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لجنة القدس

وكالة بيت مال القدس الشريف

موجز التقرير السنوي برسم سنة 2019

تواصــل وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، الــذراع الميدانيــة للجنــة القــدس، المنبثقــة 
ــة القــدس ودعــم صمــود  ــة رســالتها فــي حماي عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي تأدي
أهلهــا المرابطيــن، بتعليمــات ســامية مــن صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، وبإشــراف ُمباشــر مــن جاللتــه علــى 

عملها.

وتنــص لوائــح الوكالــة ونظامهــا األساســي علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعبئــة المــوارد 
لتمويــل المشــاريع والبرامــج التــي تضعهــا فــي إطــار ُخطــة خماســية توافــق عليهــا 
هيئاتهــا التقريريــة وهــي لجنــة الوصايــة والمجلــس اإلداري، وتضــع آليــات الحكامــة 
الُمناســبة لذلــك فــي تدبيــر المــوارد وصرفهــا وفــق ُمقاربــة تشــاركية مــع أهــل القــدس 
ومــع مؤسســاتهم تتأســس علــى النزاهــة والشــفافية والتتبــع والمحاســبية وتقويــم 

اإلنجازات.

ورغــم محدوديــة التمويــل، الــذي يقــوم علــى المســاهمات الطوعيــة للبلــدان األعضــاء 
فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي، وعلــى تبرعــات المؤسســات واألفــراد، فــإن وتيــرة 
اإلنجــاز الســنوية المنتظمــة، تجعــل الوكالــة فــي طليعــة المؤسســات العاملــة فــي 

القدس.

ومــا تــزال تمثــل مســاهمة المملكــة المغربيــة مــا يزيــد علــى 85 فــي المائــة مــن حجــم 
التبرعــات المخصصــة للمشــاريع، عــالوة علــى تخصيصهــا لميزانيــة ســنوية لتســيير 

الوكالة بمبلغ مليون (1) دوالر أمريكي.  

وفــي هــذا الصــدد، توزعــت منجــزات الوكالــة خــالل ســنة 2019 علــى تعزيــز إشــعاع 
الوكالــة وحضورهــا الميدانــي فــي القــدس، وتقويــم برامــج الدعــم االجتماعــي المنفــذة 
ــم  ــى تعمي ــة، والعمــل عل فــي القــدس، ودعــم أنشــطة الشــباب والرياضــة والطفول
تدريــس مقــرر القــدس بالمؤسســات التعليميــة ودعــم التكويــن المســتمر، واالهتمــام 

بمشاريع حماية التراث الثقافي الالمادي للمدينة وحماية تراثها الديني والحضاري:
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1. تعزيز إشعاع الوكالة وحضورها الميداني في القدس:

أقامــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف هــذا العــام، وألول مــرة، رواقــا علــى هامــش 
للــدول  البينيــة  والتجــارة  األعمــال  لمنطقــة  التاســع  اإلســالمي  الملتقــى  فعاليــات 
التعــاون  منظمــة  مركــز  نظمــه  الــذي  اإلســالمي،  التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء 
اإلســالمي لألعمــال الدوليــة بماليزيــا، بالتعــاون مــع المركــز اإلســالمي لتنميــة التجــارة، 
التابــع لمنظمــة التعــاون اإلســالمي فــي العاصمــة كاواال المبــور فــي الفتــرة مــا بيــن 

4 و 6 سبتمبر 2019.

حصيلــة  علــى  الضــوء  خاللهــا  مــن  ســلطت  للوكالــة  فرصــة  الحضــور  هــذا  وشــكل 
منجزاتهــا فــي القــدس مــن خــالل الصــور والوثائــق التــي ســاهمت فــي التعريــف 
المجــال  فــي  الفاعلــة  والمؤسســات  األعمــال  رجــال  أوســاط  فــي  بالمؤسســة 

االقتصادي في هذه الربوع من العالم اإلسالمي.

