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 بيان صحفي 

 أولويات سياساتية، تدخالت، برامج  :متطلبات إقامة عنقود العاصمة التنموي 

 بالتعاون مع وزارة شؤون القدس ماس دراسة أصدرها 

 

 
 

األول   22رام هللا،   األربعاء  :  2021  كانون  اليوم  الفلسطيني في    نوقشت  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد 

التنموي "   دراسةنتائج  )ماس(   العاصمة  عنقود  إقامة  تدخالت،    :متطلبات  سياساتية،  أولويات 

 الوزارة على خلفية إصدار  وتأتي هذه الدراسة    عدها املعهد بالتعاون مع وزارة شؤون القدس،  أوالتي    برامج"

التنموي،   العاصمة  عنقود  الوزارة  عهد  املام  يقو خطة  مع  ناقشت  بالتعاون  تشاورية،  لقاءات  خمسة  بعقد 

بمشاركة واسعة مع أصحاب العالقة واالختصاص إمكانية تحقيق أهداف كل عنقود من العناقيد املقترحة في 

ءات التشاور حول آليات تفعيل  خطة عنقود العاصمة التنموي، والسبل املتاحة لذلك. كما تم خالل هذه اللقا 

العناقيد املقترحة، وآليات العمل والتعاون العنقودي، وتحديد التدخالت السياساتية املمكنة في ظل األوضاع  

 الراهنة.  

  وشخص   ة شؤون القدستنان املعهد لتعاون وزار م عن االسيد رجا الخالدي  عام  الفي تقديمه للورشة، عبر املدير  

عدادها ومناقشة موضوعاتها بمشاركة جميع الشركاء  إاف هذه الدراسة ومواكبة مراحل  هدأ في بلورة    الوزير

لى اطالقها، وهي بمثابة تقييم ملخص لخطة مفصلة، يمكن االستناد لها ملعرفة  إمن مختلف القطاعات، وصوال  
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 تعكاستهدافهاأولويات القدس التنموية الحالية ومجاالت وفرص وتحديات وآليات  
ً
س نموذج ناجح ، وهي أيضا

كما أشاد الخالدي بدور الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي   .للتعاون بين البحث العلمي وصناعة السياسات

واالجتماعي الرائد واملتواصل في دعم صمود القدس بمختلف احتياجاتها االقتصادية واالجتماعية واملعمارية  

 اسة الجديدة. والثقافية، وكذلك البحثية، التي تنعكس في هذه الدر 

على التعاون املشترك واملثمر ما بين وزارة شؤون القدس  وزير شؤون القدس السيد فادي الهدمي    أثنىنبه  امن ج

تطرق معالي الوزير الى أبرز و   .ومعهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(، والذي توج بإعداد هذه الدراسة

في مدينة القدس،   يالعنقودية والتي من أهمها ممارسات االحتالل اإلسرائيلالتحديات التي تواجه نجاح الخطة  

الى جانب قيامه بإنشاء مناطق استيطانية جديدة في مدينة القدس، وتطرق الى التقدم املحرز في عملية تسهيل  

ؤون  ، وذلك بعد وصول وزارة شةحصول املقدسيين القاطنين في القدس على التمويل من البنوك الفلسطيني

 النقد الفلسطينية.  مع سلطةالقدس الى تفاهمات بهذا الخصوص 

تستعرض العناقيد األربعة  مدير البحوث في ماس د. رابح مرار أن هذه الدراسة    ن وفي استعراضه للدراسة بي

التي جاءت ضمن خطة عنقود العاصمة التنموي، من خالل تشخيص كافة القطاعات الواردة في الخطة. كما 

وهي    ،مقترحات لتطوير هذه العناقيد من أجل العمل على تفعيلها لتحقيق األهداف املرجوة منها  الدراسة تقدم  

تتناول الفصول من   بينما  مكونة من ستة فصول رئيسية: يقدم الفصل األول ملحة عن االقتصاد املقدس ي، 

طة بكل عنقود، إضافة إلى ملخص  الثاني إلى الخامس، أهم بنود وعناصر كل عنقود، واألهداف واملشاريع املرتب

للقاء التشاوري املرتبط بكل عنقود. يتناول الفصل السادس التحديات التي تواجه نجاح خطة عنقود القدس 

 إلى توصيات الخبير د. بيتر ويلسون،  
ً
التنموي، كما يتناول مقترحات تطويرية آلليات عمل كل عنقود استنادا

 وخالصة اللقاءات التشاورية.

الجهود فيما    تضافر  أبرز التوصيات والتدخالت لتفعيل عنقود العاصمة التنموي بهدف  هذه الدراسة قدمتو 

.  تهاسناد القدس ومركزي إيخص 
ً
 وطنيا

ن  أضرورة    إلىالسيد لؤي الحسيني ممثل الغرفة التجارية والصناعية في القدس    دعاوفي تعقيبه على الدراسة  

لتنفيذ املشاريع املوجودة في خطة عنقود العاصمة أكثر من ثالث سنوات، وذلك  تكون املدة الزمنية املقترحة  

 من أجل تنفيذ املشاريع بوقت أقصر من املوعد املحدد. 

التوقف عند بعض النقاط التي توصلت لها الدراسة،  إلى  مداخلته  في  السيد سفيان مشعشع    من جانبه دعا

إجراءات االحتالل وبلدية القدس املتعلقة بقطاع اإلسكان والبناء  عدم اإلملام بالقوانين اإلسرائيلية و   مثل أن  

ن استمرار طرح هذه  إلى أوأشار    إلى عشوائية في تنفيذ مشاريع اإلسكان مما يعرضها للمخالفات والهدم.يؤدي  

بخصوص نقطة دعم  .  وانعدام الرؤية لدى العاملين على الشأن املقدس يالضياع  لى حالة من  إالنقاط يشير  
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التنسيق والقيادة املحلية، ركز  امل في  لكنه  األمر    اعلى ضرورة هذ  مشعشعؤسسات املقدسية وتعزيز قدراتها 

السابق، وذلك من   في  تمويل  التي حصلت على  لعمل املؤسسات  تقييم  بعمل  التمويل على أطالب  توزيع  جل 

لى  إارة شؤون القدس  وز   مشعشع مؤسسات أخرى، لضمان استفادة أكبر قدر من املؤسسات املقدسية. ودعا  

 نشطته. أ نشاء املؤسسات التي ستقوم بقيادة كل عنقود وتنسق إ التعاون املشترك بخصوص 

باألهداف البناءة التي تسعى وزارة شؤون القدس  و   أشاد الخبير بيتر ويلسون بالجهد املبذول في إعداد الدراسةو 

دمج كل من بيت لحم وأريحا مع القدس  لى ضرورة  إوأشار    .لى تحقيقها من خالل خطة عنقود العاصمة التنموي إ

ن يزيد من القدرة التنافسية  أضمن عنقود سياحي واحد، ووضع القدس كمركز لهذا العنقود، والذي من شأنه  

لقطاع السياحة الفلسطيني. فال يمكن، بحال من األحوال، النظر إلى القدس الشرقية بمعزل عن امتدادها  

لحم وأريحا، وهذه الثالثية تضيف العديد من املنتجات والخدمات لتلبية احتياجات السياح  الجغرافي مع بيت  

 املختلفة.

عن   رقمية  نسخ  تحميل  من يمكن  للمعهد    الدراسة  االلكتروني  املوقع  في  املنشورات  صفحة  زيارة  خالل 
 http://www.mas.ps/files/server/2021/studies/JerusalemCapitalCluster2021_ARB.pdf 
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