  الجديرة، 
القعن الجيب، بيت إجزا،  البريد،  الرام، ضاحية  اللحم، بد  ب ر يبة، خ بان،  أم  النبي صمويل، حزما، بيت ح ة  التحتا،  و،  بيت  ةقطن  نينا   ،

ي  ، الخان ك، بيت اكسا، عناتاسوري  والمجتمعات البدوية. ،دم، العيزرية، أبو ديس، الشيخ سعاألحمر، الزع 

 فلسطين.-هللا رام  ."22" رقم 2020كتاب القدس اإلحصائي السنوي  . (0202) اء الفلسطينيجهاز المركزي لإلحصال  11
على  12 باالعتماد  القسم  هذا  نشرهاا  صيغ  التي  الفلسط  لورقة  اإلالمركز  للدراسات  "يني  عنوان  والت  ،مدار"سرائيلية  حملت  الخطط  "ي 

 ."لدولتينثيرها على فرص حل ااالقتصادية اإلسرائيلية في القدس الشرقية وتأ
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 ميروم(.  )خطة القدس لمدينة االقتصادية نمية"لت"ا ارر ق •

-االقتصادية  "التنمية"  وبرامج  لمشاريع  شيكل  مليون   300  إلضافة  الوزراء  رئيس  خطة •
 القدس. ةينمد في يةتماعاالج

 "جميع  لصالح   القدس   في   االجتماعية-االقتصادية  والتنمية  الشخصي  األمن   زيادة  خطة •
 .السكان"

 . 2020-2016 عواملأل للقدس  تصادية"االق "التنمية خطة •

 القدس  تنمية  وشركة  والتراث  القدس  وزارة  بين  اإلطار  اتفاقية  مبادئ  ىلع  المصادقة •
 المحدودة.  الشرقية

 القدس.  في  االقتصادية للتنمية  وم"ر يم "خطة تطوير قرار •

 قدس.لا اقتصاد "لتطوير" اليوبيل خطة •

 القدس.  في نيالوط الرياضي  الحرم مخطط •

 القدس. "تطوير" مجراب وسيعت مخطط •

 عددها.   ومضاعفة القدس في الهايتك شركات لتوطين الساعية اإلسرائيلية الخطط •

 القدس.  يف الصحية التحتية البنية "تطوير" خطة •

 الشرقية.   القدس في القديمة البلدة حوض ""تطوير طمخط •

 القدس.  في واإلقامة للسكن نالموظفي تشجيع خطة •

  القدس في  اديةاالقتص والتنمية قتصاديةواال تماعيةجاال  فوارق ال تقليص :3790 ارقر ال •
 الشرقية.

 
  صمة اع  القدس   أساس  ن قانو   أبرزها:   ، عدة  إسرائيلية  قوانين  إلى  القرارات  هذه   غالبية  تستند

 إسرائيل  أن  نستنتج  ،راتالقرا  هذه  قراءة  عند  الغائبين.  أمالك  قانون   (،1980)  إسرائيل
 يتالءم  بما  ،ينةمدال  من  الشرقي  الجزء  في  المقدسيين  اةيح  دارةإل  متناقضين  أسلوبين  استخدمت

 ان،االستيط  عملية  من  صعدت  الطرد(  )أسلوب  جهة  فمن  واألسرلة،  التهويد  منظور  مع
  ومن   صة،المرخ  غير  المباني  وهدم  لألرض  المصادرة  وعمليات  التضييق   اتاسسي  وانتهجت

 ن،المقدسيي  تجاه  والدمج  عابالستيا  سياسة  إلى  إسرائيل  لجأت  الجذب(،  وب)أسل  أخرى   جهة
 يمكن  فال  اإلسرائيلي،  االقتصاد  عجلة  ضمن  الشرقية  القدس  في  إدماجهم  أهمية  أدركت  أن    بعد
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  سكان  من %38 يشكلون  الذين المقدسيين إقصاء ظل في مدينةلا اقتصاد في يركب نمو تحقيق
 لتحقيق   فإنه  ،"ئيليةسرااإل"  ثوالترا  القدس  وزارة  وبحسب  والغربي،  الشرقي  هابشقي  القدس  مدينة

 التحتية  البنية  لمشاكل  جدية  معالجات   إجراء  من  بد  ال  ،القدس  مدينة  في  مستدام  اقتصادي  مون
  الوضع   فتحسين  لفة، المخت  االقتصادية   بالمجاالت  لنهوضاو   المدينة،   من   الشرقي  الجزء  في
 ،سيحسن  بل  ة،مدينلل  اإلسرائيلي  االقتصاد  دفع  في  ثرهأ  يقتصر  لن  ،للمقدسيين  تصاديقاال

  الحد   في  ،أيضا    ،وسيسهم  اإلسرائيلية،  وللحكومة  القدس  لبلدية  ةييبضر ال  راداتاإلي  من  ،أيضا  
 اطق.المن  هذه في االجتماعي التأمين  خالل من  لةحو الم مدفوعات لا من والتقليل الفقر، من
 

 سرائيليإلا  االحتالل  سلطات  بها  قامت  التي  والقرارات  الخطط  غلبأ   على  األمني  الدافع   ىطغ
  العديد   تبناها  التي  التوصيات  ضوء   على  الخطط   هذه  صيغت  قد فل  مسمياتها،  عن   النظر  بغض

 الوضع  بين  قوي   رابط  وجود  لىإ  استندت  يلتوا  اإلسرائيليين،  السياسات  صانعي  من
  وعمليات   األمني  الوضع   وبين  ،المدينة  من  الشرقي   الجزء  أحياء  في   واالجتماعي  صاديتاالق

 فيها. واألسرلة  دوالتهوي  الدمج
 

  ،العربي  طابعها  ومحو  القدس  مدينة  تهويد  عملية  أن    نجد  والقرارات،  طخطال  هذه  خلفية  وعلى 
  التعليم   قطاعات  حازت  السياحة.  م،التعلي  تحتية،لا  البنية  صحة،لا   أصعدة:  أربعة  على  تم

 بعملية  قيوثال  ارتباطها  بسبب  والقرارات  الخطط  لهذه  األكبر  االهتمام  على   التحتية  والبنية
  تجري   كانت  ،المدينة  من  الشرقي  الجزء  في  واألسرلة  التهويد  عمليات  نإ  أي  ؛سرلةواأل  التهويد

   الشرقية.   القدس  في  االقتصادية  تجواالف  ليصقوت  والتنمية،  نوالتحسي  التطوير  غطاء  تحت
  الحقوق   استبدال  أجل  من  الزمن،   من  عقود  منذ  االحتالل  انتهجه  الذي  النهج  يجسد  هذا

 معينة  جوانب  تحسين  على  تقتصر  التي التجميلية،  تصاديةاالق  بالتحسينات  للمقدسيين  سيةالسيا
  على   الحفاظ  في  لتنميةاو   تطويرلا  عملية  من  يسيالرئ  الهدف  يتمثل  بينما  محدد،  إطار  ضمن

  القدس   في   التحتية  البنية  مشاريع  من  األول   المستفيد  يكونوا  ن أ   وضمان  المستوطنين  مصالح
 الشرقية.

 

 استيعاب   إلى   المنصرم  العقد  خالل  المتعاقبة  إلسرائيليةا  الحكومات  سعت  التعليم،  يدصع  على
  جل أ  من  االقتصادية  والتنمية  يرتطو لا  مظلة  تحت  ليةاإلسرائي  التعليم  منظومة  في  المقدسيين



9 

 المنهاج  تبنت  التي  للمدارس  حوافز  تقديم  خالل  من  وذلك  واقتصادية،   منيةأ  أهداف  تحقيق
  تشجيع   بهدف  ؛المقدسيين  للطالب  حوافز  تقديم  تم  ،أيضا    ،خاللها  ومن  العبرية،  للغةوا  العبري 

 ثقافة  يحمل  فلسطيني  جيل  اج تنإ  إعادة  سبيل  يف  وذلك  ،سرائيليةإلا  الجامعات  في  انخراطهم
  فرص   من   ويزيد  العنف  مظاهر  من   سيخفف  وهذا   األسرلة،   عملية   سياق  في   هينمشو    ا  ووعي

 عملية  خالل  من  إسرائيل  عتس   ،خرآ  جانب  من  .يناإلسرائيلي  فةوالثقا  معالمجت  في  االندماج
 تمتلك هنفس توقال  وفي ،رخيصة عاملة بأيد   ئيلياإلسرا العمل  سوق  إمداد لىإ ،هذه االستيعاب

  الحكومات   حاربت  ،بالمقابل  .االقتصادية  العجلة  دفع  لضمان  الالزمة  والمؤهالت  الخبرات
 ه. تدرس التي الفلسطينية والمدارس الفلسطيني جنهاالم المتعاقبة اإلسرائيلية

 
 افيجغر   كحيز  القدس  تطوير  إلى  اإلسرائيلية  الحكومات  سعت  التحتية،  نيةالب  صعيد  على

  وجميع   ،التحتية  البنية  تحسين  على  التركيز  لىإ  دفعها  هذا  وغربها،  المدينة  قير ش  بين  متصل
  في   واسعة   لمساحات  وضم  تسوية  عمليات  تشمل  التي  الشرقية،  القدس   في   العام  النقل  وسائل
  من   الرئيسي  الهدف   ن  أ   يتضح  13. بغربها  المدينة  شرق   في   والطرق   التحتية  يةبنال  ربط  إطار

  ، المستوطنات  ربط  على   والعمل  ،الشرقية  القدس  في  المستوطنين  مةخد  هو  البنية  مشاريع
 من  المشاريع  هذه  ستعيق  ،خرآ  جانب  من  .بينها  جغرافي  تواصل  خلق  عبر  ،بعضب  بعضها
  لدات والب  األحياء  تمزيق  خالل  من  المدينة،  داخل  متصل  جغرافي  عربي  واقع  أي  ودوج  فرص

  بلدية   عمدت  السياق،  هذا  في   .توناتانالك  يشبه  بما  البعض  بعضها  عن  وعزلها  ،العربية
 الهيكلية  المخططات  استخدام  إلى   ،األخرى   الحكومية  األجهزة  مع  والتنسيق  وبالتعاون   ،القدس

 للمقدسيين  المسموح  المساحات  وتحديد  ،عموما    المكان  على  للسيطرة  ةالمدين  في   التحتية  نيةللب
  ةيالحديد  والسكك  الطرق   كشق  ةامالع  داماتستخلال  المكان  استخدام   وحصرت  عليها،  ناءالب

 والبناء. لسكنل ين يالمقدس لحاجة اعتبار أي دون 

 

 

 

 

 
والقرارات    13 الخطط  معظم  العقبات    إلى  ،3790القرار    وبخاصة  ،اإلسرائيليةتسعى  على  مالسيالتغلب  التعامل  في  والقانونية  ع  اسية 

راضي % من األ50الل مشروع التسوية، إذ يتمثل الهدف النهائي في تسوية  من خ   ،الشرقية  ية في القدسلعربية الفلسطيناألراضي ا
 . 2025% من األراضي في نهاية العام 100، و 2021قية نهاية العام في القدس الشر 
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 الثاني الفصل
   كنمسال توفير :التحتية يةالبنو  اإلسكان عنقود

 االستيطاني  التوسع اجهةو م  في
 
 

 القدس  في العرقي والتطهير التهويد عمليات : والمبررات خلفيةال 2-1
 

  االقتصادية   األنشطة  كافة  على  كبيرة  ا  قيود  ئيليسرااإل  الحتاللا  ضفر   ،1967  العام  منذ
  اعتمد و   .العمراني  التوسع  حركة  على  خاص   وبشكل  القدس،  مدينة  في   التحتية  البنية  وقطاع

 جذب  اهم  أساسيتين  استراتيجيتين  على  االستيطانية  االستعمارية  ساتهسيا  في  لالاالحت
 العربية  األحياء  داخل  يهودية  تجمعات  اءإنش  خالل  من  ،ةالمقدس  المدينة  إلى  اليهود  المهاجرين

  خالل   من  ،مدينةلا   من  الفلسطينيين  المواطنين  طرد  ذاته،   الوقت  وقي   ،هاوخارج  المدينة  في
  دودية حم  إلى   االستعمارية  السياسات  هذه  أدت  اء.البن  ومنع  المساكن   وهدم   اضياألر   مصادرة

 من  المعقدة  اإلجراءات  من  سلةلسو   المدينة،  خلدا  اءبنلل  المتاحة  األراضي  مساحة  في  كبيرة
 طنينللموا  إسكان  جمعيات  وتطوير  إنشاء  على  كبيرة  وقيود  ،بناء  تصاريح  على  الحصول  أجل

  مالئم، ال  سكن ال  توفير  على   الفلسطينيين  قدرة  من  ،كبير  بشكل  ،دح   ما  ، سدالق  في  الفلسطينيين
 تطوير  أتاح  حين   في  ،الدولي  القانون   يضمنها  التي   األساسية  الحقوق   من  أصيل   حق    هو  الذي

 .مترابطة استيطانية تحتية بنية إنشاءو  ،المدينة داخل كبيرة يهودية تجمعات
 

 عدد  في  كبيرال  نقصال  أبرزها  ؛عديدة  تحديات  من  القدس  مدينة   في  سكانإلا  قطاع   يعاني
 بسبب   ني(،السكا  والنم  باالعتبار  األخذ  دون -سكنية  وحدة  14,000  )حوالي   السكنية  الوحدات

  أن   كما  الفلسطينيين.  للسكان  البناء  رخص  على   اإلسرائيلي  االحتالل  يضعها  التي  الكبيرة  ودالقي
 إلى  بحاجة  ،للمدينة  ائيلياإلسر   االحتالل  لقب  ما  إلى  تعود  تيال  الحالية  انيالمب  من  ا  كبير   ا  جزء

  ل االحتال  يفرضها  التي  ةالمعقد  الترخيص  بإجراءات  ماإ  ؛يصطدم  الذياألمر    وترميم،  إصالح
 تكاليف  في  الكبير  االرتفاع  عم  خاصةوب  ،المالئم  العقاري   التمويل   بنقص  ماإو   ،يلياإلسرائ

  العديد  ،لمدينةا احتاللها منذ  ،إسرائيل فرضتو  .الصعب االقتصادي هاواقعو  ،نةالمدي في البناء
  ذلك   ويشمل  ،نينييلسطالف  سكانها  من  المدينة  تفريغ  إلى  تهدف  التي  العنصرية  ينالقوان  من
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  من   نحزيرا  27  في  اإلسرائيلي  ستالكني  أصدره  الذي  الضم  وقانون   ،الغائبين  أمالك  نون اق
 . 2000 العام

 
  شاملة   طاتمخط  يتبن  على  المدينة   في  لياإلسرائي  االحتالل  دأب  األخيرة،  السنوات  خالل
  طابعها   روتغيي  ةالمدين  تهويد  إلى  تهدف  الحقيقة  في  أنها  إال  تطويري،  تنموي   مسمى  تحت
 في  االحتالل  بلدية  تطرح  ،مؤخرا    ."روميم"  وخطة  ،2020  القدس  خطة  مثل  ؛األصيل  يالعرب

  باب  اطقنم  ليشمل  تدمي  الذي  ،الشرقية  القدس  "مدينة  زرك"م  ـل  عمرانية  خطة   القدس  مدينة
  جراح   الشيخ  حي    حدود  وحتى  لزهراءوا  نابلس  يوشارع  ،الدين  وصالح  دمشق(  )بوابة  عامودال

  خطة   أنها  لىع   الخطة  تصوير  اإلسرائيلي  االحتالل  محاولة  من   مرغال  علىو   الجوز.  ووادي
 سكانيلا  النمو  عرقلة  إلى  تهدف  تهويدية  ةاستعماري  خطة  واقعها  في  نهاإف  ة،تنموي  تطويرية

  ركائز   ثالث  على  الخطة   هذه  تقوم  االجتماعي.  تماسكها  من   الحد و   ،ينةللمد  واالقتصادي
 :رئيسية

 

 ،هنفس  تالوق  وفي  الدين،  صالح  حي  حول  لاللتفاف  دائري   طريق  إنشاء  ة:التحتي  البنية •
  ما  للمشاة،  ومناطق  واحد  باتجاه  شوارع  إلى  المنطقة  في  الرئيسية  الطرق   بعض  تحويل

  وأيضا    ،دمشق  لبوابة   رئيسي  دخلكم  الدين   صالحع  شار   مكانة  ،يرطخ  لبشك  ،يعيق
 مزدحمة.  اقتصادية لمنطقة

  جدا    قليل   عدد   في  إضافية  وطوابق  جديدة  اياتنب  تشييد  الخطة  تحصر   ن:واإلسكا  البناء •
 مستوى    يضيف  ام  والشرقية،  الغربية  القدس  بين  اتالمخطط  هذه  تتباين  .األراضي  من

 القدس.  في الفلسطينية عاتالتجم وازدهار نمو ضد يةالتمييز  تالسياسا من جديدا  
 عامال  قبل  تشييدها  تم  التي  مبانيلا  صنيفتب  الخطة  تقوم  والتاريخ:  والمجتمع  الثقافة  محو •

 ألغراض  إال  فيها  البناء  لأشكا  من  شكل  أي  يحظر  وبالتالي  ثقافي،  تراثي  كموقع  1967
 افية،ثق  أو  تاريخية  أهمية  أي  ملتح  ال  تيلا  المباني  من  العديد  ذلك  ويشمل  –  الصيانة

 اقتصاديا . منها واالستفادة هيكلتها إعادة الممكن من  كان والتي

 
  ون ؤ ش  لوزارة  فرصة  يوف ر  ما  وهو   تنفيذها،ب  البدء  أو  الخطة  على  المصادقة  تمت  لم  اآلن،  لغاية

 ،التنموي   ة عاصمال  عنقود  خطةب  الخاص   سكانإلا  عنقود  تطويرفي    قدما    للمضي  القدس،
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  طابع   مع  تتالءم  -هاتنفيذ  عملية   اإلسرائيلي  الحتاللا  عرقل  لو  حتى-  بديلة  خطة  وطرح
  اإلسكان   عنقود  فباستطاعة    . واالقتصادية  السكانية  ةيالتنمو   جاتحتياواال  ،يالعرب  المدينة
  ، المدينة  في  اإلسكان  بقطاع  نهوضلا  إلى  يهدف  تيجيا  ار است  مسارا    يوفر  أن   التحتية  والبنية
 المدينة   لتهويد  اإلسرائيلي  االحتالل  من  مرةالمست  والمحاوالت  االستيطاني  التمدد  من  ويحد

 بين   ولوياتألا  بترتيب  يسمح  ،العناقيد  منهجية  خالل  من  العملف  بي.عر ال  طابعها  وتغيير
  في   المصالح  وأصحاب  مختصينلا  الخبراء  وإشراك  ،والبعيد  القصير   المديين  على  التدخالت

ة لالحتياجات االستجابة وكذلك ،تالقطاعا مختلف  .والمجتمعي األسري  الصمود ينلتمك الملح 
 
 التنموي  ةاصمالع عنقود ةخط في اإلسكان عنقود هدافأ 2-2
 

 حقوق   من  أساسي  كحق  المالئم  المسكن  توفير  إلى  التنموي   العاصمة  عنقود  خطة  سعىت
 لتحقيق  الرئيسية  االستراتيجية  فاألهدا   فإن   عليه، و   . القدس  في  ييننسطيالفل  للمواطنين  اإلنسان

 هي:  ذلك
 

 .ناءللب رخص استصدار على يعملون  الذين للمقدسيين  إقراض اتآلي إيجاد •
 واالستثمار.  البناء في الستغاللها  حيةمسيوال اإلسالمية الوقفية  ياألراض ستغاللاو  تحديد •
 .القدس ةينمد في للبناء المخصصة  المساحات زيادة •
 القديمة. البلدة منطقة في خاصةبو  القائمة، المباني وترميم تحسين •
 المدينة.  لداخ الشابة لألزواج المسكن وتوفير المقدسي، الشباب دصمو  تعزيز •

 
  التي   المحددة  الضعف  مواطن  من  عدد  الجةعم  التنموي   العاصمة   ودعنق  خطة  تستهدف
  لتنظيم  ورسمية  وموحدة  واضحة  خطة  افتقاره  ضمنها  ومن  القدس،  في  اإلسكان  قطاع  يواجهها
  اإلسكان   لقطاع  المستدامة  للتنمية  تنظيميا    طارا  إو   سيا  أسا  مرجعا    تشكل  التي   الحضرية،   المناطق

