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إعداد :وكالة بيت مال القدس الشريف
contact@bmaq.org
----

تقرير الوضع االقتصادي واالجتماعي والتعليمي والثقافي والصحي في مدينة
القدس في ظل جائحة كورونا
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الهاتف – +972 6271776 / +972 6275446 :الفاكس+972 6273516 :
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مرجع قسيمة االستبيان:
https://urlz.fr/eym6
----

وكالة بيت مال القدس الشريف
 ،13تجزئة رقم  ،2شارع التين – حي الرياض – الرباط
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" طريق السالم شاق وطويل ،ويتطلب تضحيات جسام من جميع األطراف.

كما يقتضي التحلي بروح التوافق والواقعية ،وبالشجاعة الالزمة التخاذ قرارات
صعبة وحاسمة ،ينتصر فيها منطق العقل والحكمة واألمل والحياة،

على نزوعات الحقد والتطرف واليأس والعدوان ،لما فيه صالح شعوب المنطقة "
مقتطف من كلمة صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،رئيس لجنة القدس،
في اختتام أشغال الدورة العشرين للجنة القدس

المنعقدة في مراكش يومي  17و 18يناير (كانون الثاني) 2014
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أرخــى تفشــي فايــروس كورونــا بظاللــه علــى عمــل المؤسســات فــي القــدس برســم العــام
 ،2020وقــدرت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف ،التابعــة للجنــة القــدس ،أن الجائحــة تتطلــب
عمــا اســتثنائيا لدعــم المستشــفيات والمؤسســات التعليميــة التــي تكــون فــي طليعــة
القطاعــات التــي تأثــرت بالجائحــة.

لذلــك ســارعت الوكالــة ،بمباركــة ســامية مــن صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،رئيــس لجنــة
القــدس إلــى وضــع برنامــج للطــوارئ بربــع مليــون دوالر أمريكــي ،لتنظيــم تدخالتهــا بالتنســيق مــع
شــبكة مستشــفيات القــدس الشــرقية ومديريــة التربيــة والتعليــم وجامعــة القــدس ،وبالتعــاون مــع عــدد
مــن الجمعيــات التــي ســاهمت فــي عمليــة المســاعدة االجتماعيــة التــي ُخصصــت لمــا يزيــد عــن 500
عائلــة محتاجــة ،فــي ظــل االحتــرام التــام لشــروط الســامة الصحيــة للعامليــن وللمســتفيدين.
وبغــض النظــر عــن حجــم المســاهمة الماليــة المعبــأة مــن ِقبــل الوكالــة لمواجهــة آثــار جائحــة "كوفيــد
 ،"19تبقــى رمزيــة الحضــور الميدانــي لِ فــرق المؤسســة فــي ظــل ظــروف الجائحــة وشــروط احتــرام
التدابيــر الحاجزيــة ُمقــدرا مــن ِقبــل الجميــع ،فكانــت بذلــك تعطــي المثــال لنمــوذج العمــل الــذي يجــب
البنــاء عليــه ،فــي أقســى الظــروف وأشــدها.
بمــوازاة ذلــك ،اســتمرت الوكالــة فــي تجســيد تعليمــات صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس بمنــح
عملهــا فــي القــدس ُبعــدا اجتماعيــا ،فواصلــت برامــج المســاعدة االجتماعيــة مــن دون انقطــاع ،وأوفــت،
مــن دون تأخيــر ،بجميــع التزاماتهــا إزاء شــركائها فــي القــدس ،ممــا ُيعــزز مصداقيتهــا بيــن المؤسســات
العاملــة.
ورغــم محدوديــة التمويــل ،يبقــى األمــل معقــود فــي أن تنهــض الــدول العربيــة واإلســامية بالتزاماتهــا
إزاء القــدس وســكانها مــن حيــث تأميــن التمويــل الــازم لمشــاريع الوكالــة ولخططهــا ،وهــو مــا جــددت
التأكيــد عليــه قــرارات الــدورة الســابعة واألربعيــن لمجلــس وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون اإلســامي
المنعقــدة فــي نيامــي عاصمــة النيجــر فــي الفتــرة مــا بيــن  27و 28نونبــر (تشــرين الثانــي) .2020
ومــع هــذا األمــل المعقــود ،فــإن األمــة تحتــاج ،كمــا أشــار إلــى ذلــك صاحــب الجاللــة الملــك محمــد
الســادس ،رئيــس لجنــة القــدس ،فــي افتتــاح أشــغال الــدورة العشــرين للجنــة القــدس المنعقــد فــي يناير
(كانــون الثانــي)  2014فــي مراكــش ،بالمملكــة المغربيــة ،إلــى "توطيــد العمــل العربــي واإلســامي
المشــترك ،وتوحيــد الصفــوف ،وانتهــاج أســاليب مبتكــرة ،لإلســهام البنــاء فــي تجســيد إرادة
الســام ،ونهــج إســتراتيجية عمليــة وناجعــة ،تقــوم فيهــا لجنــة القــدس بــدور حاســم ،كآليــة
دائمــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي" .انتهــى كالم جاللــة الملــك.

التقرير السنوي 2020

وكالة بيت مال القدس الشريف

9

ال شــك أن الجميــع يقــدر أهميــة المســار السياســي والقانونــي فــي الدفــاع عــن القــدس وحمايــة
موروثهــا الدينــي والحضــاري ،وهــو الــدور الــذي تضطلــع بــه بتفــان العديــد مــن المؤسســات ،وعلــى
رأســها لجنــة القــدس ،بيــد أن التعاطــي مــع مؤشــرات التنميــة المحليــة فــي المدينــة المقدســة يتطلــب
مضاعفــة الدعــم وتحصيــن مســاراته وتأميــن إيصالــه إلــى مســتحقيه ،حتــى ننجــح فــي تعزيــز مناعــة
األهالــي وجعلهــم قادريــن علــى الصمــود فــي وجــه االحتــال.
ولبلــورة تصــور مشــترك ُيحفــز علــى االبتــكار والمبــادرة ،نظمــت الوكالــة لقــاء تشــاوريا بتقنيــة التناظــر
المرئــي عــن ُبعــد مــع مــا يزيــد علــى عشــرين مؤسســة وائتالفــا مدنيــا ،حضــره خبــراء وأســاتذة جامعييــن
مــن القــدس انتهــى إلــى تحديــد معالــم النمــوذج التنمــوي الــذي نريــد جميعــا لحمايــة القــدس وصيانــة
موروثهــا الدينــي والحضــاري والحفــاظ علــى وضعهــا القانونــي.
وقــد تــم التأكيــد علــى أن مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا القــدس ال بــد أن يكــون ثمــرة للعديــد
مــن المبــادرات المبتكــرة ،التــي يمكــن أن تتخذهــا الجهــات المختلفــة ،وفــي طليعتهــا وكالــة بيــت
مــال القــدس الشــريف ،التــي تبقــى هــي األداة المؤسســاتية المثلــى للتنســيق العربــي واإلســامي
المشــترك فــي هــذا البــاب بالتعــاون مــع المؤسســات المانحــة ومنهــا البنــك اإلســامي للتنميــة ،الــذي
يشــرف علــى صندوقــي القــدس واألقصــى.
وتفتخــر وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف بمــا ُو ِّفقــت إليــه مــن تنفيــذ التعليمــات الملكيــة الســامية
لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،رئيــس لجنــة القــدس ،وتشــيد بالتنســيق المســتمر مــع
مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي المدينــة ،وتتطلــع إلــى مزيــد مــن التعــاون مــع دائــرة
األوقــاف اإلســامية ،بصفتهــا الممثلــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،صاحبــة الوصايــة علــى القــدس
والمقدســات.
وتقــدم الوكالــة تقريرهــا الســنوي برســم عــام  ،2020الــذي ســيبقى موســوما فــي تاريــخ اإلنســانية
ُ
بمــا ســيتركه مــن آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية علــى المجتمعــات ،تتطلــب معالجتهــا المزيــد مــن
الحكمــة والواقعيــة ونُ كــران الــذات.
ويتوزع هذا التقرير على ثالث محاور:
 الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والتعليمــي والثقافــي والصحــي فــي مدينــة القــدس فــي ظــلجائحــة كورونــا.
 حصيلة عمل الوكالة في القدس برسم العام .2020 البرمجة وآفاق عمل الوكالة في القدس برسم العام .2021وكالة بيت مال القدس الشريف
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الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي والتعليمــي والثقافــي والصحــي فــي مدينــة القــدس
فــي ظــل جائحــة كورونــا

على سبيل االستهالل
سياســي أو عرقــي
كافــة دون تمييــ ٍز
ضربــت جائحــة كورونــا المجتمعــات المختلفــة فــي دول العالــم
ّ
ّ
أو دينــي أو طبقــي ،فأصبــح الجميــع دون اســتثناء تحــت خطــر هــذا الفايــروس الــذي ســارع العالــم
عــاج يقضــي عليــه.
مصــل أو
المتقــدم إلــى اســتثمار كل مقدراتــه الماديــة والعلميــة إليجــاد
ٍ
ٍ

وقــد بــدأت بارقــة األمــل تلــوح فــي األفــق مــع بدايــة ظهــور اللقاحــات األولــى فــي الواليــات المتحــدة
األميركيــة وفــي االتحــاد الروســي والصيــن وغيرهــا.

