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"ومــن منطلــق األمانــة التــي نتقلدهــا بصفتنــا رئيســا للجنــة القــدس المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون اإلســامي، 

ندعــو إلــى الحفــاظ علــى الوضــع القانونــي والحضــاري والدينــي للمدينــة المقدســة باعتبارهــا تراثــا مشــتركا 

لإلنســانية وأرضــا للقــاء ورمــزا للتعايــش الســلمي بالنســبة ألتبــاع الديانــات التوحيديــة الثــاث.

وتحــت إشــرافنا الشــخصي، تقــوم وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف بإنجــاز وتنفيــذ مشــاريع ملموســة، ســكنية 

وصحيــة، وتعليميــة واجتماعيــة لفائــدة إخواننــا المقدســيين، تــروم فــي أساســها صيانــة الهويــة الحضاريــة للمدينــة 

المقدســة وتحســين األوضــاع االجتماعيــة والمعيشــية للســاكنة المقدســية ودعــم صمودهــا".

مقتطــف الرســالة امللكيــة الســامية الــي وجههــا صاحــب اجلاللــة امللــك حممــد الســادس، نصــره هللا، إىل رئيــس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــر القابلــة 
للتصــرف، الســيد شــيخ نيانــغ، يــوم 29 نونــر 2022، مبناســبة اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيين.
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تقديم:
على عادتها كل ســنة، تصدر وكالة بيت مال القدس الشــريف تقرير األنشــطة اإلدارية والحســابات 
ــى أهــم أنشــطتها وإنجازاتهــا، بحكــم  ــه الضــوء عل ــة، تســلط في ــة الجاري ــة للســنة المالي الختامي
ــك المملكــة  ــك محمــد الســادس، مل ــة المل اختصاصاتهــا، تحــت اإلشــراف المباشــر لصاحــب الجالل

المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، حفظــه هللا.

وتواصــل الوكالــة بصفتهــا الــذراع الميدانيــة للجنــة القــدس، المنبثقــة عــن منظمــة التعــاون 
اإلســالمي تأديــة رســالتها فــي حمايــة المدينــة المقدســة ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيــن، وفــق 
أنظمتهــا ولوائحهــا، التــي تنــص علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعبئــة المــوارد لتمويــل المشــاريع 
والبرامــج التــي تصيغهــا فــي إطــار ُخطــة ســنوية تضــع لهــا آليــات الحكامــة الُمناســبة فــي تدبيــر 
المــوارد وصرفهــا وفــق ُمقاربــة تشــاركية مــع أهــل القــدس، ومــع مؤسســاتهم تقــوم علــى 

ــى المســتفيدين. ــر اإلنجــازات عل ــم أث ــع والمحاســبية وتقوي ــادئ النزاهــة والشــفافية والتتب مب

ورغــم محدوديــة التمويــل، الــذي يقــوم علــى مــا تخصصــه المملكــة المغربيــة مــن اعتمــادات تبلــغ 
مــا نســبته 100 فــي المائــة فــي فئــة تبرعــات الــدول، ومــا يقــارب 70 فــي المائــة فــي صنــف 
تبرعــات المؤسســات واألفــراد، فــإن وتيــرة اإلنجــاز الســنوية المنتظمــة، تجعــل الوكالــة فــي طليعــة 

المؤسســات العاملــة فــي القــدس.

وفــي هــذا الصــدد، توزعــت منجــزات الوكالــة خــالل ســنة 2022 علــى قطاعات المســاعدة االجتماعية، 
مســاهمة مــن المؤسســة فــي الحــد مــن آثــار جائحــة كوفيــد - 19 وتداعيــات األزمــة العالميــة علــى 
األســعار، وواصلــت الوكالــة إيــالء أهميــة خاصــة لقطاعــات التعليــم والصحــة ودعــم أنشــطة الشــباب 
والرياضــة والطفولــة والمخيمــات، واالهتمــام بمشــاريع حمايــة التــراث الثقافــي الالمــادي للمدينــة 

وحمايــة تراثهــا الدينــي والحضــاري.