 الحكومية  المؤسسات  عمل  على  اإلسرائيلي  االحتالل  يضعها  التي  رةالكبي  قيودلا  مع  مقدسي.لا
  م سج  وجود   عدم   إشكالية  الخطة  تعالج   ن أ  المفترض  من  س، القد  مدينة  داخل   الفلسطينية

 اإلسكان   قطاع  دعم   في   تساهم  أن   لمفترضا  من  التي  المؤسسات  بين  للتنسيق  موحد  تنسيقي
  أن   ،أيضا    ،العنقودية  الخطة   ن شأ  من    هه.تواج  التي  تالتحديا  ةالجومع  القدس  محافظة  في



14 

 والبنية  سكانإلا  قطاع  في  الضعف  نومكام  التحديات  أبرز  عن  األولية  المعلومات  توفر
  التي   والمؤسسات  ة،التطويري  والمشاريع  المساكن  من  السكان  واحتياجات  ة،المدين  في  التحتية

  القانوني  الدعم  لمثال،ا  يلسب  )على  فنيوال  المالي  مالدع  توفير  على  تعمل  أن  المفترض  من
 اء(بنال  متطلبات  من  وغيرها  التخطيط  لشروط  االمتثال  من  لتمكينهم  للمقدسيين  واللوجستي 

 اإلسكان. لقطاع
 

 بعض  تنفيذ  القدس  ون شؤ   وزارة  خاللها   من  تستطيع  قاعدة  والشريكة  الداعمة  ساتالمؤس  تمثل
 القدس   وحماية  جديدة،  نيةإسكا  اريعشم  يرتطو   لخال  من  ،ه ومشاريع  اإلسكان  عنقود  أهداف

  الجمعيات   من  العديد  هناك  ،السياق  اهذ  في  االستيطاني.  والزحف  التهويد  خطر  من
  والصناديق   ،لإلسكان  الفلسطيني  كالمجلس  ن، اإلسكا  مجال  في   المتخصصة   لمؤسساتاو 

  تي لا  ،مية(للتن  سالميإلا  والبنك  ،القدس  وصندوق   ،األقصى  صندوق   )مثل  اإلسالميةو   العربية
 تحدياتلا  مواجهة  في  والمساهمة  اإلسكان  قطاع  تطوير  أجل  من   األهداف  هذه  دعمب  متقو 

 تطويرية،  وبرامج  مشاريع  توفير  خالل  من  اإلسكان،  قطاع  يواجهها  يالت  واالقتصادية  السياسية
  ( 9)  م قر   وزراءلا   مجلس  قرار  على   وبناء    ذلك،   على   عالوة  الترميم.  مجوبرا  اإلقراض  برامج  مثل

  على   ،القدس  شؤون   وزارة  خالل  من  ،الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعمل  ،2018  ملعال
 الربحية. ريغ اإلسكانية المشاريع ودعم  ،ندسييالمق صمود دعم  أجل من ميزانيات تخصيص

 
 األولية  والتكاليف القدس في اإلسكان عنقود مشاريع 2-3
 

  ، ة الجاري  تحتيةلا  والبنية  نسكااإل  عقطا  مشاريع  ىإل  التنموي   العاصمة   عنقود   خطة  تطرقت
  إلى   وصلت  إجمالية  بتكلفة  مشروعا    26  عددها و   التنفيذ،  قيد  ودخلت  ،تمويل  على   الحاصلة و 

 بتكلفة   وعا  مشر   29  عددها   بلغ  المشاريع  من  مجموعة  الخطة  اقترحت  كما  .دوالر  مليون   118
  في   اإلسكان  قطاع  واقع  سينلتح  تنفيذها  كنمي  التي  دوالر،  مليون   94  حوالي   تبلغ  إجمالية
 إعمار  إعادة  إلى  ،رئيس  بشكل  ،المشاريع  هذه  تهدفو   .2023-  2021  األعوام  خالل  المدينة
 ،المجاورة  والمناطق  القديمة  البلدة  ذلك  في  )بما  القدس  في  المباني  من  العديد  ديدوتج  وترميم

 لمختلف  القدرات  بناء  لىإ  تسعى   امك  (.المحيطة  "ج"  المناطق  في   أو  المدينة  داخل  سواء
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  في  بما  التحتية،  البنية  وإصالح  إقامة   لى إو   األسواق،  وتأهيل  المدينة  في   والبلديات  المؤسسات
 . القدس( محافظة في "ج" )منطقة نارةإلا وأنظمة الصحي  الصرف كاتوشب الطرق  ذلك

 

 العنقودي  تعاون وال العمل آليات 2-4
 

 التوصيات  من  عددا    ةر االوز   أدرجت  ،التحتية  والبنية  سكانإلا  ودعنق  خطة  أهداف  تحقيق  بغية
  زمةالال  التمويل  آليات  إلى  الوصول   فرص  زيادة  لىإ  تهدف  التي  ،العمل  اتبآلي  المتعلقة

 ناكمس  شراء  تمويل  على   القيود  تخفيفو   جديدة،  مساكن  بناء  أجل  من  والمط ورين  للعائالت
 فئات: بعأر  ضمن سيالمقد المجتمع الخطة صنفت .جديدة

 

 . شهريا   شيكل 8,000  عن دخلهم  يقل نالذي اصاألشخ •
 .شهريا   شيكل 12,000 حوالي  أي المتوسط، الدخل وو ذ األشخاص •
 . لخإ ... ون،والمحام ن و والمهندس األطباء فيهم نمب المهنيون، الموظفون  •
 .واألثرياء التجار •

 
الإ   لالوصو   لتسهيل  تالفئا  هذه   من  فئة   لكل   تلفةمخ  آليات  الخطة  تحدد  تقترح  ض.اإلقر ى 

  المجلس   مثل  الخاصة،  العقاري   ويلتمال  مؤسسات  من  األولى  الفئة   م دع  يتم  أن   خطةلا
 مؤسسات   تختص  بينما  ،وغيرها  ،المالية   والشؤون   للقروض   القدس  وفجر  ،لإلسكان  الفلسطيني

 القطاع  إلى  الثالثة  الفئة  توجيه  مسيت  حين  في  الثانية،  الفئة  بدعم  ربحية  غير  مصرفية
 التي  المتطلبات  تخفيف  هو  الرئيس  الهدف  الدعم.   لهذا  ةالرابع  الفئة  جتحتا  ال  بينما  المصرفي،

 المخاطر  من  للحد    واألفراد  المصارف  نيب  وسيطة  مؤسسة  إنشاء  يتم  بينما  المصارف،  تفرضها
  من   الوسيطة  المؤسسة  يعتستط  صندوق   بإنشاء  الخطة  توصي  كما  القروض.  بهذه  المرتبطة

 وسيطة.  مصارف دوجو  دون   اإلقراض عملية تسهيل لهخال
 
 والنقاش  التحليل 2-5
 

 تجاه   العدوانية  االحتالل  بسياسات  تأثرا    األكثر  هو  القدس  في  اإلسكان  اعقط  يكون   قد
  وازدياد   ، القدس  في  الفلسطينيين  السكان   عدد   نمو  مع  .المقدسيين  يينالفلسطين  المواطنين



16 

  هناك   أصبح  ،المدينة  في  السكنية  الوحدات  بناء  ىلع  ايضعه  التي  القيود  ومع  دم،اله  عمليات
 تركيز  أهمية  تزداد  ،هنا  من  . قا  ساب   كرناذ  كما  للسكان  المتاحة  نيةالسك  الوحدات  في  كبير  عجز

  ضد   الدفاع  آليات  على  ذاته  الوقت  في  العمل  مع  المساكن،  من   العرض  زيادة  على  الجهود
 القدس.   في لالحتالل لعدوانيةا التهويد سياسات

 
 الفورية واإلجراءات القضايا 2-5-1
 

  الهدم،   لخطر  منازلهم  تتعرض  لمن  القانوني  دعم لا  تقديم  خطط  أن  إلى  رةاإلشا  المهم  من
  ليس   ،الوزارة  أولويات  من  هو  البناء،  تراخيص  من  المزيد  لمنح  البلدية   على  الضغط إلى  إضافة 

 المدينة.  في الفلسطينية ويةاله ىعل  للحفاظ  ،أيضا   ،لب القدس، في اإلسكان ألزمة كحل   فقط
 

  العام   من  ناحزير   شهر  خالل  الشرقية  القدس  في  وقعت  التي  خيرةألا  األحداث  إلى  بالنظر
 أهمية   ذات  تصبح   الخطة  ه هذ  جوانب  بعض  فإن  جراح،  خالشي  حي   في   وتحديدا    ،2021
 ما  ينيين،الفلسط  سكانه  من  الحي  إفراغ  اإلسرائيلي  االحتالل  محاوالت  مع  خاصةوب  ،عاجلة

  أحياء   وباقي  الحي   في  ينينسطيفلال  صمود  لتعزيز  ،الخطة  خالل   من  ،تتدخال  يستدعي
  مة القدي  البلدة  على  تركز  تيال  للمشاريع  اإلسكان  عنقود  في  األولوية  إعطاء  يجب  القدس.

  للبيوت   ةخاصوب  ،الترميم  لمشاريع  التمويل  توفير  ذلك  في  بما  بها،  المحيطة  والمناطق
 : اتوالممتلك نيالمبا تسجيل عملد القانونية اعداتمسال وتقديم هجورة،الم
 

 مركز"  خطة  تنفيذ  في  بعد  عملية   بخطوات  اإلسرائيلي  االحتالل  يقم  لم  ،هذات  السياق  في
  لفرض  الخطة  تستهدفها  التي  األماكن  في  الفلسطينيين  ناطنيللمو   فرصة   يعطي  ما  ،"ينةدمال
 بيتطل  ما  وهو  ،الحالية  المباني  على  ةإضاف  عمل  أو  ،جديدة  منازل  بناء  لخال  من  واقع  مرأ

  بعض   بتنفيذ  للبدء  الالزم   والدعم  األموال  حشد  خالل  من  ،القدس  وزارة  من  ا  مباشر   تدخال  
  المدينة   مركز  لخطة  ا  مناسب  بديال    تكون   أن   كنالمم  من  التي  ،اإلسكان  ودعنق  خطة  مشاريع

 مةهملا  اريعالمش  بعض  ىعل  خصوص ال  هذا  في  ونؤكد  ،ياإلسرائيل  االحتالل  اقترحها  التي
   الخطة: ااقترحته التي
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 القاطنين  صمود  لدعم  ومحيطها  القديمة  البلدة  في  والعامة  السكنية  المباني  صالحإو   ترميم •
 أمريكي(. دوالر 12,000,000) فيها

 ةسكني وحدة 46 بناء خالل من المنازل هدم عمليات من  تضرر  لمن  إسكان مشروع إقامة •
  الفئات   نمض  جدد  مستفيدين  راجإلد  ترخيص  قرض  46  وتدوير  القدس،  مدينة  في

 أمريكي(. دوالر 5,000,000) المشروع من ةتهدفالمس
  دوالر   3,750,000)  القدس  في  للبناء  مرخصة  منازل  تشطيب  أو  بناء  في  السكان  دعم •

 أمريكي(. 

 
  سرلة األ  من  الحد   جلأ  من  ليهاع  ملالع  يمكن  التي  األخرى   ولوياتاأل  بعض  إلى  إضافة 
 :سالقد مدينة في االستيطاني لوالتغو 

 

 السكانية  للتجمعات  العاجلة  والهندسية  والمعمارية  القانونية  ماتخدال  من  مجموعة  رتوفي •
 عمليات  ضد   ن الطعو   يقدمون   نذيال   األفراد  من  ولغيرهم  ،دسالق  في  للخطر  المعرضة

 .اإلسرائيلية دملهوا اإلخالء
  للتجمعات  والداعمة  دينةمال  في  اجدةو المت  منظماتوال  للمؤسسات  والمشورة  الدعم  تقديم •

 . القدس  في للخطر  المعرضة
  والسياسات   القدس  في  للفلسطينيين  السكن  حقوق   حول  عالمية  مناصرة  حملة  إطالق •

 التمييزية. سرائيليةإلا

 

 المدى بعيدة وإجراءات قضايا 2-5-2
 

  الوحدات   في   يربكال  النقص   وسد   المدينة   داخل   العمراني  للتوسع  جديدة  اتاحمس  توفير  جل أ  من
 يسمح   بما  الخضراء  المساحات  تقسيم  إعادة  عنقود  خطة  ترح قت   للسكن،  المتوفرة  يةالسكن

 البنية  تطوير  ىإل  الحاجة  تعالج  أن  الخطة  من  يتطلب  هذا  سكنية.   تراخيص  على  بالحصول
 السكنية  الوحدات  تكون   أن  تضمن  نأو   بالسكان،  المأهولة  غير  الخضراء  قالمناط  في  التحتية

  والرابعة   الثالثة  تينالفئ  فقط  تخدم  ال  وأن  ،لها  ةحاج  األكثر  الفئات  متناول  في  بناؤها  يتم  يتال
 والتجار(.  والمهنيون  ن )الموظفو  الخطة تصنيف حسب المقدسي المجتمع في
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 التحتية والبنية اإلسكان عبقطا  المتعلق التشاوري  اللقاء ملخص 2-6
 

 ةالبني  بعنقود  المتعلق  الثاني  اوري تشال  قاءالل  ناقش  العالقة،  أصحاب  مع  واسعة  بمشاركة
  التشاور   تم  كما  لذلك،   المتاحة  والسبل  اإلسكان   عنقود  أهداف   تحقيق   إمكانية  ن، واإلسكا  تحتيةلا

  اإلسكان   مشاريع  حول  ،أساسي  بشكل  ،تتمحورالتي    ،اإلسكان  عطابق  المتعلقة  المسائل  حول
 هذه   نجاح  تواجه  التي  والتحديات  العنقودي،  ون تعاوال  العمل  لياتآ و   األولية،  والتكلفة  القدس  في

 والبنية  اإلسكان  قطاع  منها   يعاني  التي  التحديات  أبرز  على  الضوء  تسليط  تم  ماك  المشاريع.
 كافة وطمس والتوسع، والتهجير  الضم على ئمةقاال اإلسرائيلية يدالتهو  سياسات ظل في تيةتحال

 تلخيص  يمكنو   اإلسرائيلية.  العنصرية  لسياساتل   لتصديا  وسبل  ،المدينة  في  العربية  المعالم
 يلي: فيما التشاوري  اللقاء ليهاإ توصل التي نتاجاتاالست زأبر 
 
 لمشكلة   ناجعا    حال    ون يك  نل  البنوك  من  التمويل  على  الحصول  عبر  السكنية  الشقق  شراء •

 القدس.  في السكنية الشقق أسعار الرتفاع نظرا   اإلسكان

 اتمؤسسلا   تواجه  التي  التحديات   أبرز  من  التمويل  على  لو حصال  يعد  ،هذات   قالسيا  في •
  دفع   على  قدرتها  عدم  من  المؤسسات  هذه  من  العديد  تعاني  إذ  الترميم،  مجال  في  ةالعامل

 المكاتب.   وإيجار المهندسين، أجور ارتفاع نتيجة عةتفالمر  التشغيلية تكاليفها

 اإلسرائيلية   السياسات  جراء  ةالمدين  اخلد  للبناء  المخصصة   اكنماأل  في   محدودية  هناك •
  على   الحصول  تعقيداتو   المساكن،  تدميرو   ضي،األرا  ادرةمص  يف  المتمثلة  جائرةال

  للمواطنين   نكاإس  عياتمج  وتطوير  إنشاء  نم  كبير،  بشكل  ، حد  ما  بناء،  تصاريح
بو   القدس،  في  الفلسطينيين   القدس   مدينة  في  السكنية  الوحدات  في  كبير  نقصتسبب 

 سكانيلا  النمو  نتيجة  سنويا    يتزايد  الذي  اإلسكان،  على  لطلبا  تسد  ال  ةفر المتو   )الشقق
 . (العرب للسكان %2.5 بمعدل

  الحضور،   من  واسعا    قبوال    سكنية  مشاريع  ناءبل  الخضراء  المساحات   استغالل  خيار  يلق    لم •
 المواصالت   خطوط  من  القريبة  كاألماكن  أخرى   أماكن  إلى  التوجهب  ذلك  من  بدال    وطالبوا

 للمدينة،   العمودي  دالتمد  تبارعاال  بعين  تأخذ  مخططات  بإعداد  أيضا    وطالبوا   مة،عاال
 ".ضري الح "التجديد مسمى تحت فيها األبنية وزيادة الموجودة األحياء من واالستفادة



19 

  بقطاع  المتعلقة  دسالق  وبلدية  االحتالل  وإجراءات  اإلسرائيلية  بالقوانين  اإللمام  عدم  ديؤ ي •
 .مهدالو  للمخالفات يعرضها ما ،اإلسكان مشاريع تنفيذ  في  عشوائية  إلى والبناء اإلسكان



20 



21 

 الثالث  الفصل
 صةالمتخص والرعاية األهلي القطاع دور وتقوية الصحة عنقود

 

 

 القدس  شؤون  وزارة عن  الصادرة المقدسي الصحة قطاع  عنقود خطة محاور رزأب 3-1
 

  من  ،المحافظة  في  المقدسيين  دو مص  تعزيز  في  األساسية  القطاعات  من  الصحة  عقطا  يعد
 في  الفلسطينيين  السكان  لباقي  كبيرة  أهمية  يمثل  ا مك  للجميع،  صحةلا  يف  الحق  تأمين  خالل

  الصحة   وزارة  بها  تقوم  التي  طبيةلا  تحويالتلا  خالل   من  ،غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
  في   رى خاأل  القطاعات  باقي  كما-  الصحة  قطاع  تبرعي  دينة.الم  لمستشفيات  الفلسطينية

 ،اإلسرائيلي  االحتالل  سياسات  من  اشربم  بشكل  المستهدفة  القطاعات  من  -القدس  محافظة
 لالحتالل  ةتابع  تسسابمؤ   واستبدالها   المدينة  في  الفلسطينية  المؤسسات  وجود  إلغاء  بهدف

 اإلسرائيلي. 
 

  العاصمة   عنقود  خطة  في  هيلإ  مشارلا  عريف الت  حسب  ،المقدسي  الصحي  القطاع  يشمل
  المستشفيات  عم  تتعامل  الخطة  أن    الإ  القدس.  محافظة  في  الصحية  المرافق  يعجم  ،وي التنم

  قطاع   ودنقلع  ،الوحيد  وأحيانا    ،الرئيسي  المكون   كأنها  14القدس  مدينة  مستشفيات  بشبكة  ممثلة
 باقي  دمهاقت  أخرى   صحية  خدمات   وجود  من  الرغم  على  المدينة،  داخل  المقدسي  الصحة 
 .المدينة في  الصحي القطاع عناصر

 

  على   تؤثر  التي  حدياتلتوا  الضعف   لنقاط  سردا    التنموي   العاصمة  عنقود  خطة  تضمنت
  لصالح   كمةتراالم  المرتفعة  الديون   ارزهوأب  المدينة،  في  حيةالص   الخدمات  وجودة  استمرارية

  السلطة   قبل  من  المرصودة  تازناالمو   في  ضعف  مكمن  تشكل   التي  القدس،  مستشفيات
 مستمر.  مالي   عجز  حالة  في  جعلهاتو   ،للمستشفيات  المالية  االستدامة  أمام   ا  عائقو   الفلسطينية،

  الصحية   المرافق  في  تيةالتح  البنية  وضعف  لتوسعا  على  القدرة  عدم  إلىالخطة    تطرقت  ،أيضا  
  المستشفيات   قدرة  عدم   لى إو   ،البناء  بتراخيص  المرتبطة  اإلسرائيلية  العوائق   بسبب  المدينة  في

 كزوالمرا  فياتستشالم  دمهاتق  التي   الصحية  الخدمات  مواكبة  على  سالقد  يف  الصحية  والمراكز
 

 . رقيةالش القدس في يةالصح  الخدمات جودة استدامة في األساس حجرال الشرقية القدس مستشفيات شبكة تمثل  14
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  وعالج   لتأهيل او   والطوارئ   اإلسعاف  اتوخدم  النفسية  الصحة   خدمات  وبخاصة  ،اإلسرائيلية
  التخصصات   بعض  في  الطبية  الكوادر  في  النقص  إلى أيضا ،    ، الخطة  تطرقتو   مدمنين.لا

الإ   المقدسيين  يضطر  ام  ،ةالمهم   ضرورة  لىإ و   إلسرائيلية،ا  الصحية  الخدمات  إلى  جوءلل ى 
 تدريبية  برامج  خالل   من   المدينة  في   الصحية   المراكز  في   واإلدارة  التمريض  كادر  تطوير

 .ختلفةم
 
 التنموي  العاصمة عنقود ةخط يف  الصحة عنقود أهداف 3-2
 

 القدس:   محافظة في الصحة قطاع لتنمية االستراتيجية األهداف من  مجموعة الخطة  حددت
 القدس.   في العامة  حةلصوا األولية الصحية  للرعاية نيةوط خدمات شبكة تطوير •

 القدس. يف  العامة والصحة األولية الصحية للرعاية متكامل نظام إيجاد •

 الجودة.  هذه رفع على  والعمل الصحية الرعاية  تماخد جودة استدامة •

 ائم. دو  مجاني بشكل للمقدسيين سيةنفال الصحة خدمات توفير على  العمل •

 .والطوارئ  سعافاإل خدمات تعزيز •

تقديم  و   السن  وكبار  الخاصة  االحتياجات  وذوي   مهمشةلا  للفئات  صحيةل ا  الخدمات  وصول •
 الفئات. لهذه  عالية دةبجو  متخصصة برامج

  والبحث   المتخصص  الصحي   والتعليم  الصحي   القطاع  في  العاملين  قدرات  رويتط •
 الصحي. 