وفــي المرحلــة األولــى لتفشــي الجائحــة ،لجــأت معظــم الــدول ألخــذ اإلجــراءات الوقائيــة والتوعويــة
كافــة مــن أجــل الســيطرة عليــه والحــد مــن انتشــاره .وأثبتــت التجربــة أن الــدول
وإغــاق مناحــي الحيــاة
ّ
ـد مــن االنتشــار انهــارت فيهــا المنظومــة الصحيــة ،دون تمييــز بيــن
التــي لــم تتخــذ إجــراءات صارمــة للحـ ّ
ـل مــا حــدث فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي أعطــت أولويــة لالقتصــاد
غنيــة أو فقيــرة ،ولعـ ّ
ٍ
دول ّ
علــى حســاب حيــاة البشــر دفعــت -ومازالــت تدفع-ثمنــاً باهظــاً لهــذا االختيــار ،واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى
إيطاليــا التــي عانــت ،بدورهــا ،مــن آثــار مؤلمــة جــداً للجائحــة.
مــا حــدث ويحــدث فــي العالــم انســحب وينســحب علــى القــدس مــع بعــض االختالفــات فــي صيــرورة
األحــداث جــراء الظــروف التــي يعيشــها ســكان المدينــة ،التــي تختلــف مــن دون شــك عــن غيرهــا.
القــدس هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الواقــع الفلســطيني ،إال أن تأثيــر جائحــة كورونــا يكــون لــه وقــع خــاص
فــي هــذه المدينــة المحتلــة ،حســب المواثيــق الدوليــة كلّ هــا ،ممــا ُيرتــب مســؤوليات علــى ســلطات
االحتــال لِ توفيــر أشــكال الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
أمــام خيــارات محــددة فــي االتجــاه ،ومحــدودة فــي اإلمكانيــات ،حيــث
هــذه ُ
المفارقــة جعلــت المقدســيين ّ
تعمــد فــي جوانــب التوعيــة والفحوصــات
لــم يقــم الجانــب اإلســرائيلي بواجبــه ،فقــد عايشــنا اإلهمــال ُ
الم ّ
وغيرهــا نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل ،أهمهــا :انعــدام الثقــة بالجهــات اإلســرائيلية وحاجــز اللغــة.
عمــدت المؤسســة اإلســرائيلية علــى تعميــم نشــرات باللغــة العبريــة فــي بدايــة الجائحــة ،ورســخت الصــور
النمطيــة فــي تعاطــي االحتــال مــع الجهــاز الصحــي فــي شــرقي المدينــة الــذي يعانــي مــن أزمــات
عديــدة لظــروف ذاتيــة وموضوعيــة ،ســاهم االحتــال فــي تعميقهــا ضمــن سياســاته القاضيــة بإلحــاق
القطــاع الصحــي بشــكل كامــل بالمؤسســات اإلســرائيلية.
أمــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فقــد وجــدت نفســها ُمكبلــة باتفاقيــات أوســلو ومــا ترتــب عنهــا مــن
ّ
إجــراءات منعتهــا مــن القيــام بدورهــا المطلــوب ،حيــث جوبهــت محاوالتهــا المتواضعــة للتدخــل بالوضــع
ـم اعتقــال ومنــع كل نشــاط توعــوي أو صحــي أو إغاثــي لــه أي
الصحــي بشــدة مــن قبــل االحتــال حيــث تـ ّ
صلــة أو حتــى شــكوك ِبصلــة بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
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منهجية التقرير
الكمــي فــي جمــع المعلومــات وتحديــد مؤشــرات التأثــر مــن خــال
اعتمــد التقريــر علــى اســتخدام المنهــج
ّ
تصميــم اســتمارة إلكترونيــة بهــدف اســتطالع رأي إلكترونــي علــى عينــة عشــوائية شــملت  200أســرة
موزعــة بشــكل عشــوائي علــى مناطــق ســكن مختلفــة فــي المدينــة لإلجابــة علــى أســئلة مختلفــة تهــم
محــاور التقريــر.
كمــا اســتخدم المنهــج الكيفــي مــن خــال إجــراء مجموعــة مــن المقابــات الفرديــة المعمقــة مــع أشــخاص
مؤثريــن وفاعليــن أو متخصصيــن فــي المحــاور المختلفــة .وتــم االســتئناس بمجموعــة مــن التقاريــر
واإلحصائيــات مــن مؤسســات مختلفــة أهمهــا مؤسســة التأميــن الوطنــي اٌ إلســرائيلية ومؤسســة
الشــؤون االجتماعيــة اإلســرائيلية ومؤسســة فيصــل الحســيني الفلســطينية ،إضافــة لبعــض التقاريــر
الصحفيــة التــي صــدرت عــن مجموعــة مــن الصحــف اإللكترونيــة او المطبوعــة مثــل جريــدة القــدس.
موحــد لمقاربــة األثــر المترتــب علــى
وفــي ضــوء ذلــك ،فقــد تــم اســتثمار المعطيــات فــي إطــار تحليلــي
ّ
مجــاالت التقريــر.
 - 1المجال االقتصادي
مدينــة القــدس هــي موئــل للديانــات الســماوية ،وهــي مدينــة ســياحية لتاريخهــا وآثراهــا التــي تعــود
ـدا البلــدة القديمــة منهــا ومحيطهــا
إلــى عمــق جــذور التاريــخ البشــري؛ لذلــك اعتمــدت المدينــة وتحديـ ً
علــى الســياحة والتجــارة فــي الماضــي والحاضــر وســتكون كذلــك فــي المســتقبل المنظــور.
لفهــم الواقــع االقتصــادي لهــذه المدينــة فــي ظــل جائحــة كورونــا فــإن تركيزنــا ســيكون علــى هــذا
المجــال بشــكل أساســي.
احتلــت إســرائيل عــام  1948الجــزء الغربــي مــن مدينــة القــدس ،أدار األردن الجــزء الشــرقي حتــى العــام
عامــا ،تــم خاللهــا تهجيــر معظــم الســكان الفلســطينيين
 1967اســتمر الفصــل بيــن شــطري المدينــة ً 19
مــن الشــطر الغربــي إلــى الشــطر الشــرقي أو أماكــن أخــرى فــي الوطــن وخارجــه.
مــرت الحيــاة التجاريــة والســياحية التــي تشــكل جوهــر اقتصــاد مدينــة القــدس بعــدة مراحــل ،يمكــن
توزيعهــا إلــى ســبع مراحــل أساســية وهــي:
۟ المرحلــة األولــى :وهــي التــي بــدأت مــع بدايــة االحتــال وحتــى نهايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضي
وتميــزت بانتعــاش جزئــي للحيــاة التجاريــة والســياحية فــي القــدس مــن خــال الجــوالت األســبوعية
ـدا فــي البلــدة القديمــة منهــا ،حيــث كانــوا يشــترون العديــد
للســياح اإلســرائيليين فــي المدينــة وتحديـ ً
مــن احتياجاتهــم الغذائيــة والتحــف مــن المحــال التجاريــة فــي مدينــة القــدس .فــي مســعى إللحــاق
اقتصــاد المدينــة باالقتصــاد اإلســرائيلي.
۟ المرحلــة الثانيــة :تمتــد مــن بدايــة الثمانينيــات وحتــى انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية األولــى (انتفاضــة
الحجــارة) مــع نهايــات عــام  ،1987وتميــزت هــذه المرحلــة باالرتفــاع الواضــح فــي عــدد الســائحين الذيــن
ـدا
يأتــون لمدينــة القــدس بهــدف دينــي أو ســياحي ،وكانــوا يقضــون معظــم وقتهــم داخلهــا وتحديـ ً
بالبلــدة القديمــة منهــا.
۟ المرحلــة الثالثــة :تمتــد مــن نهايــة  1987الــى العــام  1993مــن القــرن الماضــي حيــث انطلقــت انتفاضــة
كافــة ومــن ضمنهــا القــدس .وتراجعــت الســياحة
الشــعب الفلســطيني فــي المــدن الفلســطينية
ّ
ـلبا علــى الواقــع
الخارجيــة والداخليــة؛ نتيجــة إجــراءات االحتــال التعســفية مــن إغــاق وقمــع ممــا أثــر سـ ً
االقتصــادي برمتــه فــي المدينــة.
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۟ المرحلــة الرابعــة :وتمتــد مــن العــام  2002 - 1994حيــث تاريــخ انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة
(انتفاضــة األقصــى) .وفــي هــذه الفتــرة تــم بنــاء برنامــج ســياحي داخلــي مــن قبــل الحركــة اإلســامية
فــي الداخــل الفلســطيني ،حيــث كانــت قوافــل الــزوار مــن مناطــق فلســطين المحتلــة عــام  1948تتوافــد
وتحديــدا أيــام الجمعــة والســبت مــن أجــل الصــاة بالمســجد األقصــى
إلــى القــدس بشــكل أســبوعي
ً
وزيــارة القــدس.
فــي هــذه الفتــرة انتعشــت بشــكل واضــح الحيــاة التجاريــة واالقتصاديــة فــي المدينــة ناهيــك عــن توافــد
أفــواج الســياحة الخارجيــة اإلســامية والمســيحية ،حيــث تــم وضــع برنامــج ســياحي شــمل مصــر واألردن
اقتصاديــا .ومــا لبثــت أن حدثــت انتكاســة لهــذا البرنامــج
وفلســطين ليربــط فلســطين بالــدول العربيــة
ً
بحلــول شــهر ســبتمبر مــن العــام  2000مــع انطــاق االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة ومــا رافقهــا مــن
قمــع االحتــال وبالتالــي أثــرت كثيــرا علــى الواقــع االقتصــادي والســياحي فــي مدينــة القــدس.
۟ المرحلــة الخامســة :وتمتــد مــن عــام  2002وحتــى أكتوبــر مــن العــام  .2015تميــزت هــذه المرحلــة
بالعنــف المفــرط لالحتــال فــي مســعى لوقــف انتفاضــة األقصــى واســتند فــي سياســاته إلــى بنــاء
جــدار الفصــل العنصــري الــذي ســاهم فــي فصــل القــدس عــن امتدادهــا الطبيعــي فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة.
عمــل االحتــال فــي هــذه المرحلــة علــى إعــادة هيكلــة القطــاع الســياحي الخارجــي بربطهــا ببرنامــج
تــم وضعــه مــن قبلهــم .وبالتالــي أصبحــت الســياحة فــي القــدس العربيــة تعتمــد علــى فائــض الســياحة
الوافــدة "ســياحة الفتــات " ،واســتطاع بذلــك إلغــاء الترابــط الــذي تــم تحقيقــه بالمســار الســياحي الممتــد
مــرورا بفلســطين ،وحصــر إقامــة الســائحين فــي الفنــادق اإلســرائيلية ،وحــدد
مــن مصــر إلــى األردن
ً
المقدســة فــي ســاعات الصبــاح الباكــر أو فــي المســاء ،للحــد
أوقــات الزيــارة للقــدس القديمــة ولألماكــن
ّ
مــن إمكانيــة النشــاط التجــاري للمدينــة.
۟ المرحلــة السادســة :وتمتــد مــن شــهر أكتوبــر عــام  2015حتــى بدايــة تفشــي جائحــة كورونــا فــي
شــهر مــارس مــن العــام  .2020وتميــزت هــذه المرحلــة باســتغالل قــوات االحتــال لمــا تعــارف عليــه
بـــ "ثــورة الســكاكين" لتضييــق الخنــاق بشــكل كبيــر علــى جوانــب الحيــاة فــي مدينــة القــدس ،وتــم وضــع
ـدا البلــدة القديمــة منهــا ،وحــاول االحتــال وضــع
الحواجــز الدائمــة فــي أحيــاء المدينــة جميعهــا ،وتحديـ ً
إضافيــة وعميقــة
بوابــات الكترونيــة علــى كافــة مداخــل المســجد األقصــى المبــارك ،ممــا شــكل ضربــة
ّ
ـدا الجانــب التجــاري والســياحي.
لمناحــي حيــاة الفلســطينيين فــي المدينــة جميعهــا ،وتحديـ ً
۟ المرحلــة الســابعة :والتــي بــدأت مــع بدايــة تأثيــر جائحــة كورونــا علــى فلســطين مــع بدايــة شــهر
مــارس مــن العــام الحالــي  . 2020وكانــت هــذه المرحلــة قاســية علــى الحيــاة التجاريــة والســياحية فــي
القــدس ،لمــا ســجل فيهــا مــن تراجــع للوضــع االقتصــادي فــي المدينــة.
وخارجيــا توقفــت بشــكل كامــل أشــكال الســياحة
داخليــا
مــع بدايــة الجائحــة ومــع قــرار إغــاق المدينــة
ً
ً
الداخليــة والخارجيــة ،وطــال ذلــك حركــة المواطنيــن الفلســطينيين فــي القــدس ،فأصبحــت حركتهــم
محــددة ومحصــورة فــي أماكــن ســكنهم وفــي األماكــن القريبــة مــن منازلهــم ،وتأثــرت القــدرة الشــرائية
للمواطنيــن نتيجــة توقــف العديــد مــن المرافــق االقتصاديــة التــي كانــوا يعملــون بهــا.
ونتيجــة لذلــك ومــن أصــل  1400محــل تجــاري وســياحي فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس ومحيطهــا
ً
ً
محــا كان مغلقــا قبــل
مختصــا ببيــع التحــف الشــرقية ،و 365
تجاريــا
محــا
القريــب تــم إغــاق 420
ً
ً
الجائحــة فــي حــي ســوق اللحاميــن ،وســوق الخواجــات ،وبــاب السلســلة( .الحــروب ،حبيــب ،دنديــس ،أحمــد  -لجنــة تجــار

البلــدة القديمــة وإحصائيــة مركــز القــدس للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  -تشــرين أول )2020
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فندقــا تضــم  2666غرفــة
كمــا أغلقــت جميــع فنــادق مدينــة القــدس أبوابهــا والتــي يبلــغ عددهــا 49
ً
(ســالم ،وليــد ،أخبــار البلــد ،يوميــات الســياحة فــي القــدس المســتباحة ،تشــرين أول  .)2020وأغلقــت كذلــك المكاتــب الســياحية.
إضافــة لتفــاوت التأثــر النســبي علــى بقيــة المحــال التجاريــة فــي المدينــة ،حيــث انخفــض دخــل محــات
أمــا المطاعــم الســياحية فقــد أغلقــت بالكامــل ،وانخفــض
المالبــس واألحذيــة فــي المدينــة بنســبة ّ ،80%
أمــا محــات مــواد
دخــل محــات اإلكسســوار والنثريــات والكهربائيــات وصالونــات الحالقــة بنســبة ّ ،50%
البنــاء فانخفــض دخلهــا بحــدود  ،20%فــي حيــن انخفــض دخــل المطاعــم الشــعبية ومحــات الحلويــات
والعطاريــن واللحاميــن بحــدود ال ( 30%الحــروب ،حبيــب و دنديــس ،أحمــد -لجنــة تجــار البلــدة القديمــة –القــدس -وإحصائيــة مركــز
القــدس للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية-تشــرين أول .)2020
أمــا بقيــة القطاعــات االقتصاديــة فــي مدينــة القــدس فقــد تفــاوت أثــر جائحــة كورونــا بيــن القطاعــات
ّ
االقتصاديــة التــي يعمــل بهــا الفلســطينيون فــي مدينــة القــدس ،وتفــاوت التأثيــر بيــن صفــوف الرجــال
والنســاء وبيــن أنــواع العمــل أو المهــن المختلفــة.
ولتوضيــح األثــار المباشــرة علــى هــذا الجانــب سنســتند إلــى إحصائيــات معهــد القــدس لبحــث السياســات
والــذي تنــاول العناويــن التاليــة:
معدالت العمل في القدس بين األعوام 2019 - 2014
 - 1نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تراوحت بين  23% - 18%من قوى العمل العامة.
 - 2نسبة عمل الذكور تراجعت من  83%إلى .78%
مــع انتشــار وبــاء كورونــا تراجــع نشــاط العمــل وازدادت نســبة تســريح العمــال بشــكل ملحــوظ ممــا
انعكــس علــى ازديــاد أعــداد العاطليــن عــن العمــل مــن المســجلين فــي مكتــب التشــغيل اإلســرائيلي مــن
شــهر مــارس إلــى شــهر يونيــو .2020
توزيع أعداد العاطلين عن العمل حسب الشهور خالل سنة 2020

الشهر

أعداد العاطلين عن العمل

مارس

5 570

أبريل

5 432

ماي

30 677

يونيو

38 352

بلــغ معــدل البطالــة العامــة فــي القــدس  31%وهــو أعلــى مــن معــدل البطالــة المســجل فــي "إســرائيل"
الــذي بلــغ .28%
وبلغــت نســبة العــرب الذيــن تعطلــوا عــن العمــل فــي شــهر مــاي  2020مــا نســبته  .35%وشــكلت نســبة
الزيــادة فــي صفــوف الذكــور  48%وفــي صفــوف النســاء . 52%
أمــا عــدد الذكــور الذيــن تعطلــوا عــن العمــل مــا بيــن شــهري أبريــل ومــاي فقــد بلــغ  ،24366وعــدد النســاء
 8069امــرأة عاملة.
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توزيع أعداد العاطلين عن العمل حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية

أعداد العاطلين عن العمل

ما بين  15و  17عاما

2 000

ما بين  18و  25عاما

22 000

ما بين  26و  35عاما

17 000

ما بين  36و  45عاما

13 000

ما بين  46و  55عاما

8 000

ما بين  56و  65عاما

3 500

 66عاما فما فوق

1 000

نسبة المسرحين في فروع العمل المختلفة خالل شهري ماي ويونيو 2020

عدد المسرحين

النسبة

فئة العمال
عمال المطاعم

3 002

36%

عمال المواصالت والنقل

2 209

28%

عمال الخدمات المالية

135

14%

الفنون

233

33%

3 432

28%

الصناعة

704

25%

البناء

2 614

20%

التعليم

1 708

20%

التجارة بالجملة والتجزئة وتصليح السيارات

تســاعد هــذه اإلحصائيــات التــي نشــرتها مؤسســة معهــد القــدس لبحــث السياســات علــى الخــروج بثالثــة
اســتنتاجات مهمــة بالواقــع االقتصــادي للمواطنيــن الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ،واالســتنتاجات
هي:
وحي في القدس؛
 األزمة االقتصادية التي رافقت جائحة كورونا أثرت على كل بيتّ
 السياسات اإلسرائيلية واإلغالقات أدت إلى ارتفاع واضح في نسبة البطالة في القدس؛تضررا كانت في صفوف النساء.
 أكثر الفئاتً
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ً
هشــا قبــل الجائحــة نتيجــة
مــن هنــا نســتطيع القــول بــأن الواقــع االقتصــادي فــي مدينــة القــدس كان
السياســات االحتــال المختلفــة ،والتــي أثــرت علــى العمــود الفقــري القتصــاد القــدس ،والــذي يعتمــد
علــى الســياحة والتجــارة ،وجــاءت جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن إجــراءات مختلفــة فــي القــدس لتعميق
كافــة ،وبالتالــي زادت نســبة األســر التــي تعيــش تحــت خــط
الضائقــة علــى جوانــب الحيــاة االقتصاديــة
ّ
الفقــر فــي المدينــة المقدســة حيــث بلغــت نســبتها فــي الوقــت الحالــي لحوالــي .80%
 - 2قطاع التعليم
وضعــت ســلطات االحتــال العديــد مــن الخطــط للســيطرة علــى المنظومــة التعليميــة الفلســطينية فــي
مدينــة القــدس ،و حاربــت أي تدخــل أو تمويــل يســمح باســتقاللية التعليــم عــن أجهزتهــا ،لذلــك ومنــذ
اللحظــات األولــى وضعــت اليــد علــى جميــع المــدارس التــي كانــت تحــت مســؤولية الحكومــة األردنيــة
فــي مدينــة القــدس ،وأتبعتهــا لســلطة المعــارف والبلديــة اإلســرائيلية ،وهــي تشــكل مــا نســبته تقريبــا
 60%مــن مجمــوع المــدارس التــي يــدرس بهــا الطلبــة الفلســطينيون فــي المدينــة.
وأخــذت بالتدريــج تضيــق الخنــاق علــى باقــي المــدارس التابعــة لألوقــاف اإلســامية (الســلطة
الفلســطينية) والتــي تشــكل حوالــي  12%مــن مــدارس المدينــة ،وكــذا المــدارس الخاصــة التابعــة
لمؤسســات أو جمعيــات دينيــة أو خيريــة والتــي تشــكل حوالــي  26%مــن مــدارس المدينــة ،ومــدارس
وكالــة الغــوث الدوليــة والتــي تشــكل حوالــي  2%فقــط مــن مــدارس المدينــة ،حيــث منعــت باســتمرار
وصــول التمويــل لهــا ،كمــا منعــت إنشــاء حجــرات إضافيــة فــي هــذه المــدارس وخاصــة فــي البلــدة
القديمــة مــن القــدس .لهــذا بقيــت الطاقــة االســتيعابية للمــدارس غيــر الخاضعــة إلشــراف ســلطة
االحتــال محــدودة جــداً .
وتشــير المعطيــات كمــا يذكرهــا االئتــاف األهلــي للدفــاع عــن حقــوق الفلســطينيين فــي القــدس إلــى
ســيطرة االحتــال علــى حوالــي  60%مــن المــدارس والباقــي مــوزع علــى الجهــات الثــاث التي تــم ذكرها
سابقاً .
وتمنــح الســيطرة ســلطات االحتــال الفرصــة لتنفيــذ إســتراتيجيته فــي طمــس الهويــة الوطنيــة
الفلســطينية لــدى تالميــذ القــدس وزعزعــة انتمائهــم مــن خــال طريقــة وأســلوب تعليــم المناهــج،
والتــي تعتمــد علــى األســلوب التلقينــي البحــت ،إضافــة لمحاولــة إقنــاع الطالــب الفلســطيني بحضــارة
إســرائيل مــن خــال تعليــم اللغــة العبريــة وبرامــج التهويــد واالســتالب المختلفــة.
فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام  2019وجهــت ســلطات االحتــال ضربــة أخــرى للتعليــم الفلســطيني فــي
ـميا لــوزارة
مدينــة القــدس مــن خــال إقدامهــا علــى إغــاق مكتــب مديريــة التربيــة والتعليــم التابــع رسـ ً
كبيــرا فــي مرجعيــة التعليــم الفلســطيني فــي المدينــة،
فراغــا
األوقــاف األردنيــة ،وبالتالــي أحدثــت
ً
ً
وقــد هدفــت هــذه الخطــوة إضافــة لنــزع مظلــة التعليــم الفلســطيني لخلــق خــوف لــدى إدارات المــدارس
ـدا المــدارس األهليــة والخاصــة مــن التعامــل مــع جهــاز التعليــم الفلســطيني ،رافــق ذلــك مجموعــة
وتحديـ ً
مــن اإلجــراءات والميزانيــات التــي تــم رصدهــا لبنــاء مــدارس إضافيــة حديثــة ومتطــورة مــن حيــث الشــكل،
وتعمــل مــن حيــث المضمــون إلــى إعــادة إنتــاج التعليــم؛ ليخــدم سياســات االحتــال المختلفــة ،وكذلــك
الشــأن عندمــا تــم منــح إغــراءات ماليــة للمــدارس األهليــة والخاصة لتعليم المنهاج اإلســرائيلي المســمى
" البجــروت " مقابــل ميزانيــات ضخمــة ومغريــة.
فــي ظــل كل هــذه التحديــات ألقــت جائحــة كورونــا بظلهــا الثقيــل علــى التعليــم كاشــفة نتائــج سياســات
اإلهمــال التــي اعتمدتهــا ســلطات االحتــال فــي ســياق ســعيها للســيطرة علــى التعليــم فــي القــدس
قبــل عقديــن مــن الزمــن ،حيــث أقــرت فــي العــام  2001المحكمــة العليــا اإلســرائيلية بــأن الســلطات
اإلســرائيلية ال تقــوم بالتزاماتهــا القانونيــة الخاصــة فــي التعليــم.
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كمــا فــرض تفشــي جائحــة كورونــا اتبــاع نمطيــن مــن التعليــم :التعليــم الحضوري/الوجاهــي ،والتعليــم
عــن ُبعــد .حيــث بــرزت العديــد مــن االحتياجــات للبــدء فــي اتبــاع كل نمــط ،وجــاءت علــى النحــو التالــي:

 - 1.2التعليم الحضوري/الوجاهي

 مواجهة النقص في الغرف الصفية الذي بلغ  3794غرفة. معالجة االكتظاظ جراء النقص في الغرف الصفية. -توفير مساحات عامة مفتوحة داخل المدارس.

 معالجــة األوضــاع الصحيــة «النظافــة ،الوحــدات الصحيــة» بعــد تقليــص عــدد عمــال النظافــة فــيالمــدارس قبــل الجائحــة.
نتيجــة لبــروز هــذه االحتياجــات أعلــن مجلــس أوليــاء الطــاب فــي المــدارس التابعــة للمعــارف اإلســرائيلية
عــن وقــف التعليــم مــع بدايــة الموجــة األولــى مــن كورونــا فــي شــهر مــارس مــن عــام  2020قبــل
إعــان الســلطات اإلســرائيلية عــن وقــف التعليــم بشــكل عــام ،وتوقــف معظــم الطــاب عــن التوجــه إلــى
المــدارس.
لذلــك انتقــل التعليــم ليصبــح عــن ُبعــد ،حيــث أظهــرت النتائــج فــي الموجــة األولــى مــن كورونــا بــأن معظم
الطــاب العــرب فــي القــدس ال تتوفــر لديهــم إمكانيــة التعلــم عــن بعــد .ويعــود ذلــك لألســباب التالية:
 عــدم توفــر أجهــزة حاســوب .تشــير إحصائيــات  2018بتوفــر جهــاز حاســوب واحــد لــكل  64%مــنالســكان المقدســيين.
 متوسط عدد أفراد األسرة في القدس  5.3وتتشكل  30%من األسر من  7أفراد وأكثر. -بلغت نسبة المشتركين بخدمة اإلنترنت .60%

 البنيــة التحتيــة لخدمــات اإلنترنــت رديئــة فــي معظــم األحيــاء ومعدومــة فــي بعضهــا اآلخــر ،حيــثيعانــي مــا بيــن  40%إلــى  60%مــن ذلــك.
 -ضعف المعرفة بوئاسل وتقنيات االتصال الحديثة لدى معظم األهالي في القدس.

مــع انتهــاء الموجــة األولــى مــن جائحــة كورونــا وافتتــاح العــام الدراســي فــي أيلــول  2020لــم يلتحــق
ـابقا .وبتاريــخ  9أيلــول 2020
 80%مــن الطــاب العــرب للتعليــم الوجاهــي لألســباب التــي تــم عرضهــا سـ ً
تــم إيقــاف التعليــم فــي مناطــق شــرقي القــدس وفــي عــدة أحيــاء نتيجــة تفشــي الموجــة الثانيــة مــن
الفايــروس ،وهــذه األحيــاء هــي :كفــر عقــب ،بيــت حنينــا ،الطــور ،العيســاوية ،عناتــا ،مخيم شــعفاط ،وادي
الجوز.
طلــب مــن المــدارس إيجــاد الحلــول الســريعة لكــي ال يتأثــر العــام الدراســي بإجــراءات اإلغــاق،
وقــد
َ
وانتقلــت المــدارس للتعليــم اإللكترونــي عــن ُبعــد.

وقــد ظهــرت إشــكاالت أخــرى تتعلــق بهــذا النمــط مــن التدريس من بينها عــدم كفاية مهــارات المعلمين
وعــدم اســتعدادهم للتعليــم اإللكترونــي ،فضــا عــن عــدم مالءمــة المناهــج المعتمــدة لذلــك ،فــي ظــل
غيــاب الشــروط والتقنيــات المســاعدة علــى اعتمــاد هــذه المنهجيــة ممــا جعــل المــدراس تجتهــد ،حســب
طاقاتهــا وإمكانياتهــا ،لتجــاوز االحتياجــات المطروحــة.
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 - 2.2التعليم عن ُبعد
أظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي تــم إجــراءه علــى عينــة عشــوائية مــن  200أســرة مــن الذيــن يســتفيد

أبناءهــم مــن التعليــم عــن ُبعــد موزعيــن علــى مناطــق ســكن مختلفــة فــي المدينــة أن مــا نســبته 67.8%
ـلبا بظــل جائحــة كورونــا ،وبالتالــي عبــر  87.8%مــن
مــن اآلبــاء و  85.6%مــن األمهــات تأثــر عملهــم سـ ً

األســر التــي تــم اســتطالعها بــأن دخلهــم قــد انخفــض فــي ظــل جائحــة كورونــا ،وأن  36.3%منهــم
قــد انخفــض دخلهــم بشــكل كبيــر ،وهــذا يعطــي أول مؤشــر علــى صعوبــة توفيــر األجهــزة المناســبة

ألبنائهــم للتعليــم اإللكترونــي .وباالســتطالع نفســه عبــر  56.7%مــن األســر أن لديهــم مشــاكل فــي

ســلبا علــى اســتفادة أبنائهــم
البنيــة التحتيــة لإلنترنــت فــي المنطقــة التــي يســكنون بهــا ،ممــا أثــر
ً
عبــر  34.4%مــن األســر فــي هــذا االســتطالع بــأن التقنيــة التــي
مــن هــذا النــوع مــن التعليــم ،وكذلــك ّ

اســتخدمتها المدرســة للتعليــم اإللكترونــي لــم تـ ِـف بالغــرض.

وبهــذه األرقــام تظهــر لنــا المشــكلة التقنيــة الموجــودة والتــي لــم تســاعد فــي االســتفادة الكافيــة مــن

التعليــم اإللكترونــي لجــزء هــام مــن الطلبــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة.

أمــا فــي موضــوع المناهــج والتقويــم ومــدى مواءمتهــا للتعليــم اإللكترونــي فقــد عبــر  50%مــن األســر
ّ

عــن رأيهــم بــأن المناهــج غيــر مالئمــة للتعليــم عــن ُبعــد ،ويجــب تطويرهــا لتكــون أكثــر تفاعليــة ،وتعتمــد
علــى البحــث واالستكشــاف أكثــر مــن التلقيــن ،ولهــذا الســبب عبــر  58.9%منهــم أن التقويــم الحالــي

ألبنائهــم ال يعكــس مســتواهم األكاديمــي الحقيقــي ،وهنــا نســتنتج أهميــة العمل علــى تطوير المناهج
وأســاليب التقويــم لتكــون أكثــر تفاعليــة مــع الطلبــة وتراعــي الفروقــات الفرديــة بشــكل موضوعــي

ومهنــي.

