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منــذ إحــداث المكتبــة المتخصصــة فــي تاريــخ القــدس وفلســطين بمقــر الوكالــة فــي الربــاط عــام 2008، وطــرح 
مشــروع توثيــق البلــدة القديمــة بموجــب اتفاقيــة مــع مؤسســة األرشــيف الفلســطيني عــام 2009، بمناســبة 
فعاليــات القــدس عاصمــة للثقافــة العربيــة لتلــك الســنة، ظهــرت الحاجــة إلحــداث مركــز تابــع للوكالــة مختــص 

فــي مجــال البحــوث والدراســات. 

تأسيســا علــى تجــارب مراكــز البحــوث المســتقلة أو التابعــة للمعاهد والجامعات، ُيعنــى المركز، الذي يوجد بمقر 
الوكالــة فــي الربــاط، بتأطيــر البحــوث والدراســات وتوجيههــا لالشــتغال، بمنهجيــة علميــة رصينــة وموضوعيــة، 
علــى الجوانــب التــي تخــدم أهــداف المؤسســة الراعيــة فيمــا يتصــل بحمايــة المدينــة وصيانــة موروثهــا الدينــي 

والحضاري.

ويضــم المركــز مــن بيــن مرافقــه المكتبــة الوســائطية وخزانــة الوثائــق، وينتظــم فــي إطــار هيكلــة الوكالة بموجب 
نظامهــا األساســي، ويتمتــع بنــوع مــن االســتقاللية فــي البرمجــة وفــي تنفيــذ المشــاريع، بمــا ال يتعــارض مــع 

القوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل في المؤسســة.
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تهــدف وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف مــن إحــداث مركــز خــاص بالبحــوث والدراســات إلــى تســليط الضــوء 
علــى الجوانــب اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المدينــة المقدســة بالدراســة وبالتحليــل، واقتــراح 
الحلــول المناســبة للتحديــات التــي تشــهدها المدينــة وســكانها، بمنطــق علمــي وعملــي فــي آن، يفضــي إلــى 

تحقيــق األهــداف التاليــة:

1- تحصين الُهوية العربية واإلسالمية لمدينة القدس وتعزيز ُبعدها اإلنساني العالمي؛

2- إبراز حضور الشخصية الفلسطينية في المدينة المقدسة، بخصوصياتها وبعاداتها وتقاليدها المتميزة؛

3- بناء جسور الثقة بين سكان المدينة وتحفيز أجيالها على الحفاظ على تعدد روافدها الحضارية؛

4- تعزيز أواصر التواصل والحوار مع العالم لفهم وضعية القدس وطابعها الخاص والمتفرد.
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ُيدافــع المركــز عــن اتســاق معاييــر البحــث العلمــي وكمالهــا فــي األعمــال التــي تنجــز فــي إطــاره، بمــا يقتضيــه 
ذلــك مــن التــزام وجديــة وموضوعيــة، ال ُبــد أن تســم أعمــال الباحثيــن والدارســين، مــن دون أحــكام قيمــة تخضــع 

العتبــارات غيــر مطلوبــة.

ــة ويشــجعهم علــى الدفــاع عــن قناعاتهــم،  ــة واألكاديمي ــز توجهــات الباحثيــن وخلفياتهــم العلمي ــرم المرك ويحت
ــع ذلــك مــن  ــار، مــن دون أن يمن ــز لنفســه، بقناعــة واختي فيمــا ال يتعــارض مــع األهــداف التــي رســمها المرك

ــر عنهــا، بحريــة وتجــرد، فــي فضــاءات وأماكــن أخــرى. اإلنصــات لــآراء المخالفــة، التــي يتــم التعبي

لذلــك ينتصــر مركــز ”بيــت المقــدس“ للبحــوث والدراســات التابــع لوكالــة بيــت مــال القدس الشــريف لــكل القيم 
التــي تقــوم علــى ترســيخ الوعــي الجماعــي بالطابــع الخــاص للمدينــة المقدســة وتعزيــز الحضــور الفلســطيني 
فــي القــدس وتكريــس ُســمو الُمُثــل اإلنســانية التــي تســتلهم رمزيــة المدينــة المقدســة وروحهــا الجامعــة لــكل 