 
 هاب المرتبطة األولية ليفتكا وال القدس في الصحة عنقود مشاريع 3-3
 

 مناطق  في  الصحة  وزارة  بها  قامت  التي  الحيوية  ريعالمشا  بعض  إلى  العنقودية  الخطة  تطرقت
  أخرى   مشاريع  إلى   إضافة   المقاصد،  مستشفى  يرتطو   مشروع  مثل   ؛القدس  فظة محا  من  مختلفة

  أنشطة   وتطوير  ودعم  حالية،  مبان    وتشطيب  وصيانة  طبية،  وأجهزة  معدات  شراء  مثل
  األولوية   ذات  المقترحة  ةالتطويري  يعشار الم  لىإ  الخطة   تطرقت  كما  المختلفة.  المستشفيات

 ،دوالر  نييمال  103  اليو ح  غ تبل  إجمالية  بتكلفة  ا  مشروع  65  ددهاع  بلغ  التي  الصحة،  لقطاع
 للمستشفيات  جديدة   طوابق  بناء  مشاريعلا  هذه   تتضمن  .2023-2021  عوام األ  خالل  تنفذ
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 شمسية  ياخال  وتركيب  ظة،المحاف  في  والبعيدة  مشةالمه  للمناطق  متنقلة  عياداتو   الموجودة،
 حالية،  مبان    يبوتشط  وصيانة  اء،الكهرب  دامةاست  في  مشاكل  من  تعاني  التي  ياداتالع  لبعض

 إلخ. ...  طبيبة، كوادر وتدريب

 
 المقدسي الصحي القطاع هيكلية 3-4
 

  ضمن   ذكرت  التي  ،المقدسي الصحة  لعنقود  ةربعاأل  عناصرال عن   ا  موسع  ا  شرح  القسم  هذا  ميقد
 ضمن  أكثر  لدمجها  المناسبة  واآللية  تواجهها  التي  تحدياتلا  يتضمن  بما  ،ة الخط  أهداف

  التواصل   خالل  من  أو  ،المعهد  عليها  حصل  مختلفة  أخرى   مراجع  إلى  باالستناد  وذلك  ،عنقودلا
 الجهات.   هذه عن ممثلين مع
 
 شرقيةلا  القدس مستشفيات 3-4-1
 

 وهي؛  رئيسية  ات فيمستش  ستة  خالل  من  الشرقية  قدسال  في   الصحية  الخدمات  تقديم  يتم
  جون   سانت  مستشفى  ة،الخيري  المقاصد  ةعيجم   ستشفىم  )المطلع(،  فكتوريا  األوغستا  مستشفى
 الفلسطيني،  األحمر  لهالال  وجمعية   مستشفى  )الفرنساوي(،  يوسف   مار  مستشفى  للعيون،
 . ةبسم األميرة مؤسسة

 
  أمام   صمودها  عزيزتل  ا  أساسي  ا  صر عن  القدس  ستشفياتلم  الفلسطيني  الحكومي  الدعم  يعتبر
  الصحي   النظام  ناتمكو   من  وهام  أساسي   ن مكو   على   وللحفاظ  ،اإلسرائيلية  الخدمات  هيمنة

  من   المرضى  آلالف  بل  ،سيينللمقد  فقط  ليس  خدماته  يقدم  الذي  القدس   مدينة   في  الفلسطيني
  هو   القدس  تمستشفيا  على  الملقى   العبء  نصف  من  أكثرف  ، غزة  وقطاع  بيةالغر   الضفة  مدن

 اتلخدم  ن يحتاجو   الذين   واألونروا،  ينيةالفلسط  الوطنية  السلطة  قبل  من  المحولين  المرضى  نم
 .غزة قطاع أو  الغربية  الضفة في المستشفيات تقدمها ال جراحية وعمليات صحية

 
  المحولين  ىالمرض  من  كبيرة أعداد   استقبال  من  تمكنها  استيعابية  بقدرة  القدس  مستشفيات  تتمتع

  قية الشر   القدس  مستشفيات  ةأسر    عدد   يبلغ  ،الفلسطينية  الصحة  وزارة  اتإحصاء  فبحسب  .اله
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  الصحة   لوزارة  التابعة  المستشفيات  جميع  في   ةاألسر    عدد  من  %21  يعادل   ما  و هو   ،ا  سرير   728
 وزارة  قرار  مع  ،أيضا    ،يتماشى  هذا  .2019  امالع  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  ينيةلسطالف

 التحويالت   فاتورة  وتقليص  ،الطبية  الخدمات  بتوطين  2019  العام   ادرالص  يةسطينالفل  الصحة
  إلى   الطبية  التحويالت  عدد  في  هبوطا    2020  العام  شهد  ة.اإلسرائيلي  المستشفيات  إلى

 التحويالت   عدد  إجمالي  اضخفان  نتيجة  تحويلة،  29,927  حوالي  بلغ  الذي  القدس،  مستشفيات
  . 2020  العام   تحويلة  80,020  إلى   فلسطينيةلا  ة الصح  وزارة  رافقم  خارج  من  الخدمة   لشراء
  إلى  القدس  مستشفيات   في  األقسام  من  عدد  ويلحت  ىإل  ،رئيسي  كلبش   ،االنخفاض  هذا  يعود

 والبسيطة  الروتينية  العمليات  وتقليص  ،كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  الستقبال  أقسام
 إن  أخرى،  ناحية  من  للعالج.  ينالمتوجه  ضىمر ال أعداد  انخفاض  بالتالي  التأجيل،  تحتمل  التي

  المرضى   لتحويل  نتيجة  الفلسطينية  مةالحكو   من   ديةالنق  التحويالت  على   الكبير  االعتماد
  السيولة   في  مستمرة  ألزمة  مستشفيات لا  هذه  ضيعر    القدس،  مستشفيات  إلى  الفلسطينيين

 جدول  أو  معين  بتاريخ  لتزامالا   عدم  نتيجة  فوائد  ودفع  مالية  تسهيالت  لطلب  ويضطرها  ،ةالنقدي
  بلغت   ،الحالي  العام   من  أيار  شهر  بداية  تىفح  الفلسطينية.  المالية  وزارة  قبل  من   للسداد  زمني

 التالي:  القدس تشفياتسم لصالح الفلسطينية الصحة وزارة على المتراكمة الديون 
 

 الفلسطينية الصحة وزارة على المتراكمة حقاتالمست :1-3 جدول
 2021 أيار حتى القدس لمستشفيات

 

 المتراكمة  المستحقات المستشفى 
 شيكل(  )مليون 

 210 لع المط مستشفى
 50 الخيرية  المقاصد  يةجمع فىمستش

 7 الفرنساوي  مستشفى
 12 للعيون  جون  سانت  مستشفى

 3 الفلسطيني األحمر الهالل جمعية شفىمست
 1.5 بسمة   األميرة عيةمج

 283.5 المجموع 
 . 2021  شرقيةلا  القدس  فياتتشمس شبكة المصدر:
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  القدس  مستشفيات  ىإل   ،2019  العام   في   الفلسطينية  الصحة   وزارة  لت حو    المثال،  سبيل  فعلى
 شيكال    276,742,232  اليبحو   عالجها  تكاليف  تقدر  عالج  حالة  45,990  يقارب  ما  الشرقية

  ما   وهو  15،(ةنيالفلسطي  الصحة   وزارة  مرافق  خارج   إلى  التحويالت  تكلفة  لي إجما  من  32.2%)
  صمود   دعم   في  طينيةالفلس  الحكومة  من  المالية  التحويالت  استمرارية  أهمية  بوضوح  يظهر

  ي،الفلسطين  الصحي  القطاع  من  مهمو   أساسي  جزء  على  الحفاظ  وبالتالي  ،القدس  تشفياتسم
 قدرتها   ويعزز  ، المالي  العجز  أو  المالية   السيولة   شح  مخاطر  من  القدس  مستشفيات  يقي  كما

 للمرضى.  تدماالخ  ضلأف  فيرتو  على
 

 برزها:أ أخرى، يدةدع ومشاكل تحديات من  الشرقية القدس مستشفيات تعاني
 

 القدس  ياتمستشف  تقدمها  التي  للخدمات  قديمة  تسعيرة  على  الفلسطينية  الصحة  وزارة  اعتماد
 في   المستمر  التحسن  من  الرغمعلى    وذلك  غزة،  وقطاع  غربيةل ا   الضفة  من  المحولين  للمرضى

  يف. كالالت  مستوى   ارتفاع  وبالتالي  ،للمرضى  مستشفياتال  هذه  تقدمها  التي  ماتلخدا  ى مستو 
  وعمل   ،الفلسطينية  الصحة   وزارة  مع  التسعير  ملف   فتح   بإعادة  اليوم  فياتالمستش  تطالب  ، لذا

  المرضى   صندوق   خالل  من  المحولين  المرضى  إلى  بالنسبة  الحال  كذلك  الالزمة.  تالتعديال
  الصحية   الخدمات  تسعيرة  انخفاض  من  القدس  في  ياتتشفلمسا  تعاني  حيث  اإلسرائيلي،

 اإلسرائيلية.  المستشفيات في هانفس الخدمات سعر من  %40 لى ع تزيد ال التي المقدمة

 

  في   اإلسرائيلية  المهنة  مزاولة  رخصة  وحملة  اإلسرائيلية  الجامعات  خريجي  على   أكثر  االعتماد
  إلى   ،السياسة  هذه  استمرار  حال   في  ،ييؤد  قد  ام  س،قدال  مستشفيات   في  الجديدة  التعيينات
  وغير   ،الفلسطينية  الجامعات  خريجي  فينموظوال  األطباء  من  عدد   خدمات  عن  االستغناء
  شبكة   تأسست  ،1997  العام  في   .اإلسرائيلية  المهنة  مزاولة  رخصة   ىعل   منهم  الحاصلين 

 القدس   شفياتلمست  التفاوضي  الموقع  لتقوية  جماعيا    العمل  بهدف  الشرقية   القدس  تشفياتسم
 ، مينتأال وشركات ،طينيةالفلس الصحة ووزارة ،اإلسرائيلي المرضى صندوق  من كل مع الشرقية

  أفضل.   عارسأ  على  الحصول  أجل   من   الجماعي  شراءوال  المقدمة،  الخدمات  تسعير  أمور  لحو 

 
 . زارة الصحة الفلسطينيةو  .(2019)وي لتقرير الصحي السنا  15



26 

  تقديم   ن يفضلو   الذين  الممولين  لبعض  بالنسبة  معها  العمل  يمكن  جهة  الشبكة  تشكل  كما
  ة األمريكي  الةوالوك  األوروبي،  االتحاد  مثل  فردية  جهات  وليس  ،شبكات  خالل  نم  لالتموي

  مساعدات  أي  لتوزيع  مناسبة  صيغة  وضع   في  الشبكة  تساهم  (.USAID)  الدولية  للتنمية
  وبحسب   ،األعضاء  بين  اتفاق  على   بناء  ارئ،الطو   حاالت  في  المستشفيات  تتلقاها  مشتركة
ال  مستشفى.  كل  لهتحمي  الذي  العبء   يورو   مليون   80  األوروبي  االتحاد  قدم  ،2012  عامفي 

 تكاليف  بدل  الفلسطينية  السلطة  على  مةالمتراك  االلتزامات  غطية تل  منها  جزء  ؛للمستشفيات
  لألعوام   آخر  تمويل  على  الشبكة  حصلت  كما  ات،المستشفي  هذه  إلى  المحولين  المرضى  عالج

 تعمل   الدولية.  للتنمية  ريكيةاألم  ةكال الو   خالل  من  ردوال  مليون   55  بمبلغ  2017-2015  من
  ، الشبكة  في  األعضاء  ياتالمستشف  الجتماعات  ترتب  منسقة  بوظيفة  واحدة  موظفة  الشبكة  في

  العمل   على   اقدرته  من  يحد  ما  ،ينالموظف  من  كادر  وال  ،للشبكة  خاص  قرم  يوجد  ال  أنه   علما
 األموال.  تجنيد مجال في

 
 الشرقية  قدسلا في الصحية المراكز 3-4-2
 

  مستشفيات   مختبرات،  دات،يا)ع  ية األول  الصحية  للرعاية  16مركزا    53  القدس افظةمح  في  ينتشر
  غير   المنظمات  أو  نروا،األو و   الفلسطينية،  الصحة  وزارة  إشراف   تحت  (لخإ  ...  والدة،

 ، يأساس  بشكل  ،مرتبطة  عديدة  تحديات  المراكز  هذه  تواجه  ت،تشفيابالمس  وةسأ  الحكومية.
  كنظام   يلةدب  بخدمات  الفلسطيني  الصحي  النظام  استبدال  في  اإلسرائيلي  لحتالاال  بسياسات

  اضطر   ما  17، 1995  العام  منذ  المقدسيين  على  زاميا  لإ   أصبح  الذي  اإلسرائيلي  الصحي  التأمين
الإ  المقدسيين  اإلسرائيلي  الصحي   التأمين  يشملها  التي  اإلسرائيلية  يةالصح  للمراكز  لتوجهى 

 لالحتالل. التبعية ةسياس يعزز ما ،فلسطينيةلا المراكز عن عوضا  
 

  إحصاءات  جدو ت  وال  ،القدس  مدينة  داخل  الصحية   للمراكز  اتياجاحت  يأ  الخطة   تحدد  لم
 عنها. رى خأ معلومات أي أو ، القدس مدينة داخل يةالصح المراكز  عدد تحدد رسمية

 
فلسطين. )يعبر هذا العدد   -رام هللا  ".22رقم " 2020اب القدس اإلحصائي السنوي  كت. (2020) لفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء ا  16

 . نة القدس فقط(راكز داخل مديحول عدد الم أرقاموجد توال  ، جميعهامحافظة القدس  فيعن أعداد المراكز الصحية 

القدس    75%  17 داخل  القاطنين  الفلسطينيين  ال  (J1منطقة  ) من  اإلسرايحملون  الصحي  السنوي ئيلي.  تأمين  اإلحصائي  القدس  كتاب 
2020. 
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 الطوارئ  خدمات 3-4-3
 

 وجمعية  ،اإلسرائيلية  الحمراء  داود  ةنجم  خالل   من   ية الشرق  القدس  في   الطوارئ   خدمات  تقدم
 خدمات  ليةمسؤو   بتحمل  فلسطيني  رئاسي  بمرسوم  كلفت  التي  ،طينيالفلس  األحمر  الهالل

  سيارات   عدد  انخفاض  يشكل  18. 2006  عامال  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة   في   طوارئ لا
 تبين  ما  وهو  ،الفلسطيني  األحمر  للهالل  التابعة  اإلسعاف  طواقم  على  ضغط  عامل  عافساإل

 الشبان تجاه االحتالل شرطة عنف نم سقدال مدينة شهدتها التي  ألخيرةا األحداث في بوضوح
 إسعاف   سيارة  15  خالل  من  متطوع  100و  ا  موظف  30  عمل  حيث  ت،المقدسيين/ا  والشابات

ى  لإ  يةالجمع  دفع   ما  القديمة،  البلدة  أزقة   داخل  للعمل   مخصصة   توك"  "تيك  منها  واحدة  فقط،
  متها قي  تقدر   ،القدس  ينةدم  في  للعمل  إضافية   عافإس  سيارات  7  بتكلفة  للتبرع  بنداءات  لتوجها

 19دوالر.   ألف  700 بحوالي
 

 اإلدمان  عالج ومراكز النفسية الصحة بخدمات الخاصة المراكز 3-4-4
 

  يشير   إذ  والجمعيات،  المؤسسات  من  واسعة   مجموعة  خالل  من   النفسية  الصحة  خدمات  تقدم
  ة، حكومي  مؤسسة  44  حوالي   وجود  لى إ  ،2014  العام  المسيحية  نالشبا  جمعية  تهأعد  مسح

 في   تنوعةمو   مختلفة  خدمات  تقدم  ،الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  تابعة  أو  محلية،  أهلية،
  العاصمة   دقو عن  خطة  تحدثت  (.1  الشكل   نظرا)  القدس   محافظة  في  يةالنفس  الصحة  مجال

  الصحة   خدمات  توفير  أهدافها  في  الخطة  حددت  امك  ،النفسية  الصحة  خدمات  في  ضعف  عن
  هذه  تقدم  التي  والمراكز  المؤسسات  إلى  تشر  لم  لكنها  ودائم،  مجاني  بشكل  يينللمقدس  النفسية

  العنف   ظل  في  وبخاصة  المهم،  القطاع  لهذا  ةواضح  احتياجات  أو  ا  أهداف  تضع  ولم  ،الخدمات
  اإلسرائيلي   االحتالل  قوات  قبل  من   ن المقدسيو   واألطفال  الشباب  منه  يعاني  الذي  المستمر
  في   العاملة  المؤسسات  أنإلى    المسيحية  الشبان  جمعية  مسح  شيريو     عليهم.  النفسية  وتأثيراته

  على   يوثر  ام  ،تمويل  لىع   الحصول  في  صعوبات  من  انيعت  ، القدس  فيها  بما  ،الغربية  الضفة 

 
18  https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=11167&catid=2&parentid= 

23724&langid=2 
19  PRCS Emergency Appeal 2021 (First Revision) To Support Its Humanitarian and Emergency 

Medical Services. 

https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=11167&catid=2&parentid=%0b23724&langid=2
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=11167&catid=2&parentid=%0b23724&langid=2
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=11167&catid=2&parentid=%0b23724&langid=2
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  النفسية،   الصحة  في  خصصمتال  المهني  الكادر  نقصويتسبب ب  ة،مالمقد    المشاريع  تمراريةسا
 20.المؤسسات بين والتعاون  التنسيق وضعف

 

 النفسية  الصحة خدمات متقد التي لمؤسساتا توزيع :1-3 شكل

 الخدمة نوع حسب القدس في
 

 
 النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  المج  في  لةالعام   للمؤسسات  مسح  (.2014)  المسيحية  الشبان  جمعية  المصدر:

 الغربية.  الضفة في اعياالجتم
 
 الصحة بعنقود المتعلق التشاوري  اللقاء ملخص 3-5
 

  الصحة،   بعنقود  المتعلق  الثالث  التشاوري   اللقاء  ناقش  العالقة،  أصحاب  من  واسعة  ةاركبمش
  كجزء   القدس  ةمدين  في  الصحي  القطاع  صمود  تعزيز  أهمية  ماس،  معهد  مقر  في  عقد  الذي

 في  أهدافه.  وتحقيق  العنقود  لتفعيل  المتاحة  والوسائل  ،الفلسطيني  حيالص  النظام  من  أساسي
 : أبرزها االستنتاجات، من بمجموعة  اءلقال جخر  السياق، هذا

 
عي في الضفة نفسية والدعم النفسي االجتماي مجال الصحة الات العاملة فمسح للمؤسس  .(2014)  لمسيحيةا  جمعية الشبان  20

 : الغربية
http://mhpss.ps/reports/mapping-report-arabic.pdf 

http://mhpss.ps/reports/mapping-report-arabic.pdf
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.  القدس  محافظة  في  الفلسطيني  الصحي  للقطاع  سياألسا  المكون   القدس  مستشفيات  تعد •
  إلى   ،تالعيادا  بعض  مثل  ،األولي  الصحي  اعقطال  مكونات  بعض  خضعت  ،بالمقابل

 المرضى. اديقنص سيطرة
 

 أبرزها،   تقدمها،  تي ال  ةيحالص  الخدمات  استدامة  تهدد  التي  التحديات  من  العديد  هناك •
 الطبية   الكوادر  نقصو   21تشفيات، مسلل  عليها  المستحقة  الديون   سداد  عن  السلطة  تأخر

 ،ةاإلسرائيلي  المستشفيات  في  للعمل  نالمقدسيي  األطباء  نم  كبير  جزء  )يتوجه  المؤهلة 
  في   المتمثلة  االحتالل  ممارسات  إلى  إضافة   (،واإلمكانيات  األجور   رق اف  مع  خاصةوب

 المستشفيات  إلى  الفلسطينية  الهوية  حملة  من  المرضى  ودخول  الموظفين  لدخو   ليتعط
 العربية.