وتوضح الرسوم البيانية أجوبة عينة االستطالع المستجوبة عن أسئلة االستبيان التالية:
 هل يعمل األب بانتظام في فترة الجائحة؟ هل تعمل األم بانتظام في فترة الجائحة؟ هل انخفض دخل األسرة خالل فترة الجائحة؟ -كم درجة انخفاض دخل األسرة خالل فترة الجائحة؟

هل يعمل األب بانتظام في ظل جائحة كورونا

نعم
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32.2%
67.8%

14.4%

هــل تعمــل األم بانتظــام فــي هــذه الفتــرة فــي ظــل
جائحــة كورونا

نعم

ال

85.6%

هــل انخفــض دخــل األســرة فــي هــذه الفتــرة فــي ظــل
جائحــة كورونــا

نعم

12.2%

ال
87.8%

13.7%
50%

كم درجة االنخفاض بدخل األسرة بظل جائحة كورونا
انخفاض كبير

انخفاض متوسط

انخفاض محدود

36.3%

عمــل االحتــال لالســتفادة مــن جائحــة كورونــا بفــرض النظــام الصحــي (نظــام الكبســوالت) داخــل
المــدارس فــي القــدس علــى اختــاف مرجعياتهــا فــي ســياق إحــكام ســيطرته علــى المدينــة ،حيــث يعتبر
قطــاع التعليــم آخــر القطاعــات التــي توحــد المدينــة مــع عمقهــا الفلســطيني ،ورافــق ذلــك تخصيــص
 400مليــون شــيكل لتوفيــر أجهــزة كمبيوتــر لمــدارس القــدس التابعــة للمعــارف اإلســرائيلية عربيــة
كانــت أو يهوديــة.
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 - 3القطاع الثقافي
ً
ارتباطــا بالمــدارس الفكريــة التــي تتنــاول دورهــا
جــدل
يبقــى مفهــوم الثقافــة مــن أكثــر المفاهيــم
ً
وتأثيرهــا فــي تشــكيل الوعــي العــام وعالقتهــا بالمنظومــة السياســية واالجتماعيــة ومســاهمتها فــي
الجانــب االقتصــادي ببعديــه :اإلنتاجــي واالســتهالكي.
وألن دور الثقافــة يختلــف فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور اإلنســاني نجدهــا مــن أهــم عوامــل
التحصيــن الذاتــي فــي أي مجتمــع .فقــد يخســر المجتمــع المعــارك العســكرية واالقتصاديــة فــي لحظــة
ـددا إذا توفــرت لديــه ثقافــة قــادرة علــى تجــاوز عوامــل
ـادرا علــى النهــوض مجـ ً
مــن التاريــخ لكنــه يكــون قـ ً
الضعــف وشــحذ الهمــم لالنطــاق نحــو التغييــر.
وقــد عاشــت القــدس ظروفــا غايــة فــي التعقيــد بفعــل سياســة االحتــال طيلــة العقــود الماضيــة فــي
مســعى ألســرلة اإلنســان وتهويــد المــكان .وكانــت محــاوالت االحتــال تصطــدم فــي كل مــرة ،بالثقافــة
اجتماعيــا ،والتــي تبلــورت فــي ســياق الصــراع مــع االحتــال وارتكــزت إلــى بعديــن :دينــي،
الســائدة
ً
وهمــا البعــدان اللــذان تداخــا وانصهــرا ليشــكال ثقافــة عامــة حمــت المجتمــع مــن االنــزالق
ووطنــيُ ،
خلــف سياســات االحتــال.
تغيــرت الحركــة الثقافيــة بعــد اتفاقيــة أوســلو مــن إطــار الحــركات الشــبابية إلــى إطــار أكثــر شــمولية يضــم
مؤسســات تعتمــد علــى الثقافــة الليبراليــة فــي توجهاتهــا والتوظيــف علــى أســس مهنيــة أدخلتهــا
إلــى العمــل بفعــل شــروط التمويــل ،فتغيــرت المســميات واألدوار وحــل منســق المشــروع مــكان الناشــط
الميدانــي ،وتحولــت الثقافــة التعاونيــة إلــى وظائــف وأنشــطة مدفوعــة األجــر ،وأصبحــت المؤسســات
الكــم فــي تحديــد النجــاح فــي أنشــطتها دون االلتفــات إلــى الكيــف فــي ماهيــة األنشــطة
تعتمــد
ّ
ومــدى احتيــاج المجتمــع لهــا وأصبحــت الثقافــة ســلعة تعــرض فــي ســوق التمويــل الخارجــي مبتعــدة
البنــى االجتماعيــة مــن خــال عمليــة هــدم
عــن دورهــا الحقيقــي فــي حمايــة النســيج االجتماعــي وتطويــر ُ
وبنــاء مرتكــزة علــى مفهومــي النفــي والتراكــم الكمــي.
فــي ظــل هــذه المتغيــرات ظهــرت مجموعــة مــن المؤسســات فــي القــدس توزعــت بيــن مؤسســات
قاعديــة (فــرق شــبابية ،وفــرق دبكــة) ،ومؤسســات عملــت علــى االســتفادة مــن طفــرة التمويــل وتوجيــه
أنشــطتها لتحقيــق اســتقرار وأمــن وظيفــي لمؤسســيها.
واســتمرت هــذه اإلطــارات المؤسســة فــي العمــل دون الوقــوف بشــكل جــدي أمــام دورهــا والعمــل
علــى تطويــر أدواتهــا فــي ظــل التحديــات التــي تمــر بهــا مدينــة القــدس ،واســتمر األمــر علــى هــذا
المنــوال ،حيــث وجــدت المؤسســات ذاتهــا أثنــاء وبــاء كورونــا بعيــدة عــن دورهــا فــي رفــع وعــي النــاس،
مشــاعا إلجــراءات
واســتنهاض الهمــم مبتعــدة عــن تحمــل مســؤولياتها العامــة تاركــة الحيــز العــام
ً
وممارســات االحتــال الــذي اســتثمر الحالــة الوبائيــة فــي تفعيــل دوره فــي القــدس بفــرض العديــد
مــن اإلجــراءات؛ لمنــع أي تبلــور لحــراك ثقافــي يحمــي البيئــة الداخليــة ،ويحصنهــا برفــع وعــي األفــراد
والجماعــات ،ويضعهــا أمــام مســؤولياتها الجماعيــة فــي حمايــة المجتمــع مــن تفشــي المــرض ،وتوزيــع
األعبــاء االقتصاديــة نتيجــة حالــة اإلغــاق ومــا رافقهــا مــن تحديــات اجتماعيــة واقتصاديــة.
المؤسســات أبوابهــا أمــام الجمهــور ارتباطــا بقــرارات اإلغــاق ،وأرســلت كوادرهــا إلــى البطالــة
أغلقــت
ّ
فــي مســعى للحــد مــن مصاريــف التشــغيل.
كمــا غابــت الحيــاة الثقافيــة عــن القــدس ولــم تتمكــن المؤسســات مــن تحمــل المرحلــة للعديــد مــن
األســباب أهمهــا:
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 -اعتماد المؤسسات على الموظفين وغياب دور المثقفين الملتزمين عن هذه المؤسسات.

 هندســة أنشــطة المؤسســات فــي إطــار الحيــز الــذي تتيحــه فضاءاتهــا للحضــور وعــدم مالءمــةإمكانياتهــا لحــاالت الطــوارئ لالنتقــال الســريع والســلس إلــى األنشــطة المنظمــة عــن ُبعــد.
 -اعتماد المؤسسات على التمويل في تنفيذ األنشطة.

 عــدم عــودة بعــض المؤسســات إلــى أرشــيفها ،وتأخــر البعــض اآلخــر فــي ذلــك يــدل علــى غيــابالمهنيــة فــي األرشــفة.
رغــم التراجــع الواضــح فــي الحيــاة الثقافيــة فــي القــدس نتيجــة إغــاق المؤسســات الثقافيــة فــإن
ـل مــن فعــل فــردي لبعــض المجموعــات الشــبابية فــي أحيــاء المدينــة مــن خــال
المشــهد العــام لــم يخـ ُ
إحيــاء بعــض العــروض الفنيــة والتــي عمــل االحتــال علــى وقفهــا لمــا تحملــه مــن خلخلــة فــي إجراءاتــه
الهادفــة إلــى إحــكام الســيطرة علــى كل مناحــي الحيــاة ،وتفريــغ القــدس مــن حوامــل وعوامــل الصمــود
النفســي والمعنــوي.
 - 4القطاع الصحي
قطــاع الصحــة هــو مــن أهــم القطاعــات التــي ترتبــط مباشــرة بحيــاة اإلنســان وباحتياجاتــه البدنيــة
والعقليــة .وهــو مــن مؤشــرات التنميــة التــي يتــم قياســها باســتمرار ومــن مظاهــر الســيادة.
منــذ عــام  1995فرضــت دولــة االحتــال نظــام التأميــن الصحــي اإللزامــي لــكل المواطنيــن فــي الدولــة
ومــن ضمنهــم المواطنيــن الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس الذيــن يحملــون صفــة اإلقامــة الدائمــة
حســب معاييــر االحتــال.
وبذلــك تمــت بشــكل تدريجــي الهيمنــة الكاملــة علــى القطــاع الصحــي فــي مدينــة القــدس وأصبــح
األطبــاء يعملــون بالمنظومــة التــي وضعتهــا وزارة الصحــة اإلســرائيلية وصناديــق المرضــى التابعــة لهــا.
مــع ذلــك حافظــت المستشــفيات الفلســطينية فــي القــدس علــى اســتقاللية نســبية فــي إدارة شــؤونها
حيــث يوجــد فــي المدينــة خمــس مستشــفيات متخصصــة ونوعيــة وهي :مستشــفى المطلع " األوغوســتا
فكتوريــا " والــذي يتخصــص بشــكل أساســي بعــاج أمــراض الســرطان وغســيل الكلــى إضافــة لتخصصــات
أخــرى ،ومستشــفى المقاصــد والــذي يتميــز بالطــب الباطنــي وأمــراض القلــب والعظــام واألطفــال إضافــة
إلــى تخصصــات أخــرى ،والمستشــفى الفرنســي " مــار يوســف " والــذي يتخصــص فــي عــاج المســالك
البوليــة والطــب الباطنــي ويوجــد بــه قســم والدة متخصــص ،إضافــة لمجــاالت أخــرى ،ومستشــفى العيون
"الســان جــون" وهــو مستشــفى متخصــص بمجــال طــب العيــون والعمليــات المرتبطــة بهــا ،ومستشــفى
الهــال األحمــر والمتخصــص فــي مجــال الــوالدة ورعايــة األمومــة والطفولــة.
قبــل عــام  1995كان نظــام التحويــل لهــذه المستشــفيات يعتمد على األطبــاء المعالجين ،ويتم تغطيتها
ماليــا مــن التأمينــات التــي كانــت متوفــرة مثــل تأميــن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين
ً
مفتوحــا أمــام المريــض الختيــار المستشــفى الــذي
أو مــن قبــل المريــض نفســه .وبالتالــي كان الخيــار
ً
ـزءا مــن نفقــات هــذا العــاج.
يريــد العــاج بــه نظـ ًـرا
ّ
لتحملــه جـ ً
بعــد التحــوالت فــي القطــاع الصحــي وفــرض قانــون التأميــن الصحــي وتراجــع عــدد المرضــى القادميــن
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة نتيجــة جــدار الفصــل وعمليــات الضــم ،أصبــح االعتمــاد األكبــر لبقــاء هــذه
ـدا علــى التحويــات مــن صناديــق المرضــى اإلســرائيلية
المستشــفيات وقيامهــا بدورهــا المطلــوب معتمـ ً
بشــكل أساســي والتحويــات الصحيــة مــن وزارة الصحــة الفلســطينية ،والتــي تراجعــت للعديــد مــن
األســباب اإلداريــة والماليــة.
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تعــرض جــزء مــن المستشــفيات فــي القــدس ألزمــات ماليــة صعبــة منــذ العــام  2018تفاقمــت
وقــد
َّ
مــع تباطــؤ الســلطة فــي تســديد التزاماتهــا الماليــة حيــث بلغــت مديونيــة الســلطة للمستشــفيات
 250مليــون شـ ً
ـيكل بســبب التقصيــر بدفــع قيمــة التحويــات مــن قبــل وزارة الصحــة الفلســطينية نتيجــة
أزمــات سياســية أدت لوقــف أو تقليــص اإليــرادات والمســاعدات الماليــة المقدمــة للســلطة ،حيــث أوقــف
دوالرا ،وأخــرت
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب المســاعدات المقدمــة للســلطة والمقــدرة ب  25مليــون
ً
إســرائيل دفــع عائــدات المقاصــة التــي تشــكل الدخــل األكبــر للســلطة الفلســطينية .وبلغــت مديونيــة
دوالرا.
المستشــفيات لمــوردي التجهيــزات الطبيــة  75مليــون
ً
في ظل هذا الواقع الصعب ومع بداية شــهر آذار من العام  2020واجهت المستشــفيات الفلســطينية
فــي القــدس جائحــة كورونــا والتــي ألقت بثقلها على الســاحة الطبية.