وكالة بيت مال القدس الشريف
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مشاريع نوعية رغم محدودية التمويل
تســتمر وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، التابعــة للجنــة القــدس، برئاســة صاحــب الجاللة الملك محمد الســادس، 
ملك المملكة المغربية، حفظه هللا، بالقيام بواجبها في خدمة المدينة المقدسة وأهلها المرابطين، وأطلقت، 

برســم الســنة المالية 2022، عددا من المشــاريع االجتماعية ذات األثر اإلنســاني الملموس على المســتفيدين.
وتوزعــت هــذه البرامــج والمشــاريع علــى مجــاالت التعليــم والصحــة، وأولــت عنايــة خاصــة لمشــاريع المســاعدة 
االجتماعيــة لمســاعدة شــرائح واســعة مــن المجتمــع المقدســي علــى تجــاوز آثــار جائحــة كوفيــد -19، إضافــة 
إلــى االهتمــام بمشــاريع الشــباب والطفولــة والمــرأة، ومشــاريع التنميــة البشــرية، عــالوة علــى قطــاع الثقافــة 
والفنــون والنشــر والتوثيــق وصيانــة التــراث والذاكــرة الجماعيــة العربيــة واإلســالمية فــي المدينــة المقدســة.

1. قطاع التعليم

- برنامــج المنــح الدراســية: تواصــل الوكالــة برنامــج المنــح الدراســية حيــث خصصــت خــالل ســنة 2022 حوالــي 
130منحــة دراســية توزعــت علــى الطلبــة المقدســيين فــي جامعــات فلســطينية ومغربيــة وغيرهــا.

- تزويــد طــاب مدرســة الحســن الثانــي بــوادي الجــوز بالقرطاســية المدرســية: قامــت الوكالــة 
بتوزيــع قرطاســية وأدوات مدرســية للحقائــب خــالل الزيــارة الميدانيــة التــي قــام بهــا الدكتــور محمــد ســالم 

الشــرقاوي للقــدس فــي الفتــرة مــن 05 إلــى 14 ســبتمبر 2022. 

2. مشاريع المساعدة االجتماعية:
- برنامــج العيــش الكريــم: تواصــل الوكالــة برنامــج العيــش الكريــم الــذي تــوزع بمقتضــاه 29 ألــف رغيــف خبــز 
يوميــا لفائــدة 2900 عائلــة مســتفيدة، ويخلــق دورة اقتصاديــة هامــة ال تقــل عــن 130 ألــف دوالر شــهريا 

يســتفيد منهــا حوالــي 20 مخبــزا. 
- برنامــج كفالــة األيتــام المكفوليــن مــن قبــل الوكالــة، لتضــم 30 مــن األيتــام الجــدد تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 5 و15 ســنة، انضافــوا لقائمــة األيتــام الذيــن تكفلهــم الوكالــة، بتبــرع كريــم مــن محســن مغربــي، 
ليصبــح عــدد األيتــام المكفوليــن 130 يتيمــا، كمــا تــم توزيــع حقائــب مدرســية وأدوات لفائــدة األيتــام 

ــة وغيرهــم. ــن الوكال ــن م المكفولي
- برنامــج الطــرود الغذائيــة:  تواصــل الوكالــة توزيــع الحصــص الغذائيــة حيــث عملــت علــى توزيــع حوالــي 425 

قفــة غذائيــة خــالل شــهر رمضــان 1444 هجريــة علــى العائــالت المقدســية.
- مســاعدات لجمعيــات أو أشــخاص مقدســيين، تــم توزيعهــا خــالل الزيــارة التــي نظمتهــا الوكالــة 

للقــدس خــالل شــهر شــتنبر 2022. 
- حملــة »عونــة 2022«: عملــت الوكالــة علــى تمويــل هــذه الحملــة فــي إطــار موســم قطــف الزيتــون لهــذا 
العــام مــن خــالل تســليم معــدات وأدوات للمزارعيــن شــملت 25 آلــة كهربائيــة لقطــف الزيتــون مــزودة 
ببطاريــات وســاللم ومفــارش أرضيــة و300 مشــط يــدوي، وأكيــاس لنقــل المحصول، ومعدات أخرى تســتخدم 
فــي جنــي الزيتــون. كمــا عملــت علــى تأميــن احتياجــات مزارعــي محافظــة القــدس وذلــك فــي إطــار برنامجها 
الدائــم لتمكيــن المقدســيين مــن الصمــود فــي أراضيهــم. ونظمــت هــذه الحملــة بتنســيق مــع محافظــة 