 

  البشرية.   الكوادر   بتطوير  خاصة  يرةبك  مالية  أعباء  القدس  مدينة  في  المستشفيات  تتحمل •
  ا  طبيب  120  من  أكثر  بتدريب   القدس  في  العاملة  اتالمستشفي  تقوم  المثال،  سبيل  على
  قيمته   ما  يكلفها  الذي  غزة(  قطاع  من  األطباء   )وبعض  الغربية  ةضفلا  من  غالبيتهم  ،ا  مقيم
 . سنويا   شيكل نييمال 3

 

  اإلسرائيلية،   إلى  العربية  تالمستشفيا  من  الصحية   والكوادر  لألطباء  كبيرة  هجرة  هناك •
 والبشرية. المادية إلمكانياتاو  األجور في يرالكب الفرق  بسبب وذلك

 
ا  ستشفيات بشكل حقيقي خاصة عجزهاستمرار عمل المطويلة يهدد  المستحقة عليها لمدة ماليةال تللدفعا الفلسطينية السلطة دفع تأخر  21

 .الشركات الموردة من األدوية شراء أثمانالموظفين وتسديد  رواتبعن دفع 
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 الرابع الفصل
 الترابط   على لحفاظا و   والثقافي السياحي العنقود

 ني الفلسطي االقتصاد مع
 
 

 السياحي  بالقطاع للنهوض القدس شؤون  وزارة عن الصادرة العاصمة عنقود خطة 4-1
 

  من   ،المدينة  في  حيوالسيا  يالخدم  الموروث  حماية  التنموي   صمةالعا  عنقود  خطة  تستهدف
 والعمل   السائحين،   من  دةالمتزاي  د عدااأل  استقبال  على   السياحية  المؤسسات  قدرات  تعزيز  خالل
 تنمية  في  يساهم  أن  نهأش  من  الذياألمر    السياحة،  قطاع  في  جديدة  استثمارية  فاقآ  فتح  على

 الفلسطيني  واالقتصاد  ،اصبشكل خ  المقدسة  المدينة  صاداقت  يزتعز   في  ودوره  السياحة  قطاع
 عام. لبشك

 
  والمتمثلة  السياحي،  القطاع  يف  الموجودة  ةالقو   نقاط  أهم  التنموي   العاصمة  عنقود  خطة  تناولت

 كما  القطاع.  هذا  يلعبه  الذي  الكبير  االقتصادي  دور وال  القدس،  لمدينة  احيسيال  التراث  في
  للمدينة   ةحتيالت  البنية  ضعف  أبرزها  من   التي  الضعف   اطقن  إلى   ،أيضا    ،الخطة  ترقتط

 السياحيين  الءواألد  بيةعر ال  الفنادق  عدد  وتناقص  القائم،  الوضع  ظل  في  تأهيلها  عوبةصو 
  ومؤهلة   كافية  إدارية  فنية  كوادر  وجود  عدم  إلى  إضافة  المدينة،  من  قيشر ال  الجزء  في  العرب

 العمل   سوق   في   أو  األخرى   القطاعات  في  العمل  المقدسيون   يفضل   ذإ  بالقطاع،  للنهوض
  العمل   وسوق   القدس  مدينةب  مقارنة  ،إسرائيل  في   األجور  مستوى   تفاعر ا  بسبب  ئيليسرااإل
 يمارسها  التي  سرلةواأل  التهديد  وسياسة  اإلسرائيلي  حتاللاال  ودالعنقخطة    عتبرت  ي.سطينالفل
  على   السياحي.  العنقود  احلنج  الحقيقي  التهديد  الفلسطينية  األراضي  وباقي  القدس   مدينة  في

  السياحي   القطاعب  للنهوض  استغاللها  يجب  التي   الفرص   من  العديد  هناك  ن إف  ،ذلك  من   الرغم
  لمقدسية،ا  التراثية  الصناعات  وإحياء  المدينة،  في  لسياحيا  تثمارساال  أبرزها  ومن  ،القدس  يف

  ومراكز   فنادق  اءنب  مشاريع  تشكل   أيضا    النقطة.  هذه  في  المنافسة  االحتالل  يستطيع  ال  إذ
  من   العديد  فهناك  ،ا  كبير   ا  استثماري  ا  عائد  تحقق  أن  شأنها  من  ثمينة  فرصة  ، القدس  في  تجارية

 المدينة.  في األعمال رجال قبل من يهاتبنى لإ وبحاجة ترخيص،ال ءاتراإج قيد المشاريع
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 التنموي  العاصمة عنقود خطة في السياحة دعنقو  أهداف 4-2
 

،  سالقد  مدينة  في   السياحة  قطاع  لتنمية  االستراتيجية  هدافألا  من  مجموعة  الخطة   حددت
 : وهي

 

 والخارجية.  الداخلية  لسياحةا جذب لىع  ألفراداو  السياحية المؤسسات قدرات وتعزيز تنظيم •

 السياحية.  الفلسطينية ةالمقدسي يةالهو  ترسيخ •

 السياحية. فلسطين عاصمة القدس ترويج •

 وصيانتها. وترميمها والسياحية التاريخية المباني حماية •

 الرسمية. الفلسطينية  السياسة اتأولوي سلم على القدس في  السياحة وضع •

 

 األولية  والتكاليف قدسال في ةسياحال دعنقو  مشاريع 4-3
 

 حصلت  فقط  منها  5)  مشروعا    23  خطةال  اقترحت  الستراتيجية،ا  األهداف  تحقيق  جلأ  من
  تقدر  بتكلفة  ،السياحة  لقطاع  )دوالر  فأل  718  بلغت  بتكلفة  التنفيذ  حيز  ودخلت  تمويل  على
  كل ل  المقدرة  التكلفة   الخطة   حددتو .  سنوات  ثالث  خالل  تنفذ  ، دوالر  مليون   184.4  ليبحوا

 مويله.بت ستقوم أو المشروع ستنفذ التي  والجهة مشروع
 
 22القدس   مدينة في سياحيال القطاع هيكلية 4-4

 

  الخطة   تضمنتها  التي   تلك  سواء  ؛سيالمقد  السياحة   قطاع  مكونات  أبرز  لىإ  القسم   هذا  يتطرق 
  جر حال  قالفناد  تمثل  انمبيو   الكافية.  بالتغطية  تحظ    لم  التي  أو  ،عليها  وركزت  العنقودية
 كاألدالء   األخرى،  العناصر  ودور   أهمية  إغفال   عدم   يجب  فإنه   السياحي،  للعنقود  األساس
  السياحي،   النقل  كاتر ش  أو   المطاعم، و   التحف،  بيع  حالتمو   السياحية،  المكاتبو   ،نيالسياحي

 العناصر هذه وتكامل وتفاعل ترابط مدى على ،كبير لبشك ،يعتمد  احيالسي العنقود نجاح نأل
  ، كافة  السياحي  اعالقط  مكونات  على  الضوء  سنسلط  الجزء  هذا  في  ،لذلك  البعض.  هاضعب  مع

 
وعطاري،  حاليقة،    22 سارو،  ونكشيان،  الشرقيةطور  ت.  (1620)  إيناسمحمد،  القدس  في  السياحي  هللا:    .القطاع  أبرام  حاث معهد 

 )ماس(. الفلسطيني السياسات االقتصادية 



33 

  كل   هتواج  التي  والمعيقات  دياتالتح  وأبرز  ،الحالي  الوضع  عن  شملأ  صورة  إعطاء  جلأ  من
 منها. مكون 

 
 الفنادق قطاع 4-4-1
 

 ةالديني  لمدينةا  لمكانة  نظرا    ،فلسطين  في  األقدم  من  القدس  ينة دم  في  الفندقية  الصناعة  عدت
  حول   من  سنويا    لسياحا  ماليين  تجذب   زالت  وما  جذبت  التي  العصور،  مر  على  والتاريخية

  يفرضها  التي  يرةكبال  التحديات  وبرغم  ،تهاطاق  بكل  المدينة  مؤسسات  تحاول  حيث  العالم،
 سبلو   واصالت،مو   ومطاعم،  فنادق،  من  لهم  وريةضر ال  الخدمات  رفيتو   ،اإلسرائيلي  االحتالل

 واسعة  ومعرفة  خبرة  المدينة  في   الفندقي  المجال  في  ن و العامل  راكم  لقد  23. كافة  األخرى   راحةلا
 القطاع  اجههيوا  التي  والتقلبات  المصاعب  من   العديد  على  التغلب  في   ساعدتهم  ، السنوات  عبر

 السياحي.
 

  ية قتصادواال  ية ياسالس  الظروف  نتيجة  التقلبات  من   دالعدي  القدس  في   السياحي   القطاع  شهد
  )مثل   والصحية   قتصادية اال  واألزمات  وفلسطين  ، خاص  بشكل  المدينة  اتواجهه  التي  الصعبة
  ادق فنال  أصحاب  من  العديد  اضطر   ام  العالم،   دول  غالبية  شهدتها  التي  كورونا(  جائحة

  ع تراج  المثال،  بيلس  فعلى  .أخرى   اتقطاع  في  والعمل  إغالقها  إلى  األخرى   السياحية  والمنشآت
  بحلول   فندقا    19  إلى   2000  العام  في  فندقا    43  من  شرقيةال  القدس   مدينة  في   ادق الفن  أعداد 
  الشرقية  القدس  في  الفندقي  القطاع  ألنشطة  الرئيسية  المؤشرات  1  الجدول  يوضح  .2019  العام

 يعزى   الفنادق.  عدد   دا  وتحدي  تذبذب، بال  غالبيتها  تتسم  التي  ،2019-2015  بين  ما  الفترة  خالل
 24:التالية األسباب  الى ،قدسال في  السياحي طاعالق حول أجريت التي ة الدراس بحسب ،كذل

 
  ، عام  بشكل  القدس  مدينة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  يفرضها  التي  التعسفية  اإلجراءات •

  بقطاع   رنةمقا  عالقطا  لهذا   يةالتنافس  القدرة  أضعف  ما  ،خاص  بشكل  دقالفنا  وقطاع

 
مبنى    3700  إلىضافة  إمعلما  تراثيا ،    682و  ،موقعا  أثريا  رئيسيا    60  منها  قعا ، مو   742عدة البيانات الفلسطينية إلى وجود  تشير قا  23

 تاريخي. 
 . ، مرجع سبق ذكرهإيناسحاليقة، محمد، ونكشيان، سارو، وعطاري،   24
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  إسرائيل   تعمل  عنية.الم  لجهاتا  قبل  من  زوالتحفي  الدعم  يلقى  الذي  إسرائيل  في  الفنادق
 باتجاه  الدولية   السياحة  بوصلة   توجيه  على   القدس  لمدينة  الطويلة   هااحتالل  سنوات  خالل
  ت مكونا  ةلكاف  قدمهات  التي  التفضيلية  المميزات  خالل  من   ،المدينة  من  الغربي  الجزء

  أمام  كبيرة  وعوائق  جائرة  ةيضريب  اتسياس  تفرض  المقابل،  في   .  هناك  سياحيال  القطاع
  إضافة   المدينة،  من  الشرقي  الجزء  في  الفنادق  بقطاع  الخاصة  التحتية  البنية  سينوتح  نمو
 قامت  كما  والسالم.  للتسامح  نةمدي  كونها  العالمية  السياحة  أمام   المدينة  صورة  تشويه  إلى

  في   ةخاصوب  يرة،كب   استثمارات  ضخ  خالل  من  ،المقدسي  لالما  رأس  ةمبمزاح  لإسرائي
 الضرائب  إلى  إضافة  تخومها.  على  أو  الشرقية  القدس  مناطق  داخل  قالفناد  قطاع

  في   السياحية   المنشآت  على   اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تفرضها  التي   والرسوم   الباهظة
  من   القدس   مدينة  في   الفلسطينيين  عمالاأل  رجال   من  كبير  عدد   ييعان  الشرقية،   القدس

  في   حيالسيا  القطاع  في  يدةجد  استثمارات  ضخ  جلأ  من  قروض  على   ول الحص  صعوبة
 ال  يضا  أو   الفلسطيني،  والمصرفي  البنكي  النظام  نطاق  ضمن  ليست  القدس  إن  إذ  المدينة،

 تلك  أو  ،وطنية  ألسباب  اإلسرائيلية،  البنوك  من  لالقتراض  اللجوء  العربية  الفنادق  تحبذ
 ئيلية. اإلسرا نوكالب تطلبها لتيا الضمانات ونوع بحجم المتعلقة

 

  العاملة   الفنادقمع    بالمقارنة  الشرقية،  القدس  في  العربية  قللفناد  التشغيلية  فةالتكل  ارتفاع •
 العاملين،   رو ج أ  ذلك  في  بما  وأريحا،  لحم،  بيت  كمدينة  األخرى   الفلسطينية  المدن  في

 المرافق. وتحديث الصيانة تكاليفو 

 
  ، صعبة  اقتصادية   ظروف  في   لشرقية ا  القدس   في  الفنادق  قطاع  األسباب  ههذ  وضعت

  القطاع   منافسة  تستطيع  ال  ،جانب  من   ،فهي  واالستدامة،  لمنافسةبا  مرتبطة  عديدة  ياتوتحد
 قطاع  منافسة  تطيعست  ال  ،خرآ  جانب  ومن  .الخدمات  جودة  حيث  من  إسرائيل  في  السياحي
 شهد   إذ  رقام،األ  تظهره   ما  وهذا  ،األسعار  حيث  من  المجاورة  لفلسطينيةا  المدن  في  السياحة

 في  وتحديدا    األخرى،  الفلسطينية  المناطق  في  ةالفلسطيني  الفنادق  إلى  الوافدين  السياح  عدد
  على   لكوذ  ،حوظا  مل  ارتفاعا    الخصوص(  وجه  على  لحم  بيت  )مدينة  الغربية  الضفة  جنوب
  المثال،   سبيل  على   . األسفل  في  1  دول الج  يظهره  ما  وهو   ،القدس  في   العربية  الفنادق  حساب

  الموجودة   الفنادق  عدد  إجمالي  من   %43  نحو  تشكل  الشرقية  القدس  في  العاملة  ادقالفن  كانت
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  ، 2009  العام  في  لسطينف  إلى  الوافدين  السياح  إجمالي  من  %48  على  وتستحوذ  ،فلسطين  في
 في  السياح  ماليإج  من  %16  وعلى  ،دقالفنا  إجمالي  من  فقط  %15  تشكل  أصبحت  أنها  إال

 25. 1920 العام في فلسطين
 

  القدس ينةمد في الفندقي للنشاط الرئيسية  المؤشرات :1-4 جدول
 2019-2016 الغربية، الضفة وجنوب

 

 المؤشر 
 الغربية   الضفة جنوب القدس   مدينة

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
 43 44 47 38 19 21 20 24 * الفنادق عدد

 3,825 3,772 3,715 3,468 987 1,464 1,480 1,462 الغرف*  عدد

 8,303 8,235 8,108 7,590 2,199 3,144 3,242 3,168 األسر ة*  عدد

 468,764 411,772 322,675 224,360 126,378 121,326 113,911 99,372 النزالء  عدد

 1,345,449 1,192,363 963,424 668,982 367,184 357,852 341,065 326,232 يت المب ليالي عدد

-2016)  السنوية  النشرة  الغربية،  ةالضف   في  الفندقي  النشاط  . (2020)  الفلسطيني  صاءلإلح  المركزي   الجهاز   المصدر:
 فلسطين.-هللا رام (.2019

 
 السياحية المطاعم 4-4-2
 

 وجهة  ،كبير  بشكل   ،حددي  السياحي،  القطاع  في  ا  يوحيو   ا  مهم  ا  عنصر   السياحية  المطاعم  تعتبر
  من   بالبساطة  القدس   مدينة  في  السياحية  عمالمطا  غالبية  فتتص  الفندقية.   إقامته  ومكان  السائح

  وبالتالي   األولى،  ةالدرج   من  مطاعم   إلى  المدينة  تفتقر  حيث  ومستواها،  مةالخد  نوع  حيث
  المدن   باقي  أو  الغربية،  القدس  في  م مطاعال  إلى  الذهاب  إلى  مميزة   خدمة   في  الراغبون   يضطر

  على   اإلسرائيلي  االحتالل  هايضع  التي  اتعيقالم  إلى  كبير  بشكل  عودي   ذلكو   ،إلسرائيليةا
  األجنبية  السياحة  معظم  ،أيضا    .سابقا    ذكرها  تم  التي  كافة  السياحة  اعبقط  المتعلقة  األنشطة

  تقدمها   سياحية  وحزم  كبيرة،  مجموعات  في  منظمة  دينية  سياحية   هي  شرقيةال  القدس  إلى
  ، خاص  بشكل  ةالقديم  دةوالبل  ،القدس  مدينة  في  طاعمالم  معظم  إن  حيث  ة،السياح  مكاتب

 
 .فلسطين-رام هللا .2019-السنوية النشرة غربية،ال الضفة في لفندقيا النشاط .(2020) ينيالفلسط صاءلإلح  ركزي الجهاز الم  25
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  تشترطها   التي  المتطلبات  تلبي  وال  ،لجماعيةا  السياحة  متطلبات  مع  تتناسب  وال  ،الحجم  صغيرة
 26السياحة.  مكاتب

 
 ن و السياحي األدالء 4-4-3
 

 بشكل  الفنادق وأنشطة  ،عام  بشكل   السياحي  القطاع  في  باتوالتقل  االستقرار  عدم  حالة  انعكست
  150  من  معدده  انخفض  إذ  المدينة،  في  السياحيين  األدالء  على  ،القدس  مدينة  في  ،خاص

  230  حوالي  حالي ال  الوقت  في  يعمل  .1994  العام  في  دليال    50  إلى  1967  العام  في  دليال  
  األدالء   يواجه  27الشرقية.  القدس  في  يفلسطين  سياحي  دليل  500  إجمالي  من  سياحيا    دليال  
 ذلكو   سرائيليين،اإل  السياحيين  دالءاأل  من   منافسة  القدس  مدينة  في  ن و الفلسطيني  ن و احيالسي

  ن و اإلسرائيلي  األدالء  يحصل  فبينما   لهم،   يلإسرائ  اتوفره  التي  االجتماعية   الحماية  أنظمة  بسبب
  فترة   اإلسرائيلي  االجتماعي  نالضما   صندوق   من  الحقوق   من  وغيرها  نقدية  تحويالت  على

 الضمانات   من  نوع  أي  لىع  المدينة  في  ن و نيالفلسطي  الءاألد  يتحصل  ال  احي،السي  الركود
  المواطنين   على  اإلسرائيلي  لاالحتال   سلطات  رضهاتف  التي  العنصري   التمييز  سياسات  بسبب

  ، األخرى   تحدياتال  من  العديدمن    الفلسطينيون   األدالء  يعاني  كما  المدينة.  في  الفلسطينيين
  وباقي   وسيا،ور   ،سياآ  شرق   دول  لغات  مثال    همغلبأ   يتقن  فال  وية؛اللغ  المهارات  ضعف  أبرزها
 تضطر  لسطيني.الف  السياحة  لقطاع  وكبيرة  مةهم  ا  أسواق  أصبحت  تيال  األوروبية،  الدول

 األدالء ى إل اللجوء  إلى ،األحيان من العديد في ،القدس مدينة في الفلسطينية السياحية المكاتب
 28طلوبة. الم اللغوية مهاراتال امتالكهم بسبب لييناإلسرائي

 
 حية السيا المكاتب 4-4-4
 

 كلبش  أعمالها  تتركز  مكتبا ،  36  ـ ال  قرابة   حاليا    القدس  مدينة  في   السياحية  المكاتب  دد ع  يبلغ
  األنشطة   كباقي  إسرائيل.  لدخول  تصاريح  مواطنوها  يحتاج  ال  التي  البلدان   باتجاه  خاص

 
 . ذكرهمرجع سبق . إيناس، حاليقة، محمد، ونكشيان، سارو، وعطاري   26
 المرجع السابق.  27