أظهرت الجائحة أمرين أساسيين:
 تدابيــر االحتــال :أظهــر وبــاء كورونــا سياســة التميــز والفصــل فــي القــدس جــراء ســيطرة الســلطاتاإلســرائيلية علــى المدينــة ،ممــا يكــرس معانــاة الفلســطينيين جــراء اإلهمــال الجماعــي وحرمانهــم
مــن حقوقهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية فــي مخالفــة واضحــة للقانــون الدولــي ،والــذي
ـدا بفتــرات
يلــزم الدولــة المحتلــة بتقديــم االحتياجــات الصحيــة الضروريــة للمجتمــع الــذي تحتلــه ،وتحديـ ً
الطــوارئ واألوبئــة والحــروب؛
 عــدم قــدرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى القيــام بدورهــا تجــاه هــذه المستشــفيات ،وذلــكلســببين :األول مالــي ،حيــث تعانــي الســلطة الفلســطينية مــن ضائقــة ماليــة كبيــرة نتيجــة عوامــل
معروفــة ،والســبب الثانــي االتفاقيــات السياســية الموقعــة مــع االحتــال ،والتــي تمنــع الســلطة مــن
القيــام بــأي نشــاط داخــل مدينــة القــدس.
لهــذا واجهــت المستشــفيات الفلســطينية فــي مدينــة القــدس الجائحــة ب  22جهــاز تنفــس صناعــي
موزعــة علــى ثالثــة مستشــفيات وهــي المقاصــد والمطلــع والفرنســاوي 12 ،جهــازً ا منهــا بمستشــفى
ســريرا فــي
ســريرا لمرضــى كورونــا بهــذه المستشــفيات ،منهــا 22
المطلــع .ويوجــد فقــط 62
ً
ً
ســريرا فــي مستشــفى المطلــع.
ســريرا فــي مستشــفى الفرنســاوي و12
مستشــفى المقاصــد ،و28
ً
ً
وحســب التقييمــات مــن قبــل وزارة الصحــة اإلســرائيلية فــإن احتيــاج القــدس العربيــة كان بالحــد األدنــى
 200سريرا ،فيما يبقى الموجود منها حاليا أقل من ذلك بكثير.
ومــع ذلــك ،لــم تقــم وزارة الصحــة اإلســرائيلية وال صناديق المرضى بتقديم ما يلزم لهذه المستشــفيات.
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،فقــد طلــب مــن مستشــفى المقاصــد دفــع مبلــغ  70ألــف شـ ً
ـيكل مقابــل
تجهيزات شــخصية للطاقم الطبي العامل بالمستشــفى ســلمتها له وزارة الصحة اإلســرائيلية.
 - 5قطاع اإلسكان
تركــزت السياســات االجتماعيــة لالحتــال بشــكل أساســي علــى تفتيــت البنيــة والنســيج االجتماعــي
الفلســطيني والــذي يركــز علــى األســرة واألجهــزة الداعمــة المحيطــة.
وقــد اتبعــت ســلطات االحتــال سياســة العصــا والجــزرة ،حيــث قدمــت مجموعــة مــن الحقــوق الماليــة
ضمــن سياســات الرفــاه االجتماعــي كمدخــل لتمريــر سياســتها االجتماعيــة مــن خــال اهتمامهــا بقضايــا
العنــف داخــل العائلــة ،حيــث تركــز علــى العمــل مــع الطفــل أو الضحيــة ،وتهمــل العمــل مــع األســرة؛
ما يضعف العالقة بالتدريج ما بين األسرة والطفل أو بين الزوج والزوجة.
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أدت هــذه السياســة لحــدوث العديــد مــن المشــاكل داخــل األســر الفلســطينية فــي مدينــة القــدس،
وكثــرت المشــاكل داخــل التجمعــات الســكنية التــي تعانــي مــن االكتظــاظ كالبلــدة القديمــة للقــدس
وســلوان والعيســاوية وغيرهــا مــن أحيــاء المدينــة.
مــن ضمــن السياســات األخــرى التــي اتبعهــا االحتــال والتــي تمــس الواقــع االجتماعــي هــي سياســة
هــدم المنــازل وعــدم إعطــاء تراخيــص بنــاء؛ لذلــك عمــل مجموعــة مــن المواطنيــن الفلســطينيين علــى
تشــيد منــازل لهــم دون الحصــول علــى رخــص كحافــز أساســي مــن أجــل البقــاء ،ومالءمــة منازلهــم مــع
الزيــادة الطبيعيــة لعــدد أفــراد األســر.
هنــا وضعــت حكومــة االحتــال مــن خــال بلديتهــا فــي القــدس مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي هدفــت
فــي النهايــة لدفــع هــؤالء المواطنيــن لهــدم منازلهــم بيدهــم ،إضافــة لعقوبــات أخــرى مثــل دفــع
الغرامــات الماليــة الباهظــة ،وأحيانً ــا االعتقــاالت .وقــد تصاعــدت وتيــرة هــدم المنــازل فــي القــدس فــي
فتــرة الجائحــة علــى النحــو التالــي:
 فــي أول شــهرين مــن جائحــة كورونــا أوقفــت بلديــة االحتــال هــدم البيــوت بســبب إعــان حالــةالطــوارئ العامــة؛
 بعــد ذلــك قامــت بحملــة واســعة لهــدم البيــوت فــي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا واألزمــة االقتصاديــةالعامــة التــي رافقتهــا؛
 منــذ بدايــة الســنة وحتــى  18أب  2020هدمــت البلديــة  89وحــدة ســكنية بحجــة عــدم الترخيــصمقارنــة بهــدم  104وحــدة خــال عــام  ،2019و 72وحــدة عــام  2018و 86وحــدة عــام ( .2017مؤسســة
عيــر عميــم  /مركــز أبحــاث األراضــي)

منــذ بدايــة شــهر أب أمــرت البلديــة بهــدم  24مســكنا ،وبالتالــي تكــون معــدالت الهــدم هــي األعلــى
بهــذا الشــهر فــي ظــل الموجــة الثانيــة مــن فايــروس كورونــا ومــا رافقهــا مــن زيــادة كبيــرة فــي عــدد
المصابيــن فــي األحيــاء العربيــة.
تتــم الكثيــر مــن عمليــات الهــدم بشــكل ذاتــي لتجنــب التبعــات الماليــة الضخمــة التــي تنتــج عــن قيــام
البلديــة بعمليــة الهــدم ،والتــي تصــل إلــى  120ألــف شـ ً
ـيكل .وقــد قوبــل اعتــراض األهالــي ومطالبتهــم
بوقــف الهــدم بالرفــض مــن قبــل اللجنــة القانونيــة فــي البلديــة ومــن المحاكــم .كان الســبب الرئيســي
لتصاعــد وتيــرة الهــدم هــو تطبيــق قانــون "كمينيــس" الــذي منــع المحاكــم مــن تأجيــل هــدم البيــوت.
ـدا خــال فتــرة جائحــة كورونــا أعلــى نســبة فــي الهــدم الذاتــي للمنــازل ،وهــذا
ســجل هــذا العــام وتحديـ ً
يــدل علــى فقــدان األمــل وضعــف شــبكات األمــان للمواطــن الفلســطيني فــي المدينــة ،إضافــة للضائقــة
االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا المواطنــون الفلســطينيون فــي المدينــة ،حيــث أنهــم ال يســتطيعون
مجابهــة الغرامــات الماليــة الباهظــة التــي تفــرض عليهــم فــي حــال قامــت البلديــة بالهــدم ،ولتجنــب
تلــك الغرامــات يقومــون بهــدم منزلهــم بأيديهــم.
لقــد أدت هــذه السياســة المتبعــة منــذ عــام  1967وحتــى اآلن إلــى إبقــاء الوضــع الســكاني كمــا هــو
عليــه مــن حيــث المســاحة ممــا أدى إلــى االكتظــاظ الســكاني الكبيــر داخــل البيــوت فــي مســاحة تتــراوح
مربعــا ،يســكن فيهــا أحيانــاً أكثــر مــن  10أفــراد ،وأحيانــاً ينــام جميــع أفــراد األســرة
بيــن  50أو  60متـ ًـرا
ً
امــا واحــداً .
حم ً
فــي غرفــة واحــدة ،ويســتخدمون ّ
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 - 6األثر النفسي للحجر الصحي
أظهــرت نتائــج االســتطالع اإللكترونــي الــذي تــم إجــراؤه بشــكل عشــوائي علــى  200أســرة مــن القــدس
بأحيائهــا المختلفــة أن  83،3%مــن المســتجوبين يشــعرون بتقييــد حركتهــم ،و 70%مــن قالــوا :إن نســبة
المشــاكل فــي البيــت زادت خــال فتــرة كورونــا ،وعبــر  88،9%أنهــم يشــعرون بالضغــط والتوتــر ،وهــذه
كلهــا مؤشــرات تظهــر الوضــع االجتماعــي والنفســي الصعــب الــذي يعيشــه اإلنســان الفلســطيني خــال
أيضــا.
فتــرة الجائحــة ،والــذي كان نتــاج مــا تراكــم خــال فتــرة مــا قبــل الجائحــة ً
وهذه نتائج االستطالع الميداني التي تشمل إجابات العينة المستوجبة عن األسئلة التالية:
 هل تشعرون بتقييد حرية الحركة لدى األسرة؟ هل زادت نسبة المشاكل داخل البيت جراء الجائحة؟ -هل تشعرون بالضغط والتوتر أثناء فترة الحجر الصحي؟

هل تشعرون بتقييد حرية الحركة لدى األسرة
نعم

ال

16.7%

إلى حد ما

83.3%

13.3%

هل زادت نسبة المشاكل داخل البيت جراء الجائحة

16.7%

ال

نعم

إلى حد ما

70%

هل تشعرون بالضغط والتوتر أثناء فترة الحجر الصحي

2.2%
8.9%

نعم

ال

إلى حد ما
88.9%
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أدت اإلجــراءات التــي اتبعهــا االحتــال اإلســرائيلي علــى فتــرات زمنيــه طويلــة لتغيــر الظــروف االجتماعية
واالقتصاديــة التــي يعيشــها المواطــن الفلســطيني ،وينتــج عنهــا كمــا نســتنتج مــن بعــض المقابــات
ظهــور ظاهــرة االغتــراب ،وهــي حالــة العجــز التــي أصابــت اإلنســان الفلســطيني فــي القــدس ،وتحديــداً
فــي عالقاتــه مــع اآلخريــن أو مــع الجماعــات والمؤسســات.
ويمكــن أن نســتنتج أن منســوب أألمــل بالمســتقبل بــدأ يتراجــع لــدى اإلنســان الفلســطيني فــي القــدس
مــع تراجــع القيــم التــي يقــوم عليهــا بنــاء المجتمــع مــع الشــعور بالقلــق واليــأس واإلحبــاط وعــدم األمان،
خاصــة فــي ظــل الضعــف ،وأحيانــاً غيــاب شــبكات األمــان التــي قــد تدعــم صمــود هــذا اإلنســان وتســاعده
علــى مواجهــة التحديــات المطروحــة أمامــه ،وذلــك فــي ظــل غيــاب إســتراتيجية وطنيــة فلســطينية
وعربيــة لتعزيــز صمــود المواطنيــن الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس.
خالصة
ال تقــل أخطــار فيــروس كورونــا االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن مخاطــره الصحيــة .فمدينــة القــدس تعيــش
مرتبطــا بشــكل كامــل مــع االحتــال ،فهــي مدينــة ســياحية ،وتعتمــد بشــكل
خاصــا
اقتصاديــا
واقعــا
ً
ً
ً
ً
أساســي علــى الســياحة الوافــدة ،وخاصــة الســياحة الدينيــة الخارجيــة والداخليــة.
نتيجــة للجائحــة فقــد تــم إلغــاء حجــوزات الوفــود الســياحية القادمــة مــن الخــارج ،إضافــة لتوقــف الســياحة
الداخليــة بشــكل شــبه كامــل؛ ممــا أدى لتوقــف المرافــق الســياحة والمحــال المعتمــدة بداخلهــا علــى
ً
فمثــا تــم إغــاق مكاتــب الســياحة والفنــادق وشــركات الباصــات الســياحية،
بيــع المنتجــات الســياحة،
ـزءا كبيـ ًـرا مــن المحــال
رافــق ذلــك إغــاق معظــم محــات التحــف الســياحية (الســنتواري) ،والتــي تشــكل جـ ً
التجاريــة داخــل البلــدة القديمــة مــن القــدس ،وتحــول الجــزء األكبــر مــن الموظفيــن والتجــار المرتبطيــن
مباشــرة بالقطــاع الســياحي إلــى البطالــة ،ويتلقــون القليــل مــن الخدمــات والمســاعدات االقتصاديــة مــن
مؤسســة التأميــن الوطنــي التابعــة لالحتــال( .تعمــل مؤسســة التأميــن الوطنــي علــى تحصيــل دفعــات
شــهرية مــن الســكان الذيــن يتجــاوزون ال  18ســنة ،يتــم توظيــف هــذه األمــوال لصالــح المؤسســة
التــي تقــوم بإرجــاع جــزء مــن عائدهــا علــى شــكل مخصصــات شــهرية فــي حالــة البطالــة لمــن دفــع أثنــاء
العمــل).
مــن المهــم التأكيــد علــى أن هــذه المســاعدة البســيطة لــم يحصــل عليهــا جميــع الموظفيــن والتجــار،
فقــد أعطيــت للذيــن كان لديهــم قســيمة راتــب رســمية تشــمل الضرائــب المدفوعــة .ومــن لــم يكــن لديــه
هــذه القســيمة أو لديــه معاملــة "لــم شــمل" ولــم يحصــل علــى اإلقامــة فــي مدينــة القــدس لــم يحصــل
مطلقــا ،وبالتالــي أصبــح جــزء مــن هــؤالء الموظفيــن والتجــار تحــت طائلــة العــوز
علــى هــذه المســاعدات
ً
ـردي أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة.
واالحتيــاج ،ممــا أدى إلــى تـ ّ

وهنالــك فئــات أخــرى واســعة مــن المجتمــع المقدســي تأثــر دخلهــا بشــكل كبيــر نتيجــة الجائحــة منهــم
البقيــة فقــد منعــوا مــن
أمــا
الباعــة المتجولــون وخصوصــا ممكــن كان يعتمــد منهــم علــى الســياحةّ .
ّ
ممارســة أعمالهــم نتيجــة اإلغالقــات المتكــررة.