كمــا شــكل هــذا الحضــور مناســبة كذلــك للتفكيــر فــي ســبل االرتقــاء بوضعيــة التجــار 
فــي القــدس، وبحــث الحلــول الممكنــة للحــد مــن المشــاكل التــي يعرفهــا هــذا القطــاع 
فــي المدينــة المقدســة، وذلــك مــن خــالل اســتعراض تجــارب بعــض البلــدان فــي هــذا 

المجال. 

مــن جهــة أخــرى ســاهمت الوكالــة فــي االجتماعــات التحضيريــة إلكســبو 2020 المزمــع 
إقامتــه فــي دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة مــا بيــن أكتوبــر 2020 ويونيــو 
التعــاون  منظمــة  بــرواق  الخاصــة  البرمجــة  فــي  مســاهمتها  واقترحــت   ،2021

اإلسالمي، الذي يضم المؤسسات التابعة والمؤسسات المنتمية للمنظمة.

وقــد عقــدت هــذه االجتماعــات علــى التوالــي فــي اســطنبول ودبــي فــي الفتــرة مــا 
بين 8 و 12 سبتمبر 2019.

ــك محمــد الســادس، عــرش  ــة المل ــالء صاحــب الجالل ــرى العشــرين العت بمناســبة الذك
أســالفه المنعميــن، أصــدرت الوكالــة تقريــرا عــن عشــرين ســنة مــن رئاســة جاللــة 
الملــك للجنــة القــدس، ضــم جــردا بأنشــطة لجنــة القــدس وخطــب صاحــب الجاللــة فــي 
افتتــاح واختتــام أشــغال دورات اللجنــة التــي عقــدت تحــت رئاســته فضــال عــن جــرد 

بحصيلة إنجازات الوكالة خالل العشرين عاما من إحداثها.
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2. تقويم برامج الدعم االجتماعي في القدس:

ــة خاصــة لبرامــج الدعــم االجتماعــي التــي تنفذهــا فــي القــدس،  ــة أهمي تولــي الوكال
وهي تشمل:

ــا  ــز يومي ــة 20 ألــف رغيــف خب ــوزع بمقتضــاه الوكال ــذي ت ــم، ال ــش الكري - مشــروع العي
لفائــدة 2600 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل علــى 1,3 مليــون 

دوالر سنويا؛

ــة اليتيــم المقدســي، الــذي يقــوم علــى منحــة شــهرية فــي حــدود 80  - برنامــج كفال
دوالر أمريكــي. وقــد بــدأ البرنامــج بالئحــة ضمــت 500 يتيــم ويتيمــة مــن القــدس، يجــري 
تحيينهــا بانتظــام، حســب المعاييــر التــي وضعتهــا الوكالــة لهــذا الغــرض، وتبلــغ التكلفــة 

اإلجمالية لهذا المشروع 200 ألف دوالر في السنة؛

ــة للطلبــة  ــح الدراســية، وهــو يتــوزع علــى المنــح التــي تخصصهــا الوكال - برنامــج المن
المقدســيين لمتابعــة دراســتهم فــي الجامعــات والمــدارس والمعاهــد العليــا فــي 
وتبلــغ  المغــرب،  فــي  دراســتهم  لمتابعــة  للطلبــة  المخصصــة  والمنــح  فلســطين، 

التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع 50 ألف دوالر في السنة؛

وقــد أجــرت الوكالــة تقويمــا لســير هــذه البرامــج وُمقاربــة أثــره علــى المســتفيدين، مــن 
خــالل االســتعانة بمكتــب خبــرة، وكذلــك بالبحــث الميدانــي، الــذي قــاد إلــى نتائــج مهمــة 

ستساهم في تجويد العمل بهذه البرامج والتحكم في تدبيرها.

الدعــم  برامــج  لتســيير  متكاملــة  معلوماتيــة  منظومــة  وضــع  يجــري  الغــرض  ولهــذا 
االجتماعي بمنهجية ُتساير التطورات وتساهم في الحد من االختالالت.