 المرجع السابق.  28
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  أهمها   يرة،كب  دياتتح  القدس  مدينة  في  السياحة  المكاتب   أصحاب  يواجه  ،بالسياحة  ةالمرتبط
  عدد   يشتكي  كما  اإلسرائيلية.  السياحية  المكاتب  من  الكبيرة  والمنافسة  سياسي، ال  راراالستق  عدم 
  في   الفلسطينية  والسفارات  المكاتب  من  والمساندة  الدعم  غياب  من  المكاتب  حابأص  من

 ياحللس  زمةالال  المعلومات  فيروتو   الخارج  في  الفلسطينية  احةللسي  لترويجا  مجال  في  الخارج،
  القطاع  دعم   في  الفلسطينية  السياحة   وزارة  به  تقوم  الذي  الدور  ضعف  إلى  ضافةإ  ،األجانب
 29القطاع. بهذا  المتعلقة السياسات صنع في  ومشاركتهم ،ينةالمد  في السياحي

 
 التحف  بيع محالت 4-4-5
 

  فهي   المدينة،  في  سياحيال  القطاع  مكونات  من  ا  مهم  ا  جزء  الشرقية  التحف  بيع  محالت  تشكل
  السياحي.  الجذب  أماكن  من  مقربة  وعلى  القدس،  في  يمةالقد  البلدة  أحياء  عظمم  في  شرةتمن

  التعسفية   اإلجراءات  إلى  ،غلبهاأ   في  ،تعود  ألسباب  محالتال  هذه   عدد  في  واضح  تراجع  هناك
 اتوالتضييقي  ،الباهظة  الضرائب  فرض  من  ائيلياإلسر   االحتالل  سلطات  ضهاتفر   التي

 30.المحالت هذه أصحاب لها تعرضي التي المستمرة

 
 السياحية  صالتا المو  4-4-6
 

  حافلة   300  ربيقا  ما  لديها  يتوافر   القدس،   مدينة  في   السياحي للنقل   مخصصة   شركة  15  وجدت
 رضةع  السياحي  بالقطاع  المرتبطة  ؤشراتالم  من  كغيره  العدد  هذا  ،2013  العام  في

 أسعار  ارتفاع  من  المجال  هذا  في  لعاملون ا  يعانيو   ،اهذ  .السياح  عدد  تراجع  نتيجة  لالنخفاض
 شراء  عند  عليهم  المترتبة  القروض  سداد  على  قدرتهم  وعدم  الزمن،  مع  واهتالكها  لنقل،ا  وسائل

  ية الفلسطين  للسياحة  رافدا    القدس  يف  السياحية  المواصالت  قطاع  يعتبر  ذلك،  مع  الوسائط.  هذه
 للسيطرة  الخاضعة  تلك  اءسو   لفة،مخت  ناطقم  يف  السياح  نقل  يستطيع  انه  إذ  عام،  بشكل

 31الفلسطينية. السيطرة أو اإلسرائيلية

 
 المرجع السابق.  29
 المرجع السابق.  30
 المرجع السابق.  31
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 وزارة عن الصادرة للمدينة الثقافي الموروث على للحفاظ العاصمة عنقود خطة 4-5
 القدس شؤون 

 
  وكنيسة   ،األقصى   المسجد   منتتض  فهي   العالم،   في   المقدسة  األماكن  دم أق  من  القدس   مدينة  دتع

 كما  .العالم  حول  والمسيحيين  المسلمين  لدى  قدسية  ماكناأل  أكثر  من  انعتبر ي  ناللذا  ،القيامة
 بعدا    كسبهاأ  ما  مة،همال  الفريدة  والثقافية  التاريخية  الجذب  معالم  من  بالعديد  القدس  مدينة  تزخر

 للجميع.  قبلة نهام وجعل فريدة، هوية وأعطاها  ،وتنوعا   ،وحضاريا   يا  ثقاف
 

  التاريخية المعالم  ن  إ  إذ   والسياحي،  الثقافي ناعيلقطا  بين  كبير  وتداخل  وثيق  ارتباط  هناك  ديوج
  من   سواء  ؛ لقدسا  لمدينة  والزائرين  احيالس  ،كبير  بشكل  ،تستقطب  الثقافية  والفعاليات  والدينية

  خالل   فلسطين  في  السياسية  الظروف  خلقت    العالم.  أنحاء  مختلف  من  أو  نفلسطي  داخل
  عن   تلف يخ  القدس  مدينة  في  خاصا    عا  واق  أوسلو،  اقاتاتف  عد ب  خاصةبو   ،األخيرين  قدينالع

  عن   المدينة  عزل   لىع  ،والوسائل  الطرق   بشتى  ،االحتالل  عمل   إذ   الفلسطينية،  المدن   باقي
 عن  وسلخها  وتهوديها  المدينة  أسرلة  بهدف  وذلك  التاريخية،  هويتها  وتزوير  ،افيالجغر   محيطها

  سطينية الفل  والدينية  التاريخية  جذوروال  الهوية  قافيالث  اعالقط  يعكس  والحضارية.  فيةالثقا  هويتها
 السياحي.  القطاع مع ،كبير بشكل  ،يرتبط كما للمدينة،

 
 التنموي  العاصمة عنقود خطة في الثقافة عنقود أهداف 4-6
 

 مدينة  في  والحضاري   الثقافي  اإلرث  على  الحفاظ  إلى  التنموي   العاصمة  عنقود  خطة  دفته
 التالية: االستراتيجية األهداف تحقيق خالل من ،تهوتنمي  الثقافي القطاع تطوير عبر القدس

 

 الثقافية.  الفلسطينية المقدسية الهوية ترسيخ •
 الثقافية.  فلسطين عاصمة القدس ترويج •

 وصيانتها.  وترميمها الثقافية مبانيال حماية •
 العامة. و  الرسمية الفلسطينية لسياساتا أولويات سلم على  القدس في  والثقافة الفنون  وضع •

 



39 

 األولية  لتكاليفوا القدس في الثقافة نقودع اريعشم 4-7
 

 تها كلف  ا  مقترح  ا  مشروع  19  على   الخطة  احتوت  االستراتيجية،  األهداف  هذه  تحقيق  جلأ  من
  ا  نظر و   .تمويله  أو  مشروع  كل  بتنفيذ  العالقة  ذات  الجهات  تحديد   مع  ر،دوال  1,559,000

 بيتر  .د  بالعناقيد  التنمية  خبير  اقترح  والسياحي،  يثقافال  القطاعين  بين  ما  وثيقال  لالرتباط
  عكس  على  وذلك  واحد،   عنقود  ضمن   والثقافة  السياحة  عنقودي من  كل   دمج  ورقته   في  ويلسون 

 بين  ما  المشتركة  القوة  نقاط  من  العديد  هناك  إن  إذ  التنموي.  عاصمة ال  عنقود  خطة  في  جاء  ما
 المدينة  تتمتع  إذ  لمدينة،ل  ثقافيال  الموروث  على  يرتكزان  القطاعين  كال  أن  اأهمه  قطاعين،ال

 والدينية.  التاريخية الجذب مواقع بعديد
 
 المشترك والثقافة سياحةال بعنقود المتعلق التشاوري  اللقاء ملخص 4-8
 

  تم   لذيا  الرابع  التشاوري   اللقاء  سلط  ،والعالقة  االختصاص  أصحاب   من  مجموعة  ةبمشارك
 متطلبات   على  الضوء  ،قافيوالث  السياحي  عنقودبال  متعلقوال  "ماس"  معهد  مقر  في  دهعق

  تحقيق   إمكانية  ناقش  كما  العاصمة،  عنقود  خطة   ضمن   والثقافي  السياحي  بالقطاع  النهوض
  وقد   القدس،  محافظة  في  الثقافةو   السياحة  يقطاع  من  كل  ةميلتن  التالية  االستراتيجية  األهداف

 : يلي فيما هالخيصت يمكن ،تستنتاجااال من بمجموعة وري التشا اءاللق خرج
 
  السياحة   إضعاف  في  ،كبير   بشكل  ،الجائرة  اوقوانينه  التعسفية  إسرائيل  ممارسات  ساهمت •

 التحتية  البنية  تحسين  لى ع  هافرضت  التي  الكبيرة  القيود  خاصةوب  الشرقية،  القدس   في
  بوصلة   توجيه  على  طويلة  سنوات  لخال  لاالحتال  عمل  كما  .الفنادق  بقطاع  الخاصة

  التي   التفضيلية  المميزات  خالل   من   ،المدينة  من  الغربي  الجزء  اتجاهب  ولية الد  سياحةال
  جائرة   ةيبضري  سياسات  فرض  المقابل،  في  .  هناك  السياحي  القطاع  مكونات  لكافة  يقدمها
  تشويه   إلى   افة إض  نة،المدي من  الشرقي  الجزء  في   السياحة  قطاع  تطوير  أمام  كبيرة  قوعوائ
 والسالم.  للتسامح مدينة كونها عالميةال لسياحة ا أمام دينةالم صورة
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  سياحي   عنقود  ضمن   القدس  مع  وأريحا  لحم  بيت  من   كل  دمج  بضرورة  الحضور   أوصى •
 التنافسية  القدرة  من  يزيد  أن  أنهش  من  الذي  العنقود،  لهذا  كمركز  القدس  ووضع  واحد،
  ية الشرق  لقدسا  إلى  النظر  األحوال،  من  بحال  مكن،ي  فال   .الفلسطيني  احةالسي  لقطاع

  من   العديد  تضيف  الثالثية  وهذه  وأريحا،  لحم  بيت  مع  الجغرافي  هاامتداد  عن  عزلبم
 المختلفة. السياح احتياجات لتلبية والخدمات المنتجات

  مكاسب   عليها  تترتب  حيوية،  وطنية  مصلحة  يعتبر  لقدسا  مدينةفي    السياحة  نمو  إن •
  القطاع   صعيد  على  ةأولوي   ياحةالس  جعل  يتطلب  ما  واجتماعية،  قافيةوث  اقتصادية
 الرسمي.

  العاملة   الشركات  تحتاج  إذ  السياحية،  فلسطين  كعاصمة  القدس   لمدينة  الترويج  أهمية •
 السوق   في  والمنافسة  البقاء  جلأ  من  تنافسية  ميزة  خلق  إلى  قدسال  مدينة  في  بالسياحة
  يين المستو   على  حبنجا  تسويقها   يمكن  ومتنوعة  ةمميز   سياحية  عروض  تقديمو   العالمية،

 والدولي.  يالمحل

  في  السياحي القطاع أداء  على ،مباشر بشكل ،القدس مدينة تواجهها التي العقبات عكستن •
 نتيجة  طرافاأل  جميع  بين  ما  المشترك  التعامل  ضعف  في  العقبات  هذه  وتتمثل  المدينة،

  أن   لىإ  إضافة  متفاوتة،  مستويات  في  ثقافيال  التطبيع  جودوو   المشترك،  العمل  ثقافة  نقص
 السابق. في عليها كانت التي هانفس األولويةب ىتحظ تعد لم دسالق ةمدين

  من   كان  الدور   هذا  نإف  القدس،   مدينة  اقتصاد   في  السياحي  القطاع  أهمية  من  الرغم   على •
 وبرامج  تيجياتاسترا  وجدت  ال  إذ  االستدامة،  :التالية  العوامل  توافرت  لو  ميتعاظ  أن  الممكن

  في   معينة  اقتصادية  استقاللية  وجد ي  ال  أنه  أي  ،مستقل  اقتصاد  لى ع  مبنية  استدامة  تحقق
 التنافسية  الميزة  استغالل  يتم لم إذ ،التنافسية ؛اإلسرائيلي باالقتصاد  مرهون  هو بل ،القدس

  منافسة  الشرقية  القدس  في  العاملة  سياحيةال  المنشآت  تطيعتس  كي  القدس  مدينة  في
  محاوالت   فشل  عتباراال  بعين  خذهاأ  عدمل  يعزى   التي  التنمية،  ؛الغربية  القدس  في  ظيرتهان

 ا  قطاع  وليست  ،بحت  عيصنا  قطاع  كأنها  السياحة  مع  التعامل  تم  فلقد  السابقة،  العناقيد
 قدسية،م   سياحية  هوية  وإنتاج  الثقافي  التراث  في  كبيرة  استثمارات  هناك  نتك  لم  إذ  ،ا  تنموي

 .دسيةالمق ةهويال من سياحية ال خدماتال ةحل  خلت قدفل
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  وقد   البشرية،  القوة  في  ، باألساس  ،لثتتم  العنقود  فكرة  عليها  عتمدت  التي  تنافسيةال  ةالقضي •
  السياحية،   والمواقع  األبنية  تحسين  على  ترتكز  القدس  في  اراتاالستثم  غالبية  كانت

  المدربة   البشرية  الكوادر  في  نقص  إلى  ،بدوره  ،أدىما    البشرية،   الكوادر  رتطوي  وأهملت
  الفلسطينية  الكوادر   جذب  إسرائيل  في   لسياحيا  القطاع  ستطاعا  ،لبالمقا  في  .  والمؤهلة

 المنشآت  في   المدفوعة  األجور   من  على أ   أجور  ع دف  على  قدرته   نتيجة  والمؤهلة  الكفؤة
  قدرةال  عدم  العنقود  نجاح  يواجه  ، عليهو   .الشرقية  القدس  ي ف  السياحي  طاعالق  في   العاملة

 في  ينعكس  بدوره  وهذا   ا،منه  االستفادة  عظيموت  ،الموجودة  القوة  مكامن  على  السيطرة  على
 .التنافسية القدرة تحسين صعوبة

 

 وهنا  للمدينة،  الفلسطينية  الهوية  تعكس  أصيلة  ميزة  القدس  لمدينة  الثقافي  التراث  يشكل •
  في   المتاحة  الموارد  وتخصيص  الثقافي،   التراث  في   السياحي  القطاع  استثمار  ميةأه  تكمن
 غير   السياحي  القطاع  أن  في  تمثلت   كبيرة  معضلة  هواجي  هذا  لكن  .لكذ  تحقيق  سبيل

  إضافية،   تكاليف  تحمل  على   قدرته  عدم  ببسب  الثقافي  القطاع  في  لالستثمار  مستعد
 القطاع  ن أل  ،السياحي  القطاع   الستثمارات  لوية أو   يولي  ال   الثقافي  القطاع  فإن  ،بالمقابل
 . ةالمانح الدول على ،رئيسي بشكل ،تمويله في يعتمد الثقافي
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 الخامس  الفصل
 " األسرلة" مخاطر أمام الهوية  وتعزيز التعليم عنقود

 
 

 مقدمة  5-1
 

  لالحتالل   ومةالمقا  والثقافة  الوعي  خلق  في  ا  محوري  دورا    القدس  في  العربي  التعليم  قطاع  يلعب
  سياسات   المتعاقبة  اإلسرائيلية  وماتالحك  اتبعت  ستهداف.اال  دائرة  في  يضعه  ما  اإلسرائيلي،

  ، أسرلته  خالل  من  ، القدس  في  العربي  التعليم  قطاع  كيكوتف  إجهاض  بهدف  ومستمرة  ممنهجة
  س القد   مدارس  في  الفلسطينية  والتثقيف  التنشئة  اتعملي  في  كموالتح  رةالسيط  آليات  وتسهيل

  أهمية   ذات  ( 2023-2021)  العاصمة   قود عن  ةخط  تعتبر  ،لذلك  .( 1  رقم  الملحق  إلى   انظر)
 وجه  ولحماية  االحتالل،  من  الشرسة  مةلهجول  ،المحدق  الخطر  لهذا  التصدي  جلأ  من  كبيرة

 البنية  تطوير  في  ،أساسي  بشكل  ،ةالخط  أهداف  كزتتر   .الفلسطينية  العربية  وهويتها  المدينة
  رف والغ  المدارس  في  يركب  صنق  من  المدينة  اةمعان  ظل   في  خاصة وب  لتعليم،ا  لقطاع  التحتية

 ربط   في  تساهم  التي  اتوالمبادر   المهني  التعليم  قطاع  تطوير  على   الخطة  تركز  كما  الصفية.
 ، العربية  االقتصاد  عاتقطا  ي ف  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  جلأ  من  العمل  بسوق   الخريجين

 .اإلسرائيلي السوق  في لللعم  المقدسي الشباب توجه من والحد 
 
 التعليم  طاعق -( 2023-2021) نموي الت اصمةالع عنقود خطة 5-2
 

  قوة   نقطة  وتهويد،  أسرلة  سياسات  من  يواجهه  وما  التعليم  بقضايا  المقدسي  الوعي  ازدياد  يعد
 إنشاء  باتجاه  الوعي  هذا   دفع  ،مثالال  سبيل  على   عليها.  لبناءا   يمكن  القدس   في   التعليم  لقطاع

  الثقافي   وث المور   من  االستفادةو   ،لثقافة وا  بالتعليم  خاصةال  المجتمعية  الجمعياتو   المؤسسات
 ظل   فيو   .هاابخطو   المؤسسات  هذه  محتوى   إثراء  في  القدس  لمدينة  والحضاري   علميوال

 وزارة  قبل   من  لومتواص  حثيث  سعي  هنالك  ي،المقدس  التعليم  قطاع  يواجهها  التي  المخاطر
  التعليم   بمستوى   لنهوضى ال إ   ،القدس  في  عليموالت  التربية  بمديرية  كذلك  ممثلة  ،والتعليم  التربية

 أساليب   استخدام  إلى   قدس ال  في  الجامعات  لجأت  كما  تحديات.  من   اجهه تو   ما  رغم   المدينة  في
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 العمل،   وق وس  التعليمية  العملية  بين  التكامل  أساس  على  تبنى  تكاملية  تعليمية  وأنظمة  تعليم
  في   عليمالت  دور   زتعزي  في   يساهم  ذي ال  األمر  األجر،   دفوعة م  تدريب  فرص   توفير  إلى   إضافة 

 ،عدة  راتيجيةاست  تنموية  خطط  الخطة  تضمنت  التعليم.ب  الطالب  عالقة  يعززو   ،التوظيف
 القدس.   في التعليم بواقع والنهوض ،التعليم قطاع دعم استهدفت

 
 تندرج  لقدسا   في  العربي  التعليم  قطاع  في   عدة  ضعف  طنقا  الخطة  ذكرت  ،أخرى   ةناحي  من

  يات وميزان   تمويلية  مصادر  ود وج  عدم  يعد  حيث  يل،التمو   لية إشكا  ،أوال    :عدة  محاور  تحت
 نتائج  أبرز   من   . المحتلة  بالقدس  األساسية   التعليم  شاكلم  من  التعليمي  للقطاع  ومستمرة  كافية

  أو   نة صيا  وعدم   المتزايدة،  الطالب  عدادأل  كفايتها  وعدم   المدارس  عدد   في  النقص  المشكلة   هذه
 ومالجئ  ،متنقلة  وأبنية  وياتوحا  مؤهلة،  غير  ان  مب  ستئجارا  إلى  أدى  ام  ها،من  القائم  توسيع

ا لإ  تفتقر  للدراسة  كأماكن  واستخدامها  وممرات،  ومخازن    حية الص  الظروف  من  األدنى  لحدى 
  س المدار   في  ية والخدم  التحتية  البنية  ضعف  ،ثانيا    لمناسبة.ا  التعليمية  والمرافق  والتصميمية

ا لإ  وافتقارها   وبرامج   لخدمات  فتقارهاا  إلى  إضافة   تبرات،المخ  يزاتوتجه  والساحات  فقلمراى 
 الالمنهجية  لألنشطة  تخصص  التي  األماكن  توفر  وعدم  ،الخاصة  االحتياجات  بذوي   خاصة

  لبلدية   تابعة  خرى أ  مدارس  إلى   الطلبة   انتقال  إلى   أدى   ما  والصاالت،  والقاعات،   ،كالمكتبات
  والمعارف   ية البلد  مدارس   توفر  اكم  الزمة.ال  يةوالخدم  حتيةالت  البنية  فيها  تتوفر  ،االحتالل

  مكلفة   المواصالت  نإ  حيث  ،البلدية  مدارس  إلى  سكنهم  مواقع  من  الطلبة  لنقل  مواصالت
 الذي  األمر  ،يموالتعل  التربية  لوزارة  ابعةالت  المدارس  في  أطفال  رياض  توفر  عدم  ،ثالثا    لألهالي.