كذلــك الحــال بالنســبة للعمــال غيــر الرســميين فــي قطــاع البنــاء أو بعــض المؤسســات والذيــن يعملــون
بنظــام المياومــة وال يوجــد لهــم حقــوق واضحــة مــن إجــازات ســنوية أو إجــازات مرضيــة ،وبالتالــي لــم
يحصلــوا علــى قســائم الرواتــب الرســمية ،وكنتيجــة لذلــك لــم يتلقــوا أي شــكل مــن أشــكال المســاعدات
االقتصاديــة؛ مــا عصــف بشــكل حــاد بوضعهــم االقتصــادي واالجتماعــي.

التقرير السنوي 2020

وكالة بيت مال القدس الشريف

25

كل هــذا أثــر بشــكل كبيــر علــى الوضــع االقتصــادي والتجــاري فــي مدينــة القــدس وأدى لتراجــع حــاد
فــي القــدرات الشــرائية للمواطــن الفلســطيني فــي القــدس ،حيــث أصبحــت األولويــة بالنســبة إليهــم
أمــا بقيــة القطاعــات فــي القــدس فقــد تضــررت بشــكل متفــاوت ،حيــث
هــي توفيــر طعامهــم اليومــيّ ،
اســتغنت مجموعــة مــن القطاعــات عــن مجموعــة مــن موظفيهــا.
فاســتنادا إلــى اإلحصائيــات اإلســرائيلية الصــادرة عــن (معهــد القــدس لبحــث السياســات) حــول مدينــة
القــدس ،فقــد اســتغنى قطــاع الصحــة عــن  16%مــن موظفيــه ،وقطــاع التعليــم عــن  ،18%وقطــاع
الصناعــة عــن  ،21%وقطــاع البنــاء عــن  ،22%وقطــاع تصليــح الســيارات عــن  ،26%وقطــاع الثقافــة عــن
 ،36%وقطــاع المواصــات عــن .40%
أما بقية القطاعات الخدماتية تم االستغناء عن  45%من موظفيها.
هــذه األرقــام ُتظهــر مــدى تأثــر الوضــع االقتصــادي فــي مدينــة القــدس نتيجــة جائحــة كورونــا ،وهــذا
الوضــع ينــذر بالخطــر الشــديد ويظهــر الحاجــة الماســة للتدخــل لمســاعدة هــذه الفئــات لتبقــى قــادرة
علــى تلبيــة احتياجاتهــا األساســية.
أمــا الوضــع االجتماعــي فــي القــدس فقــد تأثــر بالجائحــة ،ومــن ضمــن المؤثــرات التــي كان لهــا دور
ّ
أساســي هــو الوضــع االقتصــادي والحجــر الصحــي الــذي فــرض علــى المواطنيــن ،ممــا كان لــه أثــره
البــارز علــى إعــادة ترتيــب أولويــات األســرة الفلســطينية فــي المدينــة ،حيــث أصبحــت األولويــة لتلبيــة
االحتياجــات الغذائيــة األساســية مــع بــروز احتياجــات جديــدة ترتبــط باالســتجابة الحتياجــات الجائحــة،
نتيجــة توقــف التعليــم الوجاهــي فــي المــدارس وتــم تعويضــه بالتعليــم عــن ُبعــد ،الــذي جعــل األســر
بحاجــة لخدمــات اإلنترنــت ،وأجهــزة الحاســوب مــن أجــل متابعــة التعليــم.
ســاهم انخــراط األســر فــي عمليــة التعليــم عــن بعــد فــي تقليــص مســاحات الحركــة داخــل البيــت أثنــاء
حصــص الدراســة ،وأفقــد األســر جــزءا مــن خصوصياتهــا ،وكشــفت كاميــرات األجهــزة البيــوت ممــا خلــق
مشــاكل إضافيــة فــي أوســاط األســر وأدى إلــى ظهــور مشــاكل اجتماعيــة متعــددة ومقلقــة أدت
لزيــادة المشــاكل داخــل األســر ،وبالتالــي أصبــح العديــد مــن أربــاب األســر يعانــون مــن ضغوطــات نفســية
واجتماعيــة ناتجــة عــن العــبء االقتصــادي؛ ممــا أدى لزيــادة واضحــة فــي العنــف داخــل وخــارج األســرة،
حيــث ارتفعــت نســبة العنــف المجتمعــي بشــكل واضــح ،ممــا تســبب بحالــة وفــاة واحــدة علــى األقــل
واضحــا للســلم األهلــي.
ـدا
وعــدد مــن الحــوادث ،ممــا شــكل تهديـ ً
ً

وقــد أظهــرت المشــاهد اليوميــة إضافــة لتقاريــر صحفيــة فلســطينية وإســرائيلية بزيــادة بنســبة
 25%على العنف (مؤسسة الشؤون االجتماعية اإلسرائيلية) .

واضحــا مــن خــال تفشــي األمــراض النفســية جــراء الخــوف
أمــا تأثيــر الوضــع الصحــي والحجــر فقــد كان
ً
ّ
والقلــق والمكــوث فــي المنــازل لفتــرات زمنيــة طويلــة .وقــد ظهــرت آثــار ذلــك علــى العديــد مــن األســر
مربعــا.
فــي البلــدة القديمــة ،التــي تقطــن بيوتــا صغيــرة تتــراوح مســاحتها بيــن  50إلــى  80متـ ًـرا
ً

شــكل تواجــد أفــراد األســرة بهــذه األعــداد طيلــة الوقــت داخــل المنــزل دون وجــود متنفــس وبرامــج لقضــاء
وقــت الفــراغ أو الدعــم النفســي االجتماعــي عامــا فــي زيــادة االحتــكاك داخــل األســرة ،أدت فــي بعــض
الحــاالت لحــدوث طــاق ،وفــي حــاالت أخــرى أدت لحــدوث بعــض الجرائــم أو الجنــح داخــل وخــارج األســرة،
وهــذه الظاهــرة أصبحــت واضحــة ،وتــزداد مــع مــرور الوقــت مــع تعمــق األزمــات االقتصاديــة ومحدودية الحيز
واضحــا علــى التــوازن النفســي واالجتماعــي داخــل األســر.
ـدا
الــذي يتحــرك فيــه المواطــن ،ممــا شــكل تهديـ ً
ً
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أمــا مســألة التباعــد االجتماعــي ،فقــد حــدت بدورهــا مــن حميميــة العالقــات االجتماعيــة بيــن األســر
ـلبا علــى الشــعور بالتضامــن والتكافــل المجتمعي.
المختلفــة ،وتراجــع حضــور األفــراح واألتــراح ،ممــا أثــر سـ ً

وستســتمر مــن دون شــك آثــار جائحــة كورونــا علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي في القدس لســنوات
طويلــة ،ممــا يتعيــن معــه التفكيــر فــي وضــع برامــج مبتكــرة تســاهم فــي تخفيــف أثــر هــذه الجائحــة
علــى المواطنيــن الفلســطينيين فــي المدينــة ،والذيــن يعانــون أصـ ًـا مــن ضغوطــات كبيــرة ناتجــة عــن
االحتــال وإجراءاتــه التعســفية تجاههــم ،والتــي تهــدف الــى اقتــاع جذورهــم مــن المدينــة وترحيلهــم
عنهــا.
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حصيلة عمل الوكالة في القدس برسم العام 2020
تعمــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف ،الــذراع الميدانيــة للجنــة القــدس ،المنبثقــة عــن منظمــة
التعــاون اإلســامي ،بإشــراف مباشــر مــن صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،رئيــس لجنــة القــدس،
علــى مواصلــة إنجــاز وتمويــل العديــد مــن المشــاريع الحيويــة فــي الميــدان االجتماعــي والثقافــي وفــي
مياديــن التعليــم والصحــة واإلســكان مــن أجــل حمايــة مدينــة القــدس ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيــن
المســندة للوكالــة.
علــى أرضهــم ،وذلــك فــي إطــار االختصاصــات والمهــام ُ

ورغــم محدوديــة التمويــل وانحصــاره فــي الســنوات األخيــرة ،فــإن وتيــرة اإلنجــاز المنتظمــة التــي ُتقــارب
ثالثــة مليــون دوالر ســنويا ،تجعــل الوكالــة فــي طليعــة المؤسســات العاملــة فــي القــدس ،حيــث قامــت
خــال ســنة  2020بإنجــاز المشــاريع المبرمجــة ،وأقــرت خطــة للطــوارئ لمســاعدة القطاعــات الحيويــة فــي
القــدس فــي مواجهــة تفشــي جائحــة «كوفيــد .»19
يمثــل قطــاع المســاعدة االجتماعيــة األولويــة األولــى فــي برنامــج عمــل الوكالــة نظــرا لصعوبــة األوضــاع
فــي القــدس ومــا يعانيــه ســكانها مــن تضييــق ومعانــاة جــراء االحتــال بهــدف طردهــم مــن أراضيهــم
وســلب هويتهــم.
المؤسســة التــي تواصــل الوكالــة تنفيذهــا فــي إطــار برامــج المســاعدة االجتماعيــة
مــن بيــن المشــاريع
ِّ
المتواصلــة التــي تهــم القطاعــات التاليــة:
 - 1قطاع التعليم
تولــي الوكالــة اهتمامــا خاصــا لهــذا القطــاع الحيــوي ،ومســاهمة منهــا فــي االرتقــاء بالتعليــم فــي
القــدس عملــت علــى:
 دعــم قطــاع التعليــم وتعميــم المنــح الدراســية علــى الطلبــة المســتحقين لمتابعــة دراســتهم فــيالجامعــات والمــدارس والمعاهــد العليــا فــي فلســطين ،وكــذا الطلبــة المقدســيين الراغبين فــي متابعة
دراســتهم فــي المغــرب ،حيــث قدمــت الوكالــة  20منحــة دراســية لفائــدة طلبــة جامعة القدس ،اســتفاد
منهــا  16طالــب تخصــص طــب وصيدلــة و 4طــاب تخصــص االقتصاد والقانون والعلوم اإلنســانية ،برســم
الفصــل الثانــي للموســم الدراســي  2020/2019وبرســم الفصــل األول للموســم الدراســي 2021/2020
للطلبــة المســتفيدين بمبلــغ إجمالــي بلــغ  56ألــف دوالر .كمــا قدمــت الوكالــة منحــا تشــجيعية لفائــدة
 5طــاب متفوقيــن مــن طلبــة جامعــة القــدس بمبلــغ خمســة آالف دوالر.
 تأهيــل وترميــم بعــض النــوادي التربويــة والثقافيــة فــي القــدس فــي إطــار مشــروع "نــوادي البيئــة"يشــمل فــي المرحلــة األولــى عشــرة مــدارس فــي القــدس انطالقــا مــن مدرســة "الحســن الثانــي" فــي
وادي الجــوز ،التــي ســيتم تأهيلهــا لتكــون مؤسســة نموذجيــة فــي احتــرام البيئــة وســيتم ترميــم
حديقــة المدرســة وإضفــاء الطابــع المغربــي علــى مدخلهــا.
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 - 2قطاع المساعدة االجتماعية
قامــت الوكالــة بتمويــل مشــاريع التمكيــن االقتصــادي وخلــق دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل عــن
 100ألــف دوالر شــهريا فــي مجــال إنتــاج وتســويق مــادة الخبــز فــي إطــار برنامــج "العيــش الكريــم"،
الــذي تــوزع الوكالــة بمقتضــاه  26ألــف رغيــف خبــز يوميــا لفائــدة  2600عائلــة مســتفيدة ،يســتفيد منهــا
حوالــي  21مخبــزا.
 - 3قطاع اإلسكان وحماية العقارات التاريخية
تشجع الوكالة قطاع اإلسكان والترميم وحماية العقارات التاريخية حيث عملت على:
 اســتمرار برنامــج القــروض الــدوارة لترميــم بيــوت العائــات المقدســية المحتاجــة بمبلــغ  5,3مليــون دوالرعــن طريــق المجلس الفلســطيني لإلســكان.
 تنفيــذ المرحلــة الثالثــة مــن تأهيــل وترميــم المركــز الثقافــي المغربــي بالقــدس بهــدف مســاعدةالجمعيــات المقدســية النســائية علــى مزاولــة أنشــطتها الثقافيــة ،كمــا يمثــل فضــاء لتبــادل الثقافــات
والحضــارات ،حيــث قامــت الوكالــة خــال ســنة  2020بتمويــل مشــروعي عــاج أســباب الرطوبــة وتســريب
الميــاه فــي األســطح وفــي الجــدران الخارجيــة والبســتان التابــع للمركــز بمبلــغ  40ألــف دوالر.
 - 4برنامج الطوارئ للمساعدة على مواجهة جائحة «كوفيد »19
تزامنــا مــع بــدأ تفشــي جائحــة "كوفيــد  "19فــي القــدس ســارعت الوكالــة إلــى وضــع خطــة اســتعجالية
بميزانيــة  250ألــف دوالر لدعــم القطاعــات ذات األولويــة وهــي قطاعــات الصحــة والتعليــم ومســاعدة
العائــات المحتاجــة فــي فتــرة الحجــر الصحــي ،وشــملت هــذه العلميــة ،التــي توزعــت علــى مرحلتيــن:
 دعــم مستشــفيات القــدس مــن خــال توفيــر األدوات والمســتلزمات الطبيــة واألدويــة الضروريــةلمســاعدتها علــى التصــدي لتفشــي الجائحــة بمبلــغ  150ألــف دوالر اســتفادت منهــا  3مستشــفيات
وهــي مستشــفى جمعيــة المقاصــد الخيريــة اإلســامية ،مستشــفى األوغيســتا فيكتوريــا (المطلــع)
ومستشــفى مــار يوســف (الفرنســاوي)؛
 توزيــع مــا يزيــد عــن  515قفــة غذائيــة متكاملــة تكفــي لســد حاجيــات األســر المســتفيدة خــال فتــرةالحجــر الصحــي ،التــي تزامنــت مــع شــهر رمضــان المبــارك؛
 توزيــع  100لوحــة الكترونيــة علــى  100مــن الطلبــة المنحدريــن مــن عائــات محتاجــة لتمكينهــم مــنتتبــع الدراســة عــن بعــد إثــر توقــف الدراســة الوجاهيــة.
 - 5إحداث منصة إلكترونية للتوجيه والدعم
أطلقــت الوكالــة العمــل بمنصــة إلكترونيــة للتوجيــه والدعــم رهــن إشــارة الجمعيــات والمؤسســات فــي
القــدس الســتقبال طلبــات المشــاريع التــي توجههــا إلــى الوكالــة والتــي وصــل عددهــا خــال هــذه
الســنة إلــى  10مشــاريع مقدمــة مــن مؤسســات مقدســية مختلفــة تهــدف إلــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة
ودعــم صمــود المقدســيين بإكســابهم مهــن وحــرف يدويــة إضافــة إلــى مســاندة الطــاب ودعــم برامــج
تدريبيــة ورياضيــة لهــم.
و قد بلغت تكلفة هذه المنصة  6.250,00دوالر.
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 - 6برامج الثقافة وقطاع النشر وأنشطة الترافع السياسي والقانوني
تواصــل الوكالــة اهتمامهــا بأنشــطة النشــر والترافــع السياســي والقانونــي مــن خــال تعبئــة الخبــراء
للدفــاع عــن القــدس ،حيــث عملــت علــى تمويــل  4دراســات متخصصــة فــي عــدد مــن القضايــا االجتماعيــة
التــي تدخــل ضمــن إطــار اهتماماتهــا بكلفــة بلغــت حوالــي  27ألــف دوالر.
 - 7تعزيز التواصل مع المؤسسات المقدسية خالل فترة الحجر الصحي
نظمت الوكالة عددا من األنشطة عن ُبعد بين الرباط والقدس خالل فترة الحجر الصحي أهمها:

 االجتمــاع التشــاوري الــذي نظمتــه الوكالــة بيــن الربــاط والقــدس يــوم الســبت  27يونيــو  2020مــعالجمعيــات والمؤسســات األهليــة فــي القــدس حــول النمــوذج الجديــد لبنــاء الشــراكات فــي القــدس
مــن خــال المنصــة اإللكترونيــة للمشــاريع ،شــارك فيــه  20ائتالفــا جمعويــا ومؤسســات أهليــة فــي
القــدس وفاعليــن اجتماعييــن وعــدد مــن األســاتذة والخبــراء الباحثيــن فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم؛

 تنظيــم حفــل بالتعــاون بيــن الوكالــة وجامعــة القــدس يــوم  21يوليــوز  2020لتتويــج الطــاب الحائزيــنعلــى جوائــز "بيــت مــال القــدس" للتميــز والتفــوق الدراســي لفائــدة طــاب الطــب والصيدلــة برســم
الموســم الجامعــي .2020/2019
وبالمحصلــة ،فقــد نجحــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي تحقيــق تراكــم معتبــر فــي خدمــة
القــدس الشــريف وســكانها ،وتمكنــت مــن إرســاء اآلليــات وترســيخ العمــل بالنظــم اإلداريــة التــي تضمــن
إيصــال الدعــم إلــى مســتحقيه بطــرق مأمونــة وشــفافة تخضــع للمعاييــر المتعــارف عليهــا فــي مختلــف
المنظمــات الدوليــة ،التــي تعتمــد فــي تمويلهــا علــى التبرعــات.
ولهــذا ،فهــي تنتظــر أن تعمــل الــدول العربيــة واإلســامية والمؤسســات االقتصاديــة واألفــراد علــى
تمكيــن الوكالــة مــن الدعــم المالــي الــذي ســيجعلها تواصــل مهامهــا للحفــاظ علــى المدينــة المقدســة
وحمايــة تراثهــا الدينــي والحضــاري ،ودعــم صمــود ســكانها المرابطيــن.

المشاريع و البرامج المنفذة خالل سنة 2020

8%

5%
12%

قطاع الصحة
قطاع التعليم
قطاع الثقافة و حماية التراث
الثقافي العمراني

75%
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قطاع الشؤون االجتماعية

الئحة المشاريع والبرامج المنفذة خالل سنة 2020
المبلغ بالدوالر

اسم المشروع

(غير مدقق)

قطاع التعليم :
برنامج منح الطلبة

76 000,00

تجهيز جامعة القدس ومدارس القدس بأجهزة الكترونية للمساعدة
في الدراسة عن بعد  -جائحة كوفيد 19

12 600,00

مجموع قطاع التعليم

88 600,00

قطاع الصحة :
دعم مستشفيات القدس  -جائحة كوفيد 19

150 060,00

مجموع قطاع الصحة

150 060,00

قطاع الشؤون االجتماعية :
برنامج العيش الكريم

1 365 600,00

برنامج كفالة اليتيم المقدسي

23 970,00

الطرود الغذائية  -جائحة كوفيد 91

31 532,00

قفة رمضان المبارك  1441هـ  -جائحة كوفيد 19

20 028,00

مجموع قطاع الشؤون االجتماعية

1 441 130,00

قطاع الثقافة وحماية التراث الثقافي العمراني :
اإلشراف الهندسي الستكمال ترميم وتجهيز المركز الثقافي المغربي

12 360,00

عالج أسباب ومشاكل الرطوبة وتسريب المياه في األسقف وعلى األسطح
لمبنى المركز الثقافي المغربي

19 550,00

عالج الرطوبة وتسريبات المياه في الجدران الخارجية القريبة من الجيران
والمحاذية للبستان واآلبار واألنفاق داخل مبنى المركز الثقافي المغربي

20 310,00

كفالة الصيانة للمركز الثقافي المغربي

22 690,00

مصاريف تسيير المركز الثقافي المغربي

134 000,00

البرمجة الفنية والتنشيط الثقافي والفكري  -طباعة الكتب

27 000,00

مصاريف طارئة

5 300,00

مجموع قطاع الثقافة وحماية التراث الثقافي العمراني

المجموع الكلي

241 210,00

1 921 000,00
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البرمجة وآفاق عمل الوكالة في القدس برسم العام 2021
بنــاء علــى مخرجــات اللقــاء التشــاوري الــذي نظمتــه الوكالــة بيــن الربــاط والقــدس يــوم الســبت  27يونيــو
 2020مــع الجمعيــات والمؤسســات األهليــة فــي القــدس حــول النمــوذج الجديــد لبنــاء الشــراكات فــي
القــدس مــن خــال المنصــة اإللكترونيــة للمشــاريع ،توصلــت الوكالــة بعــدة مشــاريع مقدمــة مــن قبــل
جمعيــات ومؤسســات مقدســية تهــم جميــع القطاعــات الحيويــة بالقــدس.
ونظــرا لألهميــة اإلنســانية واالجتماعيــة لهــذه المشــاريع تــم اســتهداف الفئــات األكثــر احتياجــا وتحفيــز
الشــباب والنســاء عبــر إطــاق المشــاريع الذاتيــة والمشــاريع المــدرة للدخــل ،وذلــك وفق مقاربة تشــاركية
خالصــة تــروم النهــوض بهــذه القطاعــات الحيويــة والفئــات المســتفيدة منهــا.
كمــا عملــت الوكالــة علــى إعــادة ترتيــب أولوياتهــا الختيــار المشــاريع أكثــر فائــدة وذات أثــر مباشــر وفــق
أولويــات محــددة تهــم علــى الخصــوص النهــوض ببرامــج التنميــة البشــرية الموجهــة للفئــات المحتاجــة
فــي مجــاالت المســاعدة االجتماعيــة والشــباب والرياضــة والمــرأة والتعليــم واإلســكان.
 - 1قطاع التعليم
نظــرا لألهميــة التــي يكتســيها هــذا القطــاع فــي مخططــات الوكالــة ،لكــون التعليــم هــو رافعــة التنمية،
ونظــرا لصعوبــة واقــع التعليــم بالقــدس ومــا يعانيــه مــن مشــاكل وعقبــات يفرضهــا االحتــال الصهيونــي
وزادهــا تفشــي جائحــة كورونــا ســوءا وتفاقما.

ومــن أجــل المســاهمة فــي تخطــي هــذه العقبــات دعمــا الســتمرارية التعليــم والنهــوض بهــذا القطــاع
الحيــوي فــي القــدس ،ارتــأت الوكالــة رغــم قلــة مواردهــا توفيــر عــرض تربــوي يســتجيب للحاجيــات ،والــذي

يبــدأ بتوفيــر بيئــة تعليميــة مالئمــة تقــوم علــى ترميــم وتأهيــل المــدارس وجعلهــا مــدارس نموذجيــة
وبيئيــة توفــر جــوا يســاعد المــدرس علــى أداء عملــه والطالــب علــى متابعــة دراســته ،مــرورا بمســاعدة
الطلبــة ماديــا عبــر توفيــر منــح دراســية فــي مجــاالت الطــب والصيدلــة والقانــون واالقتصــاد والعلــوم

اإلنســانية تســاعد الطلبــة علــى اســتكمال دراســتهم ،وتنفيــذ برامــج تدريبيــة عــاوة علــى تخصيــص جوائز

تشــجيعية لتحفيــز الطــاب المتفوقيــن ،وصــوال إلــى تشــجيع األبحــاث العلميــة واألكاديميــة المتخصصــة
فــي مجــاالت تتعلــق بالوضعيــة اإلنســانية واالجتماعيــة والتاريخيــة والقانونيــة لمدينــة القــدس الشــريف

ودراســة مجالهــا الطبيعــي والعمرانــي تتولــى الوكالــة نشــرها وتوزيعهــا للمحافظــة علــى الطابــع

المتفــرد للمدينــة المقدســة باعتبارهــا مدينــة جامعــة وذات رمزيــة خاصــة.
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من أهم المشاريع التي برمجتها الوكالة في قطاع التعليم :
اسم المشروع

المبلغ بالدوالر

برنامج منح الطلبة

75 000,00

منح البحوث والدراسات حول القدس في فلسطين وفي المغرب

52 630,00

مشروع كرسي القدس

52 630,00

منح الطلبة  -جمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية

25 000,00

ترميم وتأهيل مدرسة الحسن الثاني

78 784,00

مدارس بيئية  -النادي البيئي بمدرسة الحسن الثاني

40 909,00

مدارس بيئية  -نوادي بيئية بمدارس القدس ( 9مدارس)

180 000,00

تأهيل وترميم مدرسة الصفا في قرية بيت صفافا

90 000,00

تأهيل وترميم مدرسة الفرسان في قرية بيت حنينا

60 000,00

تأهيل وترميم مدرسة الفرير في البلدة القديمة

50 000,00

ترميم مدرسة األمينية  -الرواق الشمالي للمسجد األقصى

915 000,00

مجموع قطاع التعليم

1 619 953,00

 - 2قطاع المساعدة االجتماعية
مراعــاة لصعوبــة األوضــاع االقتصاديــة التــي تعرفهــا مدينــة القــدس ،والتــي ازدادت حــدة خــال فتــرة
كورونــا ،أولــت الوكالــة اهتمامــا خاصــا للفئــات األكثــر احتياجــا فــي المجتمــع المقدســي ،حيــث اعتمــدت
مشــاريع نوعيــة فــي مجــال المســاعدة االجتماعيــة لدعــم صمــود أهــل المدينــة المرابطيــن ومســاعدتهم
علــى تحمــل آثــار الجائحــة ،وتحســين ظروفهــم المعيشــية ومحاربــة الفقــر والتقليــص مــن الفــوارق
االجتماعيــة.
المشاريع المبرمجة التي اعتمدتها الوكالة في قطاع المساعدة االجتماعية هي كالتالي :
المبلغ بالدوالر

اسم المشروع
برنامج العيش الكريم

1 592 500,00

برنامج كفالة اليتيم المقدسي

564 340,00

مجموع قطاع المساعدة االجتماعية

2 156 840,00
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 - 3قطاع الشباب والرياضة والمرأة
برمجــت الوكالــة فــي هــذا القطــاع مشــاريع تهــم التنميــة البشــرية بمنظــور التجديــد واالبتــكار فــي
إطــار منهجيــة تقــوم علــى االســتمرارية فــي مشــاريع تراهــن علــى إدمــاج الشــباب فــي ســوق الشــغل،
وتأهيلهــم لخلــق أنشــطة اقتصاديــة مــدرة للدخــل ،وتشــجيع االبتــكار والفكــر المقاوالتــي ،والمراهنــة
علــى الرفــع مــن المهــارات لــدى شــباب مدينــة القــدس فــي عــدد مــن المجــاالت.
كمــا وضعــت الوكالــة محــور التمكيــن االقتصــادي للنســاء ضمــن قائمــة أولوياتهــا والتزاماتهــا المندرجــة
فــي خطــة عملهــا ،مــن خــال برمجــة مشــاريع تســعى للنهــوض بوضعيــة المــرأة ودعــم تمكينهــا
االقتصــادي وتعزيــز قدرتهــا وفــرص ولوجهــا ســوق الشــغل ،وتهــدف لالرتقــاء المهنــي مــن خــال
برامــج التربيــة والتكويــن وتأهيــل البيئــة المالئمــة المســتدامة للتمكيــن االقتصــادي للنســاء ليتســنى
لهــا المســاهمة بفعاليــة فــي تنميــة المجتمــع.
المشاريع المبرمجة التي اعتمدتها الوكالة في قطاع الشباب والرياضة والمرأة هي كالتالي :
اسم المشروع
حرف مقدسية بأنامل نسوية  -جمعية فتيات مقدسيات