3. دعم أنشطة الشباب والرياضة والطفولة

فــي إطــار اهتمــام الوكالــة بالشــباب والرياضــة نظمــت الــدورة الثانيــة عشــر للمخيــم 
الصيفــي ألطفــال القــدس، تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد 
الســادس نصــره اللــه، وتشــرفت هــذه الــدورة بحمــل اســم صاحبــة الســمو الملكــي 

األميرة لال حسناء.

الــدورة خــالل شــهر غشــت فــي مدينــي طنجــة وتطــوان تزامنــا مــع  نظمــت هــذه 
احتفــاالت الشــعب المغربــي بعيــد الشــباب المجيــد. حيــث اســتفاد منهــا 50 طفــال 
وطفلــة مــن القــدس الشــريف. وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة لهــذا المشــروع حوالــي 100 

ألف دوالر.
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مــن جهــة أخــرى، ســعيا منهــا إلــى ترســيخ صــورة المســجد األقصــى المبــارك فــي 
الــدورة الخامســة والعشــرين مــن  أذهــان األطفــال، نظمــت الوكالــة، بالتزامــن مــع 
المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب المنظــم بالــدار البيضــاء فــي شــهر فبرايــر 2019
التابعــة  االبتدائيــة  المــدارس  أطفــال  وجــه  فــي  ُفتحــت  التلويــن،  فــي  مســابقة 
لألكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة الــدار البيضــاء ســطات، احتضنهــا رواق 

القدس في المعرض.

وســيتم تنظيــم حفــل خــاص لتوزيــع جوائــز هــذه المســابقة تزامنــا مــع الــدورة السادســة 
والعشرين من المعرض الدولي للكتاب في شهر فبراير من عام 2020.

4. تعميــم تدريــس مقــرر القــدس فــي المؤسســات التعليميــة ودعــم التكويــن 
المستمر

ــر 2019 اجتماعــا تنســيقيا حــول تدريــس  ــاط فــي شــهر فبراي ــة فــي الرب نظمــت الوكال
مقــرر القــدس فــي المؤسســات التعليميــة بحضــور  ممثلــي هيئــات ومنظمــات عربيــة 

وإسالمية وباحثين وخبراء من المغرب وفلسطين واألردن.

وينــدرج هــذا االجتمــاع، الــذي بحــث موضــوع إعــداد منهــج دراســي يتنــاول القــدس 
ويعــزز حضورهــا فــي وعــي ووجــدان أبنــاء األمــة العربيــة واإلســالمية، فــي إطــار 
الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة للحفــاظ علــى الطابــع العربــي واإلســالمي للقــدس 
الشــريف وصيانــة إرثهــا التاريخــي األصيــل، وتفعيــل قــرار الــدول العربيــة القاضــي 

باالحتفاء بالقدس كعاصمة للثقافة العربية واإلسالمية.

ــة  مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار اهتماماتهــا بالقطــاع الصحــي بالقــدس نظمــت الوكال
بتنســيق مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي والمغاربــة المقيميــن فــي 
الخــارج وبدعــم مــن وزارة الصحــة زيــارة وفــد مــن شــبكة مستشــفيات القــدس الشــرقية 
مــدراء مستشــفيات  وتمكيــن  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  المغربيــة  للمملكــة 

القدس من االطالع على المستجدات التي يشهدها القطاع الصحي.

وقــد وضعــت الوكالــة برنامجــا مكثفــا لهــذه الزيــارة شــكل زيــارات ألبــرز المؤسســات 
االستشــفائية ومؤسســات التكويــن والبحــث العلمــي العاملــة فــي القطــاع الصحــي، 
ممــا مكــن الكــوادر واألطــر الطبيــة الفلســطينية مــن االســتفادة مــن هــذه الزيــارة، التــي 

تفتح الباب أمام ترتيب التعاون المثمر والبناء في المستقبل.
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5. دعــم مشــاريع حمايــة التــراث الثقافــي الالمــادي للمدينــة وحمايــة تراثهــا الدينــي 
والحضاري

- حماية التراث والفنون الفلسطينية األصيلة:

ُتعــد حمايــة التــراث الدينــي والحضــاري للقــدس مــن االختصاصــات األصيلــة للوكالــة، 
هــو والعمــل الــذي يقــوم علــى حمايــة الحــق العربــي واإلســالمي بالمدينــة المقدســة 

وحماية توازنها الديمغرافي والحفاظ على وضعها القانوني.