أتبــاع الديانــات الســماوية الثالثــة.
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ــة مــع الجامعــات ومــع  يتولــى المركــز إدارة عــدد مــن األنشــطة المرتبطــة باختصاصاتــه، وتدبيــر عالقــات الوكال
ــة الشــريكة. المراكــز والمعاهــد البحثي

وتتوزع أنشطة المركز على مايلي:

1- اإلشــراف علــى البحــوث التــي يتــم تمويلهــا فــي موضوعــات تُهم حاضــر القدس وتاريخهــا وموروثها الديني 
والحضــاري وأوجــه ارتبــاط المغاربــة بهــا، وذلــك  بموجــب  بنــود االتفــاق  الموقــع  مــع  جامعــة القــدس يــوم 
23 فبرايــر / شــباط 2021، ومــع المجلــس التنســيقي للتعليــم فــي القــدس ”منتــدى القــدس التعليمــي“ 

يــوم 10 أبريــل/ نيســان 2021؛

2- تفعيل المكتبة الوسائطية وتدبير البرمجة سنوية للتنشيط الثقافي والفكري؛

3- إدارة كرسي القدس في الجامعة المغربية؛

4- إدارة المجلة الدورية ”صدى لجنة القدس“ ومنشورات الوكالة.

األنشطة
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يحظــى مجــال البحــوث والدراســات والنشــر والتوثيــق بأهميــة خاصــة فــي عمــل الوكالــة، الــذي يســعى إلــى 
االســتفادة مــن جهــود الباحثيــن والدارســين فــي الجامعــة وفــي المراكــز والمعاهــد فــي القــدس وخارجهــا، 

ــل مــن ُهويتهــا اإلنســانية الجامعــة. ــة المقدســة، كجــزء أصي ــع العربــي واإلســالمي للمدين ــة الطاب لحماي

ويقــوم تمويــل المركــز، علــى غــرار برامــج ومشــاريع الوكالــة األخــرى، علــى الميزانيــة الســنوية التــي ترصدهــا 
المؤسســة لهــذا الغــرض، ضمــن مــا ُيتــاح لهــا مــن إمكانيــات، وهــي تأمــل أن تتمكــن مــن تعبئــة المــوارد 

المطلوبــة لتحقيــق األهــداف الُمســطرة فــي حــدود 330 ألــف دوالر أمريكــي ســنويا.

التمويل
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 الكلفة السنوية
بالدوالر طبيعة األنشطة البرنامج

152 000,00

تخصــص الوكالــة، وفــق شــروط ُمحــددة، منــح تشــجيعية 
للطلبــة واألســاتذة الباحثيــن لالشــتغال علــى موضوعــات 
تُهــم حاضــر القــدس وتاريخهــا وموروثهــا الدينــي والحضــاري 
وأوجــه ارتبــاط المغاربــة بهــا. فضــال عــن اقتنــاء حقــوق  نشــر 

دراســات متخصصــة مــن أصحابهــا.

منح البحوث والدراسات

50 000,00
ُيقــام فــي إحــدى الجامعــات المغربيــة، وهــو كرســي خــاص 

بالدراســات األكاديميــة حــول القــدس.
كرسي القدس

70 000,00
تتــوزع علــى المحاضــرات والنــدوات المتخصصــة وتقديــم 
الخاصــة  المعــارض  فــي  والمشــاركة  الوكالــة  منشــورات 

بالكتــاب.

البرمجة السنوية للتنشيط 
الثقافي والفكري

30 000,00 تصــدر الوكالــة بشــكل دوري مجلتهــا »صــدى لجنــة القــدس« 
وعــدد مــن اإلصــدارات عبــارة عــن كتــب فرديــة أو جماعيــة.

منشورات الوكالة

30 000,00 إدارة المركز، إعالم، ضيافة واستقباالت، معارض... مصاريف إدارية وتشغيلية

332 000,00 مجموع االعتمادات  المالية السنوية لتمويل أنشطة المركز

www.bmaq.org

توزيع التمويل على البرامج السنوية المبرمجة ضمن أنشطة

مركز »بيت المقدس« للبحوث والدراسات 
 

8