  زمن.  منذ  فيها  متوفرة  طفالاأل  رياض  ن كو   ؛والمعارف ديةالبل  لمدارس   والطالب  ياألهال  يجذب
 من   ا  كثير   يجعل  ما  ،التخرج  بعد  للمقدسيين  العملية  الحياة  في  أساسية  العبرية  اللغة  تعد  ،رابعا  

  العمل  مميزات  نم  ،خامسا    العبرية.  اللغة   دةما  تدرس  التي  البلدية  مدارس  إلى  قلون ينت  الطالب
  أو  الخاصة  المدارسب  مقارنة  المدرسين  رواتب  فاعارت  ،المعارف  أو  للبلدية  التابعة  مدارسال  في

  المدارس   من  بكثير  أكثر  ليهاع  يقبلون   المدر سين  يجعل  أن  شأنه  من  الذي  األمر  الحكومية،
 المدراس  يف  ذاته  بالقدر  المتوفرة  غير  والتقاعد  الخدمة  نهاية  مخصصات   إلى   ة إضاف  األخرى،
 والخاصة.  الحكومية
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 في  ونظرائهم  التربية  مدارس  في   المعلمين  رواتب  ينب  األجور  في   الفرق  أن (1)  الجدول  يوضح
  10  المعلم  يقضي  أن  إلى  العمل   بداية   من  الضعف  بين  يتراوح   اإلسرائيلية  البلدية  مدارس

  هذا   يعد  لخبرة.ا  سنوات   من  ذلك   بعد  ما  ضعفين  إلى   الفرق   ويزيد  ،التدريس  سلك  في  اتسنو 
  مدارس   في  عمل  رصف  عن  يبحثون   معلمينال  من  ا  ر كثي   يجعل  أن  لفعلبا  شأنه  من  ا  كبير   ا  قفار 

 اإلسرائيلية. البلدية
 

 التربية  مديرية  يلمعلم األساسي الراتب بين الفرق  :1-5 جدول
 سرائيليةاإل البلدية  مدارس  ومعلمي

 

 البلدية  في معلم راتب التربية في علمم راتب الخدمة  سنوات عدد 
1 3089 5802 
5 3264 6756 
10 3520 8368 
15 3803 10164 
20 4081 11484 
25 4454 14087 

 المقاوم  الصمود  (.2023-2021)  فلسطين  في  للتنمية  الوطنية  الخطة  المصدر:
 . العاصمة( )عنقود االستقالل نحو بالعناقيد والتنمية واالنفكاك

 
  على   لمشرفةا  الجهات  تعدد  كذلك،  سالقد  في  عليمالت  قطاع  تواجه  التي  الضعف  قاطن  من

  القدس   في  التعليم  على  شرفةالم  الهيئات  تتوزع  حيث  ها،وضواحي  القدس  في  يةالتعليم  يةالعمل
 والتعليم  التربية  لوزارة  إداريا    )وتتبع  اإلسالمية  األوقاف  :هي  رئيسية  جهات  أربع  على

 غوث  وكالة  الخاص،  القطاع  ،لالحتالل  عتانالتاب  القدس  وبلدية  المعارف  رةوزا  ؛(الفلسطينية
  الرقابة   من  القدس  في  موجودةال   المدارس  وتعاني  هذا  .)األونروا(  طينيينالفلس  جئينالال  وتشغيل

  الفلسطينية  القضية  تدرس  التي  المناهج  تمنع  التي  االحتالل،  بلدية  قبل  من  المناهج  على
 يليةاإلسرائ  التعليم  وزارة  تتعمد  كما  طلبة.ال  أذهان   في  الفلسطينية  الهويةو   االنتماء  وتعزز

  وإحالل  ،لغوية أخطاء  لىع المناهج احتواء خالل نم ،طمسها ومحاولة ةالعربي لغةبال المساس
 صحى.الف العربية اللغة  محل العامية
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 التنموي  العاصمة عنقود خطة  في تعليمال عنقود أهداف 5-3
 

  وفير وت  ،التحتية  لبنيةا  تطوير  في  ،يأساس  بشكل  ،المقدسي  التعليم  نقودع  خطة  أهداف  تتركز
 النقص  الضعف  ونقاط  التحديات  ينب  من  أن   الخطة  بينت  حيث  ،للطالب  يةالصف  الغرف
  تعزيز  على  التركيز  إلى   إضافة  ، يةالصف  والتجهيزات  والمدارس  الصفية   الغرف  في  الكبير
  جاد إي  في   اهملتس  العمل  بسوق   الخريجين  ربط  في   تساهم  التي  والمبادرات  ،المهني  التعليم  قطاع
 : في خطةال أهداف ركزتتكما  . جديدة عمل  فرص  تخلق أو ،لهم  عمل فرص

 

 القدس. مدينة في والتقني المهني والتدريب التعليم قطاع طويروت تمكين •

 والمستقبلي. الحالي العمل سوق  مع وربطها ،القدس مدارس في يمالتعل جودة تحسين •

 .كافة والمجاالت اتالتخصص في اإلبداعية الطالبية المبادرات عدد زيادة •

 وسلوان.  يساويةالع لمناطق بيرةك أهمية إيالء •

 

 العاصمة عنقود خطة في المقترحة التعليم عنقود اريعمش 5-4
 

  في   التعليم  عقطا  لتحسين  ا  مشروع   44  بحوالي  قائمة  التنموي   عاصمةال  عنقود  خطة  اقترحت
-2021)  سنوات  ثثال  مدار  على  تنفذو   ،دوالر  مليون   72.5  اإلجمالية  كلفتها  المحافظة،

 ومدارس   الفلسطينية  والتعليم  التربية  ةوزار   مع  نسيقبالت  ةالمقترح  المشاريع  دادإع  تم  .(2023
 المقترحة  المشاريع  تتمحورو   .الحسيني  فيصل  ومؤسسة   اصة،الخ  لمدارسوا  الغوث،  وكالة
  في   جديدة  صفية  وغرف  طوابق  بناء  خالل  من  الصفية  الغرف  في  الكبير  النقص  معالجة  حول

 مشاريع  إلى   إضافة  مدارس،  إلى  حويلهات  أجل  من  مبان    وشراء  واستئجار  الية، الح  المدارس
 للتعليم  مشاريع  ،كذلك  ،المقترحة  شاريعالم  تضم  القائمة.  المدارس  وتطوير  وترميم  تأهيل

  العاصمة   عنقود  خطة  تطرقت  كما  .الغوث  وكالة  بمدارس  خاصة  ومشاريع  ،المهني  والتدريب
  مشروعا    45  ضمت  يالت  التعليم،  قطاع  في  هاتنفيذ  والجاري   ةالممول  شاريعالم  إلى  التنموي 

 دوالر.  مليون  99 إلى  تصل إجمالية بتكلفة
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 القدس  في تعليمال قطاع مكونات 5-5
 

 والتعليم  التربية  مديرية  وهي  جهات   أربع  القدس  في  التعليم  طاعق  على  يشرف  ،سابقا    أشرنا  كما
  ونروا، األ  إلى  إضافة  اإلسرائيلية،  المعارف  وزارة  لالحتالا  بلدية  الخاصة،  المدارس  القدس،  في

  ، المدارس  ىعل  شرفةالم  المرجعيات  في  التعدد  بسبب  كبيرة  تحديات  إيجاد  في  تسبب  ام
 ،القطاع  لهذا  شاملة  تطويرية  سياسات  وضع  على  ةالقدر   من  وحد    ،بينها  التنسيق  وضعف

 استقطاب   على   يليةاإلسرائ  المعارف  وزارةو   االحتالل  لبلدية   التابعة  المدارس  قدرة  إلى   إضافة 
  لحكومة ل  التابعة  المدارس  في  متوفرة  غير  للطلبة   متنوعة  دماتخ   من  توفره  لما  جددال  البالط

 من   يتطلب  ما  المقدسية،  والهوية  الوطني  الوعي  على  كبيرة  خطورة  يشكل  ما  الفلسطينية،
 القدس.  في ةالعربي المدارس لصمود  الداعمة السياسات تبني الفلسطينية الحكومة

 
 المدارس  5-5-1
 

  وطالبة،   ا  طالب  75,184  ،2020/2021  لعاما  خالل  المقدسيين  ة الطلب  عدد  إجمالي  بلغ
 يتلقون   الثانوية،  رحلة الم  في  14,413و  األساسية  المرحلة  في  منهم  وطالبة  ا  طالب  60,771

  رس امد 108 مقابل (J2) منطقة في مدرسة 153) القدس محافظة في  مدرسة 261 في التعليم
 مدرسة 120و الفلسطينية، لتعليموا التربية وزارة  ع تتب  منها مدرسة 126 قرابة .((J1) ةمنطق في

  المدارس   من   يلقل  وعدد  ربحية،  وغير  ربحية  دينية  أو  أهلية  جمعيات  تتبع  اصةخ  مدارس  منها
  الطلبة   عدد  بلغ  بينما  )األونروا(.  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  يتبع  15  يتجاوز  ال
 ا  طالب  40,573  ةالشرقي  القدس  في  يناإلسرائيليت  رفعاوالم  البلدية  دارسم  في  فلسطينيينلا

  موزعين  ،2018/2019  الدراسي  العام  خالل  المقدسيين(  الطلبة  إجمالي  من  %40)  وطالبة
 مدرسة.  74 على

 
 األطفال  رياض 5-5-2
 

  صول و   يعيق  ما  لخاص، ا  للقطاع  الغربية  الضفة  في   األطفال  رياض   من  العظمى  الغالبية  تتبع
 ا  رسوم  الخاصة  األطفال  ياضر   تقاضي  بسبب  درسة،الم  قبل  ما  متعليى  لإ  األطفال  من  كثير
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 وجهت  من  يزيد  ما  القدس،  مدينة  على  ،أيضا    ،ذلك  ينطبق   األسر.  من  ركبي  لعدد  مرتفعة  تعتبر
 لسطينيةالف  عليموالت  التربية  وزارة  تخطط  االحتالل.  لبلدية  التابعة  األطفال  رياض  نحو  األهالي
  إضافة   -المدرسة  قبل  ام  سنة  األقل   على -  ةالحكومي  األطفال  رياض   من  أكبر  عدد  لتأسيس

  األطفال   رياض  عدد   زيادة  شأن   من  إن   فيها.  للعمل  اتالمشرف  من  أكبر  عدد   تدريب  إلى
 التربية  وزارة  مدارس  على  والطالب  األهالي  إقبال  إلى  يؤدي  أن  القدس  مدينة  في  الحكومية

 .لسطينيةالف عليموالت
 
 القدس  في العالي التعليم 5-5-3
 

 الذكور  من  غالبيتهم  ا  موظف  584  من  مكونة  تدريسية  هيئة  تضم  جامعات  4  القدس  في  يوجد
  . 2019/2020  الدراسي  العام  في  اتطالب  7,605و  ،ا  طالب  4,562  وتضم  (،ا  مدرس  460)

 كما ة.طالب 1,661و البط  1,008 حوالي 2018/2019 العام في القدس جامعات من تخرج
  الدراسي   للعام   ا  لبطا  49و  طالبة،  301  انتضم  تانمتوسط   مجتمع  اكليت  القدس  في  يوجد

  تتكون   .2018/2019  الدراسي  العام  في  ا  طالب  11و  اتطالب  103  منها  تخرج  ،2019/2020
 32. وموظفة ا  موظف 24 من القدس في المتوسطة تمع المج كليات في التدريس هيئة

 
 تعليم بال  تمته ومبادرات ساتمؤس 5-5-4
 

  كمؤسسة  مراحله،   ختلفبم  لتعليما  بقطاع  متهت  التي  المؤسسات  من   مجموعة  القدس   في  تنشط
  تنفذ   عديدة.  أخرى   ومؤسسات  35، لقلقال  برج  ومؤسسة  34، التعاون   ومؤسسة  33، الحسيني  فيصل

 صعوبات   من  يعانون   الذين   الطلبة   لدعم   مشاريع  منها  ،متنوعة  ومشاريع  برامج  المؤسسات  هذه
  الطلبة،   من  الفئة   هذه  مع  ملالتعا  مجال  في  وتدريبهم  والمعلمات  المعلمين  توعية و   تعلم،ال  في

 تفعيل   برامجو   القدس،  يف  المدارس  وتأهيل  تجهيز  مشاريعو   التحتية،  البنية  لدعم  مشاريعو 
 واالهتمام  للقراءة،  مسابقات  تنظيم و   والبرمجة،  العلمي  البحثو   التعليم،  في  التكنولوجيا  استخدام

 
 فلسطين. -رام هللا ،حصائي السنوي كتاب القدس اإل(. 1202طيني )ي لإلحصاء الفلسالجهاز المركز    32

33  http://www.fhfpal.org/ 
34  https://www.taawon.org/ 
35  http://www.burjalluqluq.org/ 

http://www.fhfpal.org/
https://www.taawon.org/
http://www.burjalluqluq.org/
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  سسات مؤ ال  هذه  بعض  تعملو   ،هذا  والديمقراطية.  الطفل  حقوق   قيم  تسودها  درسيةم  بيئة  بخلق
فيها  ليلعبوا   لألطفال  آمنة   مساحات  خلق  على   يعانيه  لما  نظرا    ، مختلفة  أنشطة  ويمارسوا 

  ه واعتداءات  االحتالل  عنف  من  القديمة  ةوالبلد  سلوان  في  وبخاصة   ،القدس  في  األطفال
 رة. المستم

 

 المهني  والتدريب التعليم ومؤسسات العمل بسوق  التعليم بط ر  في تساهم اتمؤسس  5-5-5
 

 وعبموض  الدولية   والمنظمات  المانحة   والجهات  المؤسسات،  من  العديد  من  واسع   ماهتما  هنالك
  بالقدر   عمل   فرص   توليد  على  المحلي  االقتصاد  مقدرة  عدم   ظل   في   وبخاصة   األعمال،  ريادة

 نشطت  ، هذات  السياق  في   عام.  كل   والخريجات  ريجينالخ  من  تزايدةالم  األعداد   عابالستي  الكافي
  تكنولوجيا   وحاضنة  36،جيست  حاضنة  )مثل  عدة  أعمال  اتوحاضن  اتمسرع  القدس  في

  طالب   يستهدف  بعضها  ،عديدة  مشاريع  تنفذ  ديس(  أبو  -دسالق  جامعة  في  المعلومات
  لبرمجةبا  المتخصصة  جالبرام  مثل  يهم،لد  والريادة  األعمال  ثقافة  خلق  فبهد  المدارس

  مجال   في   وبخاصة   ،جديدة  ات لتخصص  الطلبة   اهانتب  فتل  تحاول  التي  ،المعلومات  وتكنولوجيا
  قطاع   يوفر   والعالم.  فلسطين  في  سريع  بشكل  ينتشر  الذي  والبرمجة  األعمال  تكنولوجيا
 لقدرةا   اإلسرائيلي،  لاالحتال  يضعها  التي   العديدة  قاتالمعي  ظل   وفي  المعلومات،  تكنولوجيا

  ، أيضا    لفة.تمخ  أماكن  في  عمل  صلفر   مأمامه  المجال  ويفتح  ،فيه  للعاملين  المرونة  يرتوف  على
  للعمل،   الالزمة  يةالحيات  المهارات  على  الخريجين  تدرب  التي  المؤسسات  من  العديد  هناك

  لتعليما  بين   الفجوة  بجسر  تساهم  تيال  العمل  رأس  على   التدريب  فرص   توفيرى  لإ   إضافة 
 لعمل.ا سوق  وحاجة ياألكاديم

 
 يم لالتع  بعنقود المتعلق التشاوري  اللقاء ملخص 5-6
 

 المتعلق  "ماس"  معهد  في  خامسال  التشاوري   اللقاء  سلط  العالقة،  أصحاب  عم  واسعة  بمشاركة
 كما   سرلة"،"األ  سياسات  من  القدس  في  العربي  التعليم  قطاع  حماية  على الضوء  ،يمالتعل  بعنقود
  خدمات  لتعزيز  بتوصيات  خرجو   لذلك،  المتاحة  سبل وال  ،العنقود  هدافأ   تحقيق  إمكانية  ناقش

 
36  https://jesthub.org/ 

https://jesthub.org/
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 ويمكن  .االحتالل  دولة   إطار  في  دمجها  سياسات  من  مايتهاوح  ينللمقدسي  المقدمة  يمالتعل
 يلي:  فيما التشاوري  اللقاء ليهاإ توصل التي االستنتاجات أبرز تلخيص

 

  في   العربية  المدارس  دور  تراجع  إلى   يمالتعل  سرلةأ  إلى   الهادفة  رائيليةاإلس  اإلجراءات  أدت •
 التابعة  المدارس  حظيت  لمقابلبا  كبير،  بشكل  تطورال  ى عل  قدرتها  من  وحدت  المدينة،

  التابعة   المدارس  حساب  على  وتقدمها  تطورها  في  سهمأ  ا م  ،الدعم  بكامل  االحتالل  لبلدية
 .ةالفلسطيني والتعليم التربية لوزارة

  توفر   عدم   أبرزها  جمة،  مشاكل  القدس  مدينة  في  المهني  والتعليم  لتدريبا  برامج  تواجه  •
 والمؤهل.  الكافي البشري  الكادر  وجود عدم  إلى إضافة  يب،للتدر  فيةالكا المشاغل

 العبرية،  اللغة  بتدريس  تقوم   ال  الفلسطينية  للسلطة  والتابعة  القدس  في  العربية  المدارس •
  المدراس   إلى   يةالفلسطين  للحكومة  التابعة  المدارس  من  الطالب  انتقال  يشجع  ، بدروه  ، وهذا

  المدراس   بين  ما  األجور  وتتفا  يشجع  ، هذات  وقت ال  في  اإلسرائيلي.  لالحتالل  التابعة
  المدارس  من  الفلسطينيين  المعلمين  انتقالعلى    ةاإلسرائيلي  والمدارس   الفلسطينية
 ملع  تصاريح  منح  لاالحتال  تسلطا  ترفض  حيث  ،ةاإلسرائيلي  المدارس  إلى  الفلسطينية
  البشرية   درالكوا  نقص  مشكلة  من  قيعم    ما  ،المدينة  في  للعمل   القدس  رجخا  من  للمدرسين

 مؤهلة. ال

  في   النقص  مشكلة   حل  يستطيع  لن   صفية  كغرف  منها  واالستفادة  المباني  بعض  ترميم •
  ولكن   مدارس،  إلى  وتحويلها  جديدة  مبان    شراء  في  يكمن  الحل  لذا  الصفية،  الغرف  عدد

  وغرف   مؤهلة،  غير  مبان    استئجار  إلى  سؤولينالم  دفع  ما  تمويل،ال  بشح  يصطدم  ذاه
 افتقارها  من   الرغم  على  للدراسة   كأماكن  واستخدامها  ت،وممرا  ومخازن   مالجئو   متنقلة

 المناسبة. التعليمية والمرافق الصحية الظروف  من  األدنى للحد

  ي الت  االحتالل  لدية ب  قبل من  لمناهجا   على   بة الرقا  من  القدس في الموجودة  المدارس  تعاني •
  الفلسطينية  والهوية  االنتماء  تعززو   نيةيالفلسط  القضية   تدرس   التي  التعليمية  المواد  تمنع

  ومحاولة   العربية  باللغة  المساس  اإلسرائيلية  تعليمال  وزارة  تتعمد  كما  الطلبة.   أذهان  في
  محل   ميةالعا  لهجة/اللغةال  حاللوإ  لغوية  أخطاء  على   المناهج  احتواء  خالل  من  ،طمسها

 الفصحى.  ربيةالع  اللغة
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 السادس  الفصل
 القدس في لعناقيدبا بالتنمية للنهوض اتوالتوصي التحديات

 
 

 37العنقودية  لخطةا نجاح تواجه التي المنهجية التحديات 6-1

 

  ود عنق  خطة ل  تطويرها  في  القدس  شؤون   وزارة  انتهجتها  التي  بالعناقيد   التنمية  استراتيجية  تواجه
 ةاسيوالسي  االقتصادية   البيئة  تردي  ظل   في   وبخاصة   ،اتالتحدي  من  العديد   ،موي التن  عاصمةال

  التي  واألسرلة لتهويدا وسياسة اإلسرائيلي لالحتالل نتيجة القدس مدينة في ئدةالسا واالجتماعية
 لمجاالت ا  في  الفلسطيني  العربي  وجهها  وتغيير  ،المدينة  اقتصاد  خنق  إلى  خاللها  من  يسعى

  معمق   بشكل  صتشخ    التي  الخمسة،  التشاورية  اءاتاللق  ،أيضا    ،عليه  كدتأ  ما  هذا  .كافة
  ت ز وأبر   ،ةحد  على  العنقودية  الخطة  ضمن  جاءت  التي  القطاعات  من  قطاع  كل  واقع  لفصوم

  مجموعة   بمشاركة  وذلك  ،القطاعات  بهذه  الخاصة   العنقودية  الخطة  تواجه   التي  التحديات
 .الميدانية تجاربهمو  معرفتهمى لإ  ستنادا  وا ، والعالقة  اصاالختص أصحاب  من واسعة

 
 ليس  التنموي   لعاصمةا  عنقود  خطة  في  رحةالمقت  العناقيد  أن  على   التشاورية  اللقاءات  أجمعت

  والثقافة   السياحة  عنقود  باستثناء  القدس،  مدينة  في  ممنهجة  أو  ةملموس  تال تكتك  وجود  لها
 العاصمة  دعنقو   خطة  أنبأعتباره    ويلسون   تربي  يرالخب  أوضحه  ما  باألساس  وهذا  المشترك،

 المقترحة  المشاريع غالبية ألن كوذل عنقودية، كونها من أكثر  اقيدلعنل داعمة خطة هي التنموي 
 .تحتية يةبن  مشاريع هي

 
 باستخدام  تنمية  خطة  من  العناقيد"  دعم  خطة"  مع   أكثر  يتسق  الخطة  هفي  صيغت  التي  السياق

  ضحت أو   فلقد   للعناقيد،  فيدةم  عناصر   على  الحالية   ةالخط   واء احت  من  الرغم   على  العناقيد،
 

 قسم باالعتماد على المراجع التالية: صيغ هذا ال   37
1. Wilson, Peter (2020).  Opportunities and Challenges in Implementing a Cluster-Based 

Economic Development Strategy in the Palestinian Context, in Light of International 
Experiences and National Development Priorities Ramallah-Palestine: Palestine Economic 

Policy Research Institute (MAS). 