القــدس فــي إطــار برنامــج دعــم الفئــات النشــيطة فــي القــدس الــذي تشــرف عليــه الوكالــة.
أجهــزة حواســيب لمكتبــة المســجد األقصــى: علــى إثــر زيــارة المســجد ضمــن برنامــج الزيــارة الميدانيــة   -
ــة المســجد األقصــى بأجهــزة حواســيب  ــد مكتب ــم تزوي ــي نظمــت للقــدس خــالل شــهر شــتنبر 2022 ت الت

وجهــاز تلفــاز ومعــدات إلكترونيــة مختلفــة.
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3. مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس
- مشــاريع التنميــة البشــرية، بتمويــل مــن المملكــة المغربيــة واصلــت الوكالــة خــالل ســنة 2022 تمويــل 
دفعــات مشــاريع التنميــة البشــرية التــي اســتفادت منهــا 10 جمعيــات بالقــدس فــي مجــال التكويــن 

والتدريــب والمشــاريع الصغــرى المــدرة للدخــل.
- دعــم جمعيــة يــا نمشــي: وهــي جمعيــة تهــدف إلــى المشــي فــي مســارات ســياحية وتاريخيــة مختلفــة، 
تــم دعمهــا مــن الوكالــة مــن خــالل طباعــة 100 بلــوزة لألعضــاء تحمــل صــورة الطفــل ريــان تحــت شــعار »مــن 

القــدس إلــى المغــرب كلنــا ريــان«.
- دعــم أمســية رمضانيــة لفائــدة المركــز النســوي الثــوري ســلوان: قامــت الوكالــة بتمويــل هــذه 
األمســية رمضانيــة التــي نفذتهــا جمعيــة المركــز النســوي الثــوري وتمــت فــي مبنــى ديــر ســيدنا إبراهيــم 
فــي حــي راس العامــود بالقــدس بحضــور 300 شــخص مــن القــدس وضواحيهــا مــن العائــالت المحتاجــة، 
هدفــت هــذه األمســية إلــى تعزيــز الهويــة الحضاريــة لمدينــة القــدس، وتفعيــل األجــواء الرمضانيــة فــي 

المدينــة وأيضــا للمســاهمة فــي زرع الفــرح فــي قلــوب األهالــي واألطفــال فــي المناطــق المهمشــة.
- دعــم الجمعيــة العربيــة لألشــخاص مــع إعاقــة فــي القــدس مــن خــالل تمويــل الملتقــى الرمضانــي األول 
ــة عــن  ــت الوكال ــة تحــت شــعار: »القــدس نرعاهــا بالهمــم«، وخــالل هــذا الحفــل أعلن ــه الجمعي ــذي نظمت ال
تحديــد يــوم 12 أبريــل مــن كل ســنة كُملتقــى ســنوي لألشــخاص فــي وضعيــة اإلعاقــة، تجســيدا لالهتمــام 
الموصــول بهــذه الفئــة مــن المجتمــع المقدســي، وقامــت بتوزيــع أجهــزة ومعــدات لــذوي االحتياجــات الخاصــة. 

4. نادي أطفال من أجل القدس
- المخيمــات الصيفيــة ألطفــال القــدس فــي المغــرب وفــي القــدس: تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، نصــره هللا وأيــده، نظمــت وكالــة بيــت مــال القــدس 
الشــريف بشــراكة مــع وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، الــدورة الثالثــة عشــرة للمخيــم الصيفــي فــي 
المغــرب لفائــدة أطفــال القــدس، وذلــك تزامنــا مــع فعاليــات البرنامــج المغربــي للتخييــم، لفائــدة 50 طفــال 

وطفلــة مــن القــدس، فــي الفتــرة مــا بيــن 12 و 25 غشــت/آب 2022.
وبمــوازاة ذلــك، نظمــت الوكالــة أيضــا 13 مخيمــا فــي القدس، لفائدة 3 آالف من أطفال المدينة المقدســة، 