40 600,00

تطوير القدرات المهنية  -جمعية أبناء المغرب

30 000,00

تمكين نساء القدس اقتصاديا  -المركز النسوي الثوري سلوان

23 911,00

دعم وتطوير التصنيع الغذائي والمطرزات والخياطة  -جمعية العيزية الخيرية

30 000,00

مشروع  - Jerusalem Startup Schoolمؤسسة جست للتمكين والريادة

29 984,00

الشباب عماد الوطن  -جمعية زهرة المدائن

30 000,00

برنامج تدريبي لعدد من طالب المرحلة األساسية في القدس  -جمعية مداد
للتدريب وتطوير المهارات

30 000,00

تمكين صمود المقدسيين الشباب وإكسابهم مهنة صياغة الفضة عبر مشغل
القدس  -نادي أبناء القدس

30 000,00

أكاديمية محمد السادس للتفوق الرياضي في القدس

100 000,00

مدربين رياضيين  -نادي األنصار المقدسي

29 800,00

المخيم الصيفي ألطفال القدس بالمغرب

150 000,00

مجموع قطاع الطفولة والشباب والرياضة والمرأة
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524 295,00

 - 4قطاع حماية التراث الثقافي العمراني  :المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب
نظــراً لطبيعــة العقــار التاريخيــة ومســاحته التــي تصــل إلــى  1.800متــر مربــع وموقعــه الــذي يقــع بيــن
الحــرم القدســي الشــريف وعلــى مقربــة مــن أحــد مداخلــه ومقابــل أحــد أهــم األديــرة المســيحية فــي
شــارع اآلالم ،قامــت الوكالــة بإنشــاء المركــز الثقافــي المغربــي بهــدف التعريــف باإلســام والثقافــة
اإلســامية القائمــة علــى التســامح والحــوار مــع اآلخــر ،وليكــون نــواة للحــوار والحتضــان المبــادرات
والمشــاريع التــي تعــزز روح التســامح والتعايــش بيــن الديانــات والحضــارات اإلنســانية كمــا كانــت القــدس
الشــريف دائمــاً حاضنــة للتعدديــة والتعايــش بيــن الديانــات والحضــارات علــى مــدى التاريــخ اإلســامي
والــذي مازالــت شــواهده إلــى اليــوم.
وللتمكــن مــن تنشــيط فضاءاتــه ،قامــت الوكالــة خــال ســنة  2020بعــاج تســريبات الميــاه مــن األســطح
والجــدران لمبنــى المركــز حتــى تتمكــن مــن اســتكمال تأهيلــه وتجهيــزه قبــل موعــد االفتتــاح وذلــك علــى
الشــكل التالي:
اسم المشروع

المبلغ بالدوالر

استكمال أعمال الترميم وإعادة تأهيل المركز الثقافي المغربي

267 000,00

أعمال النجارة والخشب بالمركز الثقافي المغربي

117 000,00

تجهيز الصوتيات والعزل الصوتي بالمركز الثقافي المغربي

117 000,00

تأثيث المركز الثقافي المغربي

117 000,00

مصاريــف تخليــص شــحنة مــواد عــرض الصناعــة التقليديــة والكتــب للمركــز الثقافــي
المغربــي

100 000,00

المصاريــف الســنوية لتســيير المركــز الثقافــي المغربــي بمــا فيهــا البرمجــة الفنيــة
والتنشــيط الثقافــي والفكــري

1 000 000,00

تسوية الملف القديم للموظفين الميدانيين بالمركز الثقافي المغربي

256 000,00

مجموع قطاع حماية التراث الثقافي والعمراني

1 974 000,00
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 - 5القطاع الثقافي والمحافظة على األرشيف الوطني الفلسطيني
ســعيا مــن الوكالــة للمســاهمة فــي تحســين األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة والثقافيــة
والصحيــة بالقــدس والتخفيــف مــن األثــر الســلبي الــذي تخلفــه جائحــة كورونــا علــى المقدســيين،
عملــت الوكالــة علــى التعاقــد مــع مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة الــذي يعنــى بنشــر
الدراســات العلميــة واألبحــاث المتعلقــة بالقضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة للمقدســيين ،إلعــداد دراســة
ميدانيــة مفصلــة عــن األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة والثقافيــة والصحيــة بالقــدس
ومعاينــة التداعيــات الســلبية جــراء تفشــي جائحــة كورونــا واألضــرار العميقــة التــي لحقــت بالمواطنيــن
الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس للعمــل علــى اســتدراك أثارهــا والتخطيــط لوضــع اســتراتيجية عمــل
الوكالــة فــي المرحلــة المقبلــة.
اسم المشروع
تقرير عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في القدس  -مركز القدس
للحقوق االجتماعية واالقتصادية JCSER
مجموع القطاع الثقافي والمحافظة على األرشيف الوطني
الفلسطيني

المبلغ بالدوالر
6 000,00
6 000,00

 - 6قطاع اإلسكان (اإلعمار والترميم والتأهيل)
علــى إثــر الزيــارة الميدانيــة التــي قــام بهــا فريــق عمــل الوكالــة بالقــدس للوقــوف علــى وضعيــة
المبانــي المتهالكــة والمتضــررة المتواجــدة فــي عــدة مناطــق مــن مدينــة القــدس جــراء األمطــار الغزيــرة
التــي عرفتهــا مدينــة القــدس والتــي أبانــت عــن مــدى حاجــة هــذه المبانــي إلــى الترميــم والتأهيــل،
بــادرت الوكالــة إلــى تبنــي مشــاريع اإلصــاح والترميــم واإلعمــار نظــرا للضــرورة الملحــة لهــذه المشــاريع
ومســاهمتها فــي الحفــاظ علــى ســامة الســكان وممتلكاتهــم والتخفيــف مــن األعبــاء الملقــاة علــى
كاهلهــم دعمــا لصمــود المواطــن المقدســي فــي مدينتــه.

من أهم المشاريع التي ارتأت الوكالة برمجتها لسنة  2021في قطاع اإلعمار والترميم والتأهيل:
اسم المشروع
إعمار وترميم عقار عيسى ابراهيم عاصي األعور -بير أيوب سلوان

50 000,00

إعمار وترميم عقار المواطنة فاطمة حسن كنعان (يمانية) واوالدها وعائالتهم

27 000,00

إعمار وترميم عقار محمد الجوالني  -باب حطة

71 000,00

ترميم األسوار االستنادية المنهارة في وادي حلوة  -سلوان

92 000,00

المشروع الطارئ إلعمار وترميم عقار ماجد الرشق  -عقبة درويش

20 000,00

ترميم وتأهيل سوق تجاري "القطانين"  -غرب الحرم القدسي الشريف

588 000,00

إعمار وترميم عقار مريم الرازي  -مخيم شعفاط

20 000,00

إعمار وترميم عقار بالل الرازم  -باب الساهرة

70 000,00

إعمار وترميم عقار عماد أبو خديجة في البلدة القديمة  -باب السلسلة

10 000,00

إعمار وترميم عقار مقر جمعية وادي الجوز الخيرية

25 000,00

إعمار وترميم عقار فراس الداية  -وادي الجوز

25 000,00

إعمار وترميم عقار سعيد أبو عبود  -البلدة القديمة  -عقبة المفتي

40 000,00

إعمار وترميم عقار الساليمة  -البلدة القديمة  -سوق الحصر

93 000,00

مجموع قطاع اإلسكان (اإلعمار والترميم والتأهيل)
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1 131 000,00

المشاريع و البرامج المتوقع برمجتها خالل سنة 2021

15%
22%
27%

29%
7%

قطاع التعليم

قطاع حماية التراث الثقافي و العمراني

قطاع المساعدة االجتماعية

القطاع الثقافي و المحافظة على األرشيف الوطني الفلسطيني

قطاع الطفولة و الشباب و الرياضة المرأة

قطاع اإلسكان (اإلعمار والترميم والتأهيل)
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المشاريع والبرامج المتوقع برمجتها خالل سنة 2021
اسم المشروع

المبلغ بالدوالر

قطاع التعليم :
برنامج منح الطلبة

75 000,00

منح البحوث والدراسات حول القدس في فلسطين وفي المغرب

52 630,00

مشروع كرسي القدس

52 630,00

منح الطلبة  -جمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية

25 000,00

ترميم وتأهيل مدرسة الحسن الثاني

78 784,00

مدارس بيئية  -النادي البيئي بمدرسة الحسن الثاني

40 909,00

مدارس بيئية  -نوادي بيئية بمدارس القدس ( 9مدارس)

180 000,00

تأهيل وترميم مدرسة الصفا في قرية بيت صفافا

90 000,00

تأهيل وترميم مدرسة الفرسان في قرية بيت حنينا

60 000,00

تأهيل وترميم مدرسة الفرير في البلدة القديمة

50 000,00

ترميم مدرسة األمينية  -الرواق الشمالي للمسجد األقصى

915 000,00

مجموع قطاع التعليم

1 619 953,00

قطاع المساعدة االجتماعية :
برنامج العيش الكريم

1 627 500,00

برنامج كفالة اليتيم المقدسي ( 500يتيم ويتيمة)

564 340,00

مجموع قطاع المساعدة االجتماعية

2 191 840,00

قطاع الطفولة والشباب والرياضة والمرأة:
حرف مقدسية بأنامل نسوية  -جمعية فتيات مقدسيات

40 600,00

تطوير القدرات المهنية  -جمعية أبناء المغرب

30 000,00

تمكين نساء القدس اقتصاديا  -المركز النسوي الثوري سلوان

23 911,00

دعم وتطوير التصنيع الغذائي والمطرزات والخياطة  -جمعية العيزية الخيرية

30 000,00

مشروع  - Jerusalem Startup Schoolمؤسسة جست للتمكين والريادة

29 984,00

الشباب عماد الوطن  -جمعية زهرة المدائن

30 000,00

برنامج تدريبي لعدد من طالب المرحلة األساسية في القدس  -جمعية مداد
للتدريب وتطوير المهارات

30 000,00

تمكين صمود المقدسيين الشباب وإكسابهم مهنة صياغة الفضة عبر مشغل
القدس  -نادي أبناء القدس

30 000,00

أكاديمية محمد السادس للتفوق الرياضي في القدس

100 000,00

مدربين رياضيين  -نادي األنصار المقدسي

29 800,00

المخيم الصيفي ألطفال القدس بالمغرب

150 000,00

مجموع قطاع الطفولة والشباب والرياضة والمرأة
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524 295,00

قطاع حماية التراث الثقافي والعمراني :
استكمال أعمال الترميم وإعادة تأهيل المركز الثقافي المغربي

267 000,00

أعمال النجارة والخشب بالمركز الثقافي المغربي

117 000,00

تجهيز الصوتيات والعزل الصوتي بالمركز الثقافي المغربي

117 000,00

تأثيث المركز الثقافي المغربي

117 000,00

مصاريف تخليص شحنة مواد عرض الصناعة التقليدية والكتب للمركز الثقافي
المغربي

100 000,00

المصاريف السنوية لتسيير المركز الثقافي المغربي بما فيها البرمجة الفنية
والتنشيط الثقافي والفكري

1 000 000,00

تسوية الملف القديم للموظفين الميدانيين بالمركز الثقافي المغربي

256 000,00

مجموع قطاع حماية التراث الثقافي والعمراني

1 974 000,00

القطاع الثقافي والمحافظة على األرشيف الوطني الفلسطيني :
تقرير عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في القدس  -مركز القدس للحقوق
االجتماعية واالقتصادية JCSER
مجموع القطاع الثقافي والمحافظة على األرشيف الوطني الفلسطيني

6 000,00
6 000,00

قطاع اإلسكان (اإلعمار والترميم وتأهيل العقارات) :
إعمار وترميم عقار عيسى ابراهيم عاصي األعور -بير أيوب سلوان

50 000,00

إعمار وترميم عقار المواطنة فاطمة حسن كنعان (يمانية) واوالدها وعائالتهم

27 000,00

إعمار وترميم عقار محمد الجوالني  -باب حطة

71 000,00

ترميم األسوار االستنادية المنهارة في وادي حلوة  -سلوان

92 000,00

المشروع الطارئ إلعمار وترميم عقار ماجد الرشق  -عقبة درويش

20 000,00

ترميم وتأهيل سوق تجاري "القطانين"  -غرب الحرم القدسي الشريف

588 000,00

إعمار وترميم عقار مريم الرازي  -مخيم شعفاط

20 000,00

إعمار وترميم عقار بالل الرازم  -باب الساهرة

70 000,00

إعمار وترميم عقار عماد أبو خديجة في البلدة القديمة  -باب السلسلة

10 000,00

إعمار وترميم عقار مقر جمعية وادي الجوز الخيرية

25 000,00

إعمار وترميم عقار فراس الداية  -وادي الجوز

25 000,00

إعمار وترميم عقار سعيد أبو عبود  -البلدة القديمة  -عقبة المفتي

40 000,00

إعمار وترميم عقار الساليمة  -البلدة القديمة  -سوق الحصر

93 000,00

مجموع قطاع اإلسكان (اإلعمار والترميم وتأهيل العقارات)

المجموع الكلي

1 131 000,00

7 412 088,00

التقرير السنوي 2020
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 ،13تجزئة رقم  ،2شارع التين – حي الرياض – الرباط
الهاتف+212537565903/04 :
الفاكس+212537565905 :
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البريد اإللكترونيcontact@bmaq.org :
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الموقع اإللكترونيwww.bmaq.org :