رام  .ممارسات الدولية المثلىالمتطلبات والخطوات المؤسسية إلنجاح خطة العنقود في القدس بحسب ال . )2021( ، بيتريلسون و  .2
 . "سما" لفلسطينيا االقتصادية السياسات أبحاث معهدهللا: 
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  المعايير   حسب  بالعناقيد  التنمية  نهج  بين  ما  واسعة  فجوة  هناك  أن  التشاورية  اللقاءات
  للتنمية  هاتحقيق  في  التنموي   عاصمةال  عنقود  خطة  ليهإ  تصبو  وما  ،المثلى  الدولية  لممارساتوا

 تتالءم   ال  الخطة   لهذه  حاليةال   الهيكلية  أن   إلى  ،ىاألول  رجةبالد  ،يعود  وهذا  ،العناقيد  باستخدام
  ما   واسعة  فجوة  وجود  إلى  إضافة  بالعناقيد،  التنمية  هجلن  الكالسيكية  كليةالهي  مع  أجزائها  بكامل

  ظل   في  خاصةبو   ،األرض  على   الموجودة  الحالية  والمعطيات   بالعناقيد  التنمية  متطلبات  بين
 .القدس قبلمست بشأن يانونوالق السياسي اليقين عدم

 

 هدالمش  فهم  من  بد  ال  ،التنموي   عاصمةال  عنقود  خطة  يف  المقترحة  المشاريع  تنفيذ  قبل
  القيام  عبر إال  يتم  ال   وهذا  شامال ،  فهما    المقترحة  العناقيد من  نقود ع  لكل   الخاصة   البيئة/المحلي
  أعضاء  ينب  ما  اون التع  ،الجغرافي  )التركيز  خصائصه  على  بالتركيز  عنقود  كل  تقييم  بعملية

  الرغم   وعلى  الجانب،  بهذا  يتعلق  فيما  السابقة.  الفصول  في  تم  كما  المؤسسات(،  حجم  العنقود،
 للبيئة   دقيقا    تقييما    تقدم   لم  الخطة  نإ ف  قطاع،  لكل  والقوة  الضعف  طنقا  حتوض    الخطة   ن أ  من

 القوة  اطنق  من  ال  ك  بطتر   ولم  المقترحة،  العناقيد  لعمل  مالءمتها  ومدى  ،عنقود  بكل  الخاصة
  ذات   للسياسات  دهتحدي  في  التقييم  هذا  مثل  أهمية  تكمن  عنقود.  كل   ائصخص  مع  والضعف

  عنقودية،   لسياسة   الحاجة  حول  األساسية  معلوماتلل  هتوفير   فيو   ،العناقيد  عمل  حابنج  ولويةاأل
 ضحتأو   السياق،  هذا  في  .مستقبلية  توجهات  ذات  عنقودية  لسياسة  نحتاج  درجة  أي  لىإو 
 البيئة  مع  التكيف  على  قدرته  على  ،وثيق  بشكل  ،يعتمد  عنقود  كل  نجاح  أن   التشاورية   للقاءاتا

 ه. ب المحيطة عبةالص المحلية
 
 38القطاعات  لجميع العامة والتوصيات مقترحاتلا 6-2

 

  واحد   كل  يستطيع  عناقيد،  أربعة  إلى  الخطة  تقسيم  ويلسون   بيتر  د.  بالعناقيد  التنمية  خبير  اقترح
  عناصر   بين  ما   التعاون   يتطلب  ما  وهو   ،العناقيد  قيبا  مع  بالتوازي   أنشطته   ديريو   ينفذ  أن  هامن
 اجتماع  دون   القدس  في  قطاع  أي  تطوير  يمكن  فال  العالقة،  ذات   الجهات  من  المختلفة  عنقودال

  لشكل   تصور  بتقديم  ويلسون   قام  جهة.  بكل  المنوطة  األدوار  وتحديد  ، كافة  العنقود  مكونات
  على   أكد   .األعلى  في   هايلإ  التطرق   مت  لتي ا  المقترحة  القطاعات  ضمن   اهعمل  لياتآو   دالعناقي

 
 رجع السابق.الم  38
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 بالعناقيد  يرتبط  بل  منفصل،  بشكل  يعمل  ال  لعنقودا  ن إ  أي  ؛العناقيد  بين   امليةالتك  ضرورة
 بعمله. عالقة ال ذات األخرى 

 
 الخدمات   مقدمي  يختلف  إذ  ،عنقود  بكل  الخاصة  الخدمات  مقدمي   كافة  العنقود  مركز  يشمل

 ة،العقاري  التطوير  بشركات  الخدمات  ومقدم   يتمثل  إلسكانا  دعنقو   ففي   ،خرآ  إلى   ودنقع  من
  كافة   الصحة  عنقود  مركز  يشمل  حين  في  ،والمصممين  والمهندسين  لين،المقاو و   البناء،  عمالو 

 أسنان،  أطباءو   مختبرات،و   أولية،  رعاية  مراكزو   ،مشاف    من  الصحية  الخدمات  مقدمي
 التعليم  قطاع  مكونات  يشمل  نقودالع  مركز  فإن  ،التعليم  عنقود  في  أما  طوارئ.ال  وخدمات

 المجتمع   كليات  الثانوية،  المدارس   ية،االبتدائ  سالمدار   األطفال،  اض ري  ؛كافة  لمقدسيا
  الذين   للطالب  المتخصصة   والتدريب  التعليم  برامج  المهني،  والتدريب  التعليم  برامج  والجامعات،

 مركز   يشمل  الثقافة و   سياحةال  عنقود  في  ابينم  وغيرها....    التعلم  يف  صعوبات  من  يعانون 
 الثقافية،  األنشطة  التحف،  بيع  تمحال  والفنادق،  المطاعم  واألجانب،  حليينالم  السياح  العنقود

 والموصالت. النقل وسائل المتاحف،
 

 همة م  ماوه  ،والدعم  التشريعات  إلى  يحتاج  ،فعال  بشكل  ، العمل  من  العنقود  يتمكن  حتى
 دس، قال  شؤون   وزارة  الصحة،  )وزارة   المعنية  توالوزارا  يةالفلسطين  كالحكومة  تنظيميةال  الجهات

  منشآت   تتمكن  حتىو   االقتصاد(.  وزارة  واإلسكان،  العامة  األشغال  وزارة  والتعليم،  التربية  وزارة
  من   ،زمةالال  والموارد  واألدوات،  المعدات،  لديها  تتوفر  أن  يجب   ،بفعالية  العمل  من  العنقود
 ضوعمو   يعد  كما  عملها.   مجال  على   بناء  مختلفة   ا  ار أدو   عبتل   لتي ا  الداعمة   المؤسسات  خالل

  هنا  من  أهدافه.   لتحقيق  لديه  المدرجة   الخطط  تنفيذ  من  لعنقودا  تمكين  في  حاسما    أمرا    التمويل
 للعنقود.  المالي  الدعم   توفير  في   الخاص   والقطاع  والبنوك  المانحة  والجهات  الحكومة  دور  يأتي

  المادية   غير  )األدوات  لينة  أدوات   إلى  ويلسون   فصنفها  ،تالسياسا  تنفيذ  أدوات  عن  أما
 الفنية  المساعدات  على  تركز  التي  األنشطة  للعناقيد،  يةموات  عمل  ةبيئ  وخلق  تشبيككال

 حيث   التحتية(،  البينة  وتطوير  المشاريع،  كتمويل  المادية  )األدوات  صلبة   وأدوات  والتدريب(،
  كل   ليهاإ  يصبو  التي  النتائج  تحقيق   لضمان   ايةبعن  المادية   وغير  المادية   األنشطة  إدارة  يجب

 عنقود.
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  للعنقود   تنسيقي  كإطار  تعمل  لجنة  تشكيل  ي ه  التحليل  هذا  عن   الناتجة  التوصيات  أهم  من
 من  التأكد  يجب  ما  وهو  ،قطاع  بكل  العالقة  ذات  الجهات  كافة  لممثلي  دورية  اجتماعات  تنظم

 المحدثة  المعلومات  توفير  على  ،كذلك  ،ديةقو لعنا  الخطة  نجاح  يعتمد  د.العنقو   نطالقال  وجوده
  كذلك  .قطاع  كل  عمل  تعيق  التي   والتحديات  المستجدة  اياالقض  مختلف  ونقاش  ،باستمرار

 على   التنسيق  أعمال  تتولى  تنسيقية   هيئة  إنشاء  ضرورة  على  أيضا    التشاورية  اءاتاللق  أكدت
  الحكومية.  غير  والمنظمات  مة لداعا  المؤسسات  ومع  نقود،الع  أعضاء  بين  وتعقيدها  اختالفها

  مسؤولة  مركزية  اتصال  نقطة  توفر  إذ  طورها،وت  دالعناقي  لنمو  وريا  ضر   الهيئة  هذه  وجود  يعد
  عنقود،  لكل  واضحة  عنقودية  إدارية  هيكلية  تشكيل  بضرورة  ىيوص  ماك  العنقود.  تنمية  عن

 تنسيقية  هيئة  ود وج  عدم  ظل  في  ولكن  عنقود،ال  تنسيق  هيئة  مظلة  تحت  الهيكلية  هذه  وتندرج
  الذي  العنقود  مدير  يضم   ،مستقل  فني  إداري   فريق  دامعتا   عنقود  كل   على  كذلك،   .عنقود  لكل

 .دالعنقو  عمل  فرق  من عدد  خالل  من ،نشطةاأل تنفيذ عن المسؤولية يتولى
 

 التنموي،   مة عاصال  عنقود  ةخط  أهداف  تحقيقلو   ،عنقود  كل  لنجاح  ضرورية  الخطوات  هذه  تعد
 التالية:  األنشطة عنقود كل فذين أن   دب ال
 

 د.نقو الع أعضاء بين دبالعنقو  التوعية نشر •

  المساعدات  من  االستفادة  ومحاولة   به،  خاصة  استراتيجية  بتطوير  عنقود  كل   يقوم  أن •
 المتاحة.

 الجانب  اجعةمر   المجلس  يتولى  أن   يجب  .إلدارته  ومجلس  العنقود  لحوكمة  هيكلية  تشكيل •
  من   خططه  وإعداد  ،أنشطته  أولويات  وترتيب  ،عاصمةال  عنقود  خطة  من  يخصه  لذيا

 تنفيذها.  على  القدرة يملك  أنو  ا،استعجاله مدى ةناحي

 فرق   من  فريق  وكل  العنقود  مكونات  جميع  مع  العمل  على  تدريبهو   للعنقود  مدير  تعيين •
 ية.التكميل ناقيدالع مع يشب ك أن كذلك المدير على  .العنقودية العمل

 ذات  األنشطة  من   رئيسي  نشاط  كل  في   أعضائه  وتدريب  يعنقود  ملع  يقفر   تشكيل •
 األصل.  في تنفيذها على العمل يجري  أخرى  أو مقررة  األنشطة ذهه كون ت قد .ألولويةا

 تشمل  قد  .أهدافها  إلنجاز  الالزمة  المهارات  تراعي  بحيث  ألنشطتها،  تفصيلية  خطط  إعداد •
  واألجهزة   المانحين  مع  شبيكوالت  رحاتها،ومقت   اريعلمشا  ملخصات  تابةك  المهارات  هذه
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 والمهن  والتعليم  التربية  سلك  في  والعاملين  المعماريين  ينهندسالم  مع  والعمل  الحكومية،
 إلى  باالستناد  وغيرهم،  المتخصصة   المعدات  وموردي  ،الحكومية  غير  والمنظمات  ،الطبية

 السائدة. الظروف وحسب ،نشاط كل
  واألنشطة   المشاريع  تنفيذ  يضمن  تطبيق،لل  قابل  يزمن  إطار  وفق  دالعنقو   خطة   اد إعد •

  مدار   على  الخطة  تنفيذ  التنموي   العاصمة  عنقود  ةخط  تقترح  وة.المرج  النتائج  وتحقيق
  المشاريع   وعدد   ،المقترحة  العناقيد  جميع  إلى  وبالنظر  ،2023-2021  سنوات  ثالث

  سخم  عتمادا   في  لنظرا  يجب  .اتنفيذه  على  العمل  يجري   التيإلى    افةإض  المقترحة،
  في   لتشييدوا  البناء  صورخ   ويلالتم  يلزمها  التي  للمشاريع  خاصة بو   أدنى،  كحد  سنوات
 الحقة. مرحلة

 

 التشاورية اللقاءات  من المقترحة والتوصيات التدخالت 6-3
 

  هاتطور   وضمان  يدالعناق  نجاح  أن  على  عقدت  التي  ةالخمس  التشاورية  اللقاءات  أجمعت
 : اآلتية العوامل االعتبار عينب األخذ ساسباأل طلبتي ،واستدامتها

 

  تثبت  لم   الخطةف  له،   األموال  صيصتخ  قبل  حوله  مناسب  تكتل  وتشكيل  العنقود  تحديد •
  باستثناء  الواقع،  رضأ  على   المطروحة   للعناقيد  فعلية  عمل  ليةآ  أو  ممارسة  وجود  بالفعل
  العنقود  انك  فإذا  سابقا .  عدة  نمويةت   مشاريعل  را  محو   شكل  الذي  والثقافة،  السياحة  عنقود
 كافية،  غير  لعنقودا  إنشاء  مبررات   صبحت  تجمع،  أو  تكتل  من  يخلو  له  الترويج  يتم  الذي

 المقترح.  العنقود مكونات بين ما المحتملة التعاون  عالقات  تحديد على فائدته وتنحصر
 االستراتيجية  اففاألهد  عنقود،  لكل  المدى  وطويلة  قصيرة  أهداف  ذات  واضحة  استراتيجية •

  واضحة.   لعم  خطة  أو  زمني   بجدول  مرتبطة  وغير  عامة  أهداف  غلبهاأ   يف  ةالمقترح
  األهداف   أي  وبوضوح  تحدد  لم  أنها  إال  قطاع، لكل  عدةا   أهداف  وضعت  لخطةا  أن   صحيح

  صياغة   جلأ  نم  وذلك  القصير،  المدى  على  هاق تحقيى  ل إ  تسعى  التي  األولوية  ذات
 األولوية.  ذات السياسات

 العنقودية   الخطط  في  التركيز   يتم  لم  إذ  عنقود،ال  أفراد  جميع  تخدم  عنقودية  مبادرات •
  من   قلأ   موازنة   لها  وخصصت  ،العنقود  لدعم   المادية(   )غير  اللينة  اتاألدو   على   المقترحة
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  تنفيذها   يجري   التي  أو  ةالمقترح  األنشطة  معظم  ن  إ  إذ  التحتية،  البنية  لمشاريع  المخصصة 
 تية.تح بنية عمشاري هي تنفيذها( ويجري  لة)الممو   األرض ىعل

 غياب   ظل  وفي  ،المطلوبة  األهمية  القوية  مةوالحوك  العنقود  قيادة  جانب  الخطة  تعط  لم •
 نهاأ  الخطة  هذه  اعتبار  يمكن  ال  ،تنسيقية  هيئة  وجود  عدم   ومع  للعنقود،  واضحة   قيادة
 لعناقيد. با للتنمية متكاملة خطة

  شكل ب  ،يتطلب  وهذا  تحتها،  المنضوية  المؤسسات  تقدرا   تحسينى  لإ  العناقيد  تحتاج •
  وفي   ،فإنه  لذلك  ،المادي  وغير  المادي  الدعم  توفيرو   فيها،  العاملين  مهارات  رفع  ،أساسي

  من   كافة  القطاعات  في  المقدسية  تآوالمنش  المؤسسات  تعاني  ،الراهنة  األوضاع  ظل
 لديها.  العاملة لبشريةا اإلمكانيات ربتطوي الخاصة  ياتالميزان توفير في كبيرة صعوبة

  اسي، والسي  الشعبي  الدعم  ذلك  في  بما  ،األصعدة  مختلف  على  الدعم  إلى  اقيدالعن  اجتحت •
  الصعيد   على  العناقيد  مفهوم  حداثة  مع  وبخاصة  ،السهلة  بالمهمة  ليس  الدعم  هذا  وحشد

  في   مهمة  وارا  أد  الحكومة  تلعب  أن  يجب  فعالة،  العنقودية  السياسة  تكون   ولكي  المحلي،
 التنموية. العملية

  الخطط   مع  القدس  مدينة  في   العنقودية  السياسة  وتتقاطع  واءمتت  نأ   ىل إ  جةحا  هناك •
 ال  جزء  القدس  أن  أساس  على  مبني  رأم  وهو  القائمة،  الفلسطينية  الحكومية  سياساتوال

  طط والخ  السياسات  كافة   في  تضمينها  بويج  المستقبلية،  الفلسطينية  الدولة   من  يتجزأ
  اللقاءات   أن   إال  .سرلةواأل  التهويد  اءاتإجر   لمواجهه  والمستقبلية  حاليةال  الحكومية
  حيز  تدخل   لم  ،القدس  ينةبمد  المتعلقة  الفلسطينية  ياساتالس   أغلب  أن  أوضحت  التشاورية

عن عد  التنفيذ،  شمولية   جيةهمن  على  بن  تُ   ولم  ،المعالم  واضحة  غير  سياسات   أنها  ا 
 تلعب  ال  الفلسطينية  مةالحكو   أن   ى إل  يعزى   وهذا  ة، االقتصادي  دامةاالست  لتعزيز  مترابطة

 القدس. مدينة في يههاوتوج  واالستثمارات المنشآت تحفيز في محوريا   دورا  

  عنقود  خطة   من  عنقود  كل  لتفعيل  واآلليات  التدخالت  أبرز   ، 1-6  الجدول  يوضح •
  هذه  شأن  من  إن  ورية.التشا   اللقاءات  خالل  هايلإ  التوصل  تم  التي  ،التنموي   مةعاصال
  لب ويتط  وتطوره،  نموه  وتضمن  ،رحةالمقت  العناقيد  من  عنقود  بكل  تنهض  أن   تدخالتال

 .ا  يسياس أو حكوميا   تدخال   التالتدخ هذه تنفيذ
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 العناقيد  لدعم  واآلليات  التدخالت :1-6 جدول
 

 والثقافة  السياحة  عنقود الصحة  عنقود التعليم  عنقود اإلسكان  ودعنق العنقود 
   خاصة  توصيات

 افة ك اقيد العنب
  التدخالت

 ليات واآل
  التي ع للمشاري أولوية  إعطاء •

  مةالقدي البلدة  على تركز
 بها. ةالمحيط  والمناطق

  القانونية،  المساعدات  تقديم •
  المباني تسجيل  لدعم

 والممتلكات.