حســب معاييــر خاصــة لالســتحقاق، بالتعــاون مع مديرية التربيــة والتعليم في القدس.
- الملتقــى الســنوي للطفولــة فــي المدينــة المقدســة، الــذي نظمــه مرصــد »الربــاط للمالحظــة 
والتتبــع والتقويــم« التابــع للوكالــة بشــراكة مــع مديريــة التربيــة والتكويــن فــي القــدس يــوم 06 ســبتمبر 
2022 بحضــور أزيــد مــن 500 طفــل وطفلــة مــن القــدس وأوليــاء أمورهــم لترســيخ الوعــي لــدى أجيــال 

القــدس وتعزيــز معارفهــا بالطبيعــة الخاصــة للمدينــة المقدســة وبمركزهــا الحضــاري العربــي واإلســالمي 
ــة إنســانية جامعــة.  ــة موحــدة بمرجعي كمدين

- النــوادي البيئيــة فــي القــدس: تــم إنجــاز الدليــل الخــاص بالنــوادي البيئيــة الموجــه لطــالب المــدارس 
فــي القــدس الــذي يشــمل: الدليــل التعريفــي، الدليــل التقنــي، الدليــل التطبيقــي، دليــل المؤطــر البيئــي، 

دليــل التربيــة علــى البيئــة، وإشــكالية القــدس البيئيــة.
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5. مرصد الرباط للماحظة والتتبع والتقييم
بعــد افتتاحــه خــالل العــام 2021 باشــرت الوكالــة تجهيــز المبنــى بــكل مــا يلــزم مــن معــدات مكتبيــة وكاميــرات 
مراقبــة وغيرهــا مــن أدوات ضروريــة لتشــغيل المرصــد. وضمــن تقاريــر المرصــد لهــذا العــام تــم إصــدار تقريــر 

موضوعاتــي يســلط الضــوء علــى الواقــع الصعــب للقــدس الشــرقية وذلــك بمناســبة اليــوم العالمــي للمــدن.

6. منصة »الداللة« للتجارة االجتماعية والتضامنية
مــن أجــل تفعيــل هــذه المنصــة التــي أطلقتهــا الوكالــة الســنة الماضية، عملت خــالل هذا العام على االســتعانة 

بخبــراء متخصصيــن وقامــت بشــراء المنتوجات الحرفية من الجمعيات المقدســية بهــدف وضعها على المنصة.

7. قطاع الثقافة والفنون والنشـر والتوثيق
أطلقــت الوكالــة خــالل العــام 2000 حزمــة مــن المشــاريع فــي مجــال الفنــون والتــراث والصناعــات الثقافيــة 

بمبلــغ 150.000,00 دوالر همــت تمويــل المشــاريع التاليــة: 
- مشروع »أنشطة وفعاليات فانوس رمضان 1443هـ« لفائدة جمعية برج اللقلق المجتمعي بالقدس؛
-مشروع »معرض القدس السنوي للكتاب و6 معارض للتراث والفنون« لفائدة مركز يبوس الثقافي؛

- مشروع »دعم الفنون الشعبية« لفائدة جمعية الجالية اإلفريقية بالقدس؛
- مشــروع »ورشــات درامــا تعبيريــة وتدريــب ممثليــن جــدد ودرامــا خاصــة بالمعلميــن والمرشــدين« لفائــدة 

المســرح الوطنــي الفلســطيني - الحكواتــي.
- دعــم مؤتمــر اللقــاء للدراســات الدينيــة والتراثيــة والثقافيــة فــي األرض المقدســة فــي إطــار االتفاقيــة 
ــر  ــة الفك ــت شــعار »حري ــي تح ــر الســنوي الدول ــل المؤتم ــم تموي ــاء ت ــز اللق ــة ومرك ــن الوكال ــة بي المبرم

ــر 2022. ــوم 25 فبراي ــد بالقــدس ي والمعتقــد« المنعق

8. قطاع اإلعام وحرية الصحافة
-  نظمــت الوكالــة بالتعــاون مــع معهــد اإلعــالم