وفــي هــذا اإلطــار تواصــل الوكالــة مشــاريع حمايــة التــراث وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة مــن 
خــالل دعــم مشــاريع المــرأة المقدســية فــي مجــال حياكــة األزيــاء التراثيــة والحلــي 

والمساهمة في تسويق منتجاتها، وتنظيم المعارض لذلك.

وتشــجع الوكالــة حمايــة الفنــون الفلســطينية األصيلــة للحفــاظ علــى الفلكلــور المحلــي 
بأزيائه وألوانه ورقصاته المميزة.

القــدس،  لتــراث وفنــون  الربــاط  الوكالــة معرضــا دائمــا بمقرهــا فــي  وقــد أقامــت 
تشــجيعا لهــذا النــوع مــن األنشــطة. وقــد بلغــت الكلفــة االجماليــة مــا يناهــز 100 ألــف 

دوالر.

الجامعــة  الحضاريــة  الهويــة  علــى  الضــوء  لتســليط  العلميــة  الجهــود  اســتثمار   -
للقدس:

تعمــل الوكالــة علــى اســتثمار الجهــود العلميــة لتســليط الضــوء علــى الهويــة الحضاريــة 
الجامعة للقدس وذلك لحماية موروثها الثقافي المتعدد. 

وفــي هــذا اإلطــار نظمــت لقــاءات علميــة علــى هامــش الــدورة 25 للمعــرض الدولــي 
للنشر والكتاب، شارك فيها باحثون من المغرب وفلسطين واألردن:

- نــدوة متخصصــة بعنــوان: القــدس: مــن أجــل وعــي دولــي إنســاني بتاريخهــا وبإرثهــا 
المعــرض  رحــاب  الثقافــة واالتصــال فــي  بالتعــاون مــع وزارة  المشــترك". نظمــت 

الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء يوم 16 فبراير 2019 . 

- نــدوة متخصصــة بعنــوان: "أصــول العمــارة والبنيان في بيت المقــدس: بين صورة 
الماضــي وحاجيــات الحاضــر والمســتقبل"، نظمــت بالتعــاون مــع جامعــة ســيدي محمــد 

بن عبد الله بفاس يوم 18 فبراير 2019. 
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- دعم الدراسات واألبحاث حول القدس الشريف: 

تعمــل الوكالــة علــى تمويــل الدراســات المتخصصــة فــي عــدد مــن القضايــا االجتماعيــة 
ــة  ــت دراســة عــن مغارب التــي تدخــل ضمــن إطــار اهتماماتهــا. وفــي هــذا الصــدد مول
القــدس مــن خــالل الجمعيــة الفلســطينية األكاديميــة للشــؤون الدوليــة. إضافــة إلــى 

مجموعة من األبحاث حول القدس توجت بعدد من اإلصدارات وأهمها:

- الحفريــات واألنفــاق اإلســرائيلية فــي القــدس: دراســة نقديــة فــي خلفيتهــا التاريخيــة 
والسياسية ونتائجها  للدكتور يوسف النتشه.

- القــدس فــي الكتابــات التاريخيــة اإلســرائيلية منــذ العــام 1967م للدكتــور نظمــي 
الجعبة.

- التطور العمراني في القدس منذ عام 1967م للدكتور جمال عمرو.

- القــدس العتيقــة: متحــف اآلثــار والتاريــخ والحضــارة اإلنســانية فــي البلــدة القديمــة" 
عبارة عن دليل تعريفي بأهم معالم القدس وشواهدها.

بلغت تكلفة طباعة هذه الكتب ما يناهز مبلغ 20 ألف دوالر.