  الحدودية ئطالخرا تحضير  •
  دقيق  بشكل القدس لمدينة 
  األبعاد وضع  مع ل،ومفص  

  ما الخرائط، لهذه   القانونية
  هندسي   فريق تشكيل   يتطلب

 مختص. حقوقيو 

  "سارية  طاتمخط  عن البحث  •
  أماكن  على وي ت تح المفعول"

 عليها. البناء يمكن
  بعين خذتأ مخططات  إعداد •

  على  والتأييد الدعم حشد •
  من ،بيوالعر  الدولي يينالمستو 
  في  التعليم مشكلة إبراز خالل
  الحفاظ  في  ذلك وأهمية ، القدس 

  والعربية الفلسطينية يةالهو  على
 ينة.للمد

  مالدع لتوفير ة ملح حاجة  هناك  •
  القدس لمدارس  لمعنوي وا المادي

  المنافسة  مواجهة من تتمكن حتى
  لبلدية ا مدارس  قبل   من يدةالشد

  وفي االحتالل،  لحكومة  التابعة 
  الميزانية  زيادة يجب طاراإل  هذا

  الحكومة  قبل   من المخصصة
  القدس،  لمدارس الفلسطينية

  عن عاجزة  المدارس هذه  بعضف
  كهرباء وال الماء  فواتير   عدف

  الصحي  القطاع احتياجات  سةدرا  •
  موجود بال مقارنة  الكفاءات من

  على  العمل  جلأ  من وذلك منها، 
  القطاع  في العاملين   قدرات  تطوير

  يمكن  الصدد  هذا  وفي الصحي، 
  بالتعليم مختص صندوق  إنشاء 

 والتدريب.

  وتطوير لدعم  صندوق  إنشاء  •
  المقدسية،  الصحية المؤسسات

  دعم  إلى ، أساسي  كلبش ، يهدف 
  للقطاع التحتية البنية  وتطوير 
  قدرات  ويعزز المقدسي،  الصحي 

  التي سية دالمق الصحية ؤسساتالم
  النفسية الصحة خدمات تقدم

  والطوارئ.  اإلسعاف  وخدمات
  صخا  صندوق إنشاء    ، أيضا  

  والتعاون  التبادل  تعزيز •
  ل،الداخ   فلسطيني مع االقتصادي 

  ا  سوق  الداخل و يفلسطين يشكل  إذ
  للتشغيل  ا  ومصدر  ،ا  كبير  ا  استهالكي

 واالستثمار.
  ات بيان قاعدة  إنشاء  على ملالع •

  ع القطا معالم جميع ترصد
  المدينة، في  والثقافي السياحي 

  اوناتهكمب السياحة  تطور   وترصد
  تحديث  على  لوالعم ،كافة

 دوريا . بذلك المتعلقة البيانات 
  محفزة و  واضحة برامج وضع  •

  تم ت ،القدس  مدينة  في  لالستثمار
  العنقود مكونات  من صياغتها 

 .كافة
  للمشاريع  الالزم ويلالتم  توفير •

  الموازنة من جزء  تخصيص •
  )دعم  القدس لدعم  ينيةالفلسط 

  المقترح الدعم غير في إضا
  في  المقترحة  المشاريع لتنفيذ 

 طة(.الخ

  الدولي   موقفال  من االستفادة •
  بالقدس يتعلق  فيما

  أن    الممكن من إذ  ، ومستقبلها 
  دورا    الدولي المجتمع  يلعب

  االقتصاد  تطوير في
  توفير خالل  من ،المقدسي
  للمشاريع زم الال التمويل 
  على الضغط و  فة، المختل

  من للحد يلي اإلسرائ الجانب
  التعسفية وإجراءاته  سياساته

 ن.المقدسيي تجاه 
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   خاصة  توصيات والثقافة  السياحة  عنقود الصحة  عنقود التعليم  عنقود اإلسكان  ودعنق العنقود 
 افة ك اقيد العنب

  العمودي،  التمدد   االعتبار
  المساحة  من واالستفادة

  األحياء  في  للبناء  المتاحة 
  زيادة  على والعمل  ، الموجودة 

  مسمى تحت   فيها  ةاألبني
 الحضري".  "التجدد

  وإدارية يقيةتنس لجنة   شكيلت •
  فيها  يشارك  ،العنقود تقود

  جميع عن ممثلون 
  مجال  يف  العاملة المؤسسات

  وتخدم  ،واإلسكان البناء
 العنقود. أهداف

  الالزم  التمويل  توفير  ضرورة •
  القديمة،   األبنية ترميم  إلعداد

 بناء. رخص   وإصدار

  الذي   االهتمام  فرصة انتهاز •
  ةالمحلي  عالماإل وسائل أولته 

  جراح،  الشيخ   حيل  والعالمية

 .واإليجار
  عنقود خطة  تتضمن أن  يجب •

  قياس  مؤشرات  ميالتعلي العاصمة 
  في  التعليم اجاتلح  واضحة

-2021)  تغطيها   التي سنواتال
  المقترحة المشاريع نضم ( 2023

  ترتيبها على  والعمل والممولة،
  األموال  لحشد   األولوية  حسب

  بين  الفجوة وتقييم للتنفيذ،  الالزمة
 سينفذ. وما لتخطيط ا

  البشرية الكوادر  بتطوير االهتمام •
  عهاأوضا تحسين   على والعمل

  كسب ىعل وتدريبها  المادية، 
 الالزمة. عرفيةالم المهارات 

  وتلبيته لتعليم ا بجودة  االهتمام •
 المقدسي. العمل  سوق   الحتياجات

  القدس  مدارس في  للتعليم الترويج  •
  الهوية على  الحفاظ  وألهمية

  جائحة   )مثل  الطوارئ  بحاالت 
 .كورونا(

  حيةالص الخدمات  لجودة الترويج  •
  القدس   فياتمستش في  المقدمة
  على  المواطنين  وحث ، ة الشرقي

  نحو  التوجه وتقليص  عليها  اإلقبال
 اإلسرائيلية.  ياتالمستشف

  جميع يربط  لكتروني إ  ظامن  يجادإ •
  الصحية والمراكز المستشفيات

  ،والقدس وغزة يةالغرب الضفة  بين
  ، الطبية   اإلجراءات  كافة ويسجل
  التحويالت موضوع  ويسهل

 ية.الطب 
  الجهاز ات بمسوح  االستعانة •

  الفلسطيني،  ء لإلحصا المركزي 
  الصحة  مراكز وضع من  للتأكد

  حصر و  ،دسالق في  النفسية
 تقدمها. التي   خدماتلا وتحديد 

  سيسهم إذ  ، نة بالمدي   ياحيةالس
  إعادة   في المناسب  التمويل  توفر
  غلقت أ  ي الت  الفنادق من  عدد فتح

  المنافسة  على  درتهاق  عدم سبب ب
 استدامتها.  على والمحافظة 

  السياحية   آتالمنش  أصحاب  دعم •
  المشاريع  خاص وبشكل  ،بالمدينة

  نبم)   والصغيرة الصغر المتناهية 
أصحاب  و  ،التجار رصغا  فيهم

  من اليدوية(،  الحرف محالت
  أو  ، المباشر المادي الدعم  اللخ

 .القدرات  وتطوير  التدريب برامج
  المعلومات ا تكنولوجي استخدام •

  النمو تحقيق  لغرض واالتصاالت 
  ت خدما  وتحسين التسويق وتعزيز
 التنافسية(. القدرة  )تحقيق  النزالء 

  ما المشترك العمل  ثقافة  تعزيز •
 العنقود.  مكونات عجمي  بين

  ملياتع ع توسي على  العمل  •
  في  الفلسطينية البنوك 

  خاصة بنوك  ء وإنشا القدس، 
  للمقدسيين القدس خارج

  بحيث  الداخل،  ي وفلسطيني
  الخدمات غلب أ  تقديم   يتم

 .لكترونيا  إ

  المؤسسات  قدرات تعزيز •
  والقيادة  التنسيق  في دسية المق
  تمكينها يتطلب  وهذا  ، حلية الم

  التعامل  في  يضها وتفو 
  والقانوني  اإلداري 
  مؤسسات مع  ادي واالقتص

  المهم نفم .االحتالل  وأجهزة
  المؤسسات  قدرات تعزيز

  لن العنقود  إن  إذ ؛ المقدسية 
  نإ إال  مستداما   يصبح
  من المؤسسات  هذه   تمكنت
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  الضوء  تسليط خالل من
  في  اإلسكان  مشكلة على

  حشد أجل من وذلك القدس، 
  لتنفيذ الدولي  المجتمع دعم

  القدس،  في  كاناإلس مشاريع
  في  المقدسيين صمود  وتعزيز

  جلأ من وأيضا   أماكنهم، 
  ساتللسيا التصدي

 الجائرة.  اإلسرائيلية

 
 

  اري استثم صندوق  تأسيس  •
  الجهات   من خاص
  شراء  بهدف ؛كافة ينيةالفلسط 
  وحماية  القدس، في  أراض 

  بالمصادرة.  مهددةال األمالك

  خالل  من فلسطينية ال المقدسية 
  قيم ال هذه   يدرس فلسطيني نهاجم

  عقول  في غرسها  على ويعمل
 المقدسيين.  لطلبةا

  أجور على  تعديالت   إجراء  •
  التابعة  المدارس في  لمعلمينا

  تتناسب لكي  الفلسطينية ومةللحك
  المدينة،  في  المعيشة  مستوى  مع

  جورأ  مع الفجوة  ولتقليص
 البلدية.  مدارس في  المعلمين

  لقدسا في  لة العام ؤسسات الم دعم •
  الوعي تعزيز نحو  سعيها  في

  أسرلة   ابقضاي والتوعية  الوطني، 
  العربية ية الهو  وطمس التعليم 

  ودمج التهويد  وسياسات نيةالفلسطي
  هذه أنشطة  في  واألهالي ةالطلب

 المؤسسات.

  في  التعليم  قطاع استثمار  يجب •

  الفلسطينية  الحكومة   تقوم أن •
  القدس مستشفيات  حصة بزيادة 

 الفلسطينية.  موازنةال من

  تجاه الدولي   الموقف  من االستفادة •
  أهمية إبراز  خالل من  القدس
  الصحي ع القطا تعزيزو   تطوير

  التحديات ظل  في  ،قدسال في
  الخدمات  استدامة تهدد  التي

  جل أ من لك وذ ة،المقدم الصحية
  من الالزم  التمويل على  الحصول 
  هذا  وتجنيد المانحة الجهات 
  القطاع  ويرتط  في  التمويل 

 استدامته. وتعزيز ، الصحي 

  تقود وإدارية تنسيقية لجنة   تشكيل •
  عن ممثلون  فيها  يشارك ،قودالعن

  صحية،ال الخدمات  مقدمي جميع
  فيها بما  ، العنقود  أهداف  وتخدم

  بالرعاية المتعلقة األهداف 

  ذات   الوزارات  في دوائر  تأسيس  •
  المالية،  )االقتصاد،   لعالقةا

  على  تعمل الصناعة( التجارة، 
  لعمل مساندة  جبرام ايةورع  تطوير

 السياحة.  وزارة

  السياحة  تشجيع   على التركيز •
  باتجاه  والخارجية محليةوال الدينية
  القدس لمدينة  والترويج ، القدس 

 ية.السياح فلسطين  كعاصمة

  ميزة م سياحية عروض تقديم •
  بنجاح ا تسويقه  يمكن ومتنوعة

 والدولي. المحلي  يين المستو  على

  الثقافي  تراث ال  في االستثمار •
 مقدسية. سياحية  ة هوي  جنتاوإ

  مراكز في  االستثمار  يجب •
  لهوية ا  من كجزء السياحية  التفسير 
  ىحد إ تعد  التي للمدينة،  الثقافية

  يوالت  ،المجتمعية  السياحة  لياتآ

  وتحقيق دراتهاق تعزيز
 ا.مصالحه

  استثماري  صندوق  تأسيس  •
  الجهات   من خاص

  بهدف ،كافة طينيةالفلس
  في  مارية استث بمشاريع   القيام

 القدس.

  اليقين عدم  ظروف  ظل  يف  •
  بشأن  والقانوني  اسي السي

  وصعوبات ، القدس   مستقبل
  الفلسطيني  االستثمار ضمان

  تحفظا    هناك فإن  المدينة،  في
  المحلي  االستثمار لدى

  ر االستثما من واألجنبي 
  بد  ال بالتالي  المدينة، داخل

  موجهة تعبئة لى ع العمل من
  ، رية االستثما للموارد وهادفة 
  لخال من  ، ا له آمن وتوفير
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  وإسناد دعم في  القدس   مدينة
  األخرى  األساسية القطاعات 
  مدينة  في  لثقافةوا كالسياحة 

  بين  الربط خالل من القدس، 
  إثراء  عبر الثقافةو  والسياحة  التعليم 

  تظهر  بمواضيع  الدراسية المناهج 
  والثقافة  لسياحةا  من كل    أهمية 
 القدس. لمدينة 

  تركز التي المؤسسات  برامج دعم •
  تكنولوجيا تغالل واس الريادة على

  من  وغيرها ، المعلومات 
  ،السياحة مثل  التخصصات

  ،القدس اقتصاد  لدعم  ،جارةوالت
  العنقودية  بالخطط  ذلك طورب

 األخرى.

  ابعةت  أطفال رياض  تأسيس  مدع •
  والتعليم  ةالتربي  لمدارس

  في  دور  من له  الم ،الفلسطينية

  والصحة ولية،األ يةالصح 
  اإلسعاف  وخدمات  النفسية،

 والطوارئ.

  عدةقا لتوفير ضرورة  هناك  •
  الصحية   المرافق  كافة عن بيانات

  وخارج )داخل  القدس   محافظة في
  تقدمها،   التي الخدمات و  ، الجدار(

  جل أ  نم مختلفة، ال واحتياجاتها
  المناسبة  والتدخالت  الخطط  وضع 
  مستوى  نتحسي شأنها   من التي

  وللحد  ، المقدمة  صحية ال  ت لخدماا
  قطاع من الكبيرة  المنافسة من

 اإلسرائيلي. الصحة 

  المستشفيات كافة ربط ضرورة •
  في األخرى  الصحية والمرافق
  الصحة  بمديرية القدس محافظة 
  مع  وكذلك  ية،بالعيزر  المركزية

  الضفة  في الصحية   قالمراف  يباق

  الذي  ي الثقاف التراث  في  تبحث 
  لنقل فاعلي الت  سلوبباأل يهتم

 الفكرة.

  عدم يجب استراتيجي،  كمتطلب  •
  ،ا  حالي  موجودة  ةمؤسس أي  إغالق

  يعني  مؤسسة  ألي  إغالق أي  ألن
 للمدينة. ا  تهميش

  في صغيرة  سياحية  د مقاص بناء  •
  فكرة   على قائمة   القدس

  خالل من وتدار التخصص، 
  ، والتراث  للسياحة  القدس  مجلس

  سسات المؤ  يع جم  مع بالتعاون 
  قيمة  إعطاء ى لإ  تسعى  التي

 السياحة. قطاع   في  مضافة

  السياحة  مفهوم  على التركيز •
  السياحة  على وكذلك  المجتمعية 
  أن  الممكن من إذ  الداخلية،

  ،الصغيرة المؤسسات  ع تستطي

  العام ستثماراال مشاركة
  الخاص  واالستثمار
  الدولي،  واالستثمار
  األعمال  بيئة من  باالستفادة
  األجنبي  لالستثمار  المشجعة
 المباشر.

  مشجعة سياسات  انتهاج   •
  من للمقدسيين ة طارد وغير

  طينيةالفلس   ساتالمؤس  قبل
 والمصرفية. الرسمية

  الرسمي المالي   الدعم  توفير •
  نية المه ماتالخد لقطاع 

  ن،)محامي  لمقدسيا
  للحيلولة ....( مهندسين،

  األعمال  قطاع  غرق  دون 
  بحر في  المدينة  في والريادة 

 اإلسرائيلية.  القيود

  لسطينيةالف  السياسات  تركيز •
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  ودعم ،التعليم على العائد   زيادة
 المبكرة. الطفولة 

  االعتبار  بعين خطة ال تأخذ  نأ •
  بطريقة التعليم  قطاع  هيكلية

  التعليم طاعق  ينقسم إذ ؛ تخصصية 
  )رياض  دةع تخصصات  إلى

  التعليم  المدرسي، التعليم  األطفال، 
 ي(.المهن  التدريب  راكزم الجامعي،

  األساسي تعليم ال وتطوير  تشجيع •
 العالي.  والتعليم المهني  التعليم و 

  ت الجامعا  مع قوية عالقات إنشاء  •
  المعرفة مستويات  لتحسين 

  مبادرات تنفيذ خالل  من ،واالبتكار
 مشتركة.

  العنقودية الخطة  تراعي  نأ •
  مدينة  داخل الجغرافية الفجوات 
  ل داخ  األحياء  إن إذ  القدس، 
  حاجتها   يف تتفاوت  المدينة 

  أن شأنه   من هذا  وغزة.  الغربية
  ةالطبي اتالخدم  ستوى م يحسن

  عمل ويسهل  للمواطنين،  المقدمة
  بين  التحويل و  الطبية   التحويالت

  القدس في  المستشفياتو  المراكز
  الضفة وبين  بينها  أو  ، الشرقية 

 والقطاع.

  األجور سلم   في ر النظ إعادة •
  تقدمها  التي  ازات واالمتي

  القدس  في  الفلسطينية  ياتلمستشفا
  أطباء  من لديها للعاملين
 .خرى أ  ةاريد إ وكوادر ينوممرض

•  

  االقتصادية  القطاعات  وحتى
  واألراضي القدس مدينة  في  الكبيرة

  تلبية  ، المحتلة  الفلسطينية
 السياح.  احتياجات

  تستطيع  إدارية ة ليآ تواجد  ية أهم •
  مع الشراكة  وعمل التشبيك

  والمشاكل القضايا لحل سساتالمؤ 
  بمجلس تسميتها  يمكن ستجدة،لما

  الذي القدس،  في  والتراث السياحة
  وغرف  الجمعيات  جميع يشمل

  تكمن .السياحة ووزارة  التجارة
  ما  تحديد في  اآللية هذه أهمية 
  واقعال  رضأ  على عمله يمكن
 حة.المتا  مكاناتاإل ضمن

  أواصر  تقوية   على العمل  يجب   •
  ن يالقطاع  بين  ما ة الشراك

  على  والعمل قافيالثو  السياحي 
  يوجد  ال  هن أ سيما  ال  دمجهما، 

  المقدسية ت االمنتج دعم  نحو
  لمنتجات ا  على وتفضيلها 

 .اإلسرائيلية 
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 التعليمية. للمؤسسات

  تتعلق  التي  البرامج  دعم  يجب •
  لعمل ا بسوق  وربطه التعليم  بجودة 

  ظل   في خاصة وب ،المقدسي
  من كبيرة  نسبة   توجه  معضلة
  في  لعملى الإ  مقدسيينال الطالب 

 اإلسرائيلي. عملال  سوق 

  من  عاجلة تدخالت من بد  ال •
  ارة)وز  عالقة ال ذات الجهات   جميع

  الفلسطينية،  يم والتعل التربية 
  التعليمية القدس   مؤسسات
  الدولية  المؤسسات  والثقافية،

  أجل من (خلإ...    بالتعليم،  المعنية 
  ،االحتالل  إلجراءات التصدي

  والمواد  جالمنها دور وتعزيز
 ذلك. في  الفلسطينية ميةيالتعل

  للقطاع ثابت  تمويل مصدر
  توجهات ظل في  ذإ  الثقافي، 

  لتعليم ا قضايا  نحو المانحة  الدول
  سيتم   ئة، والبي المرأة  وحقوق 

  المنح  من كبراأل الجزء  تخصيص
  بالمقابل  ، قضايا ال هذه   لىإ

  صةالمخص  المنح ستتقلص
 الثقافي. للقطاع 

  القتصادا  هيكلية فهم  ضرورة •
  التي العوامل  وتحديد  المقدسي

  القطاع  مع وربطها   ، حركهت
  المرتبطة القطاعاتو  السياحي، 
  ،والتجارة ، كالتعليم  ؛كافة بالسياحة
 والثقافة.
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 :المالحق
 ويلسون  بيتر .د من  لمقترحةا العناقيد نماذج

 
 

 سون ويل بيتر د. من المقترح تيةالتح والبنية  اإلسكان عنقود نموذج :1 شكل
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 ويلسون  بيتر د. من المقترح الصحة عنقود نموذج :2 شكل
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 ويلسون  بيتر د.  من المقترح المشترك والثقافة سياحةال عنقود نموذج :3 شكل
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 لسون وي بيتر د. من قترحالم التعليم عنقود نموذج :4 شكل
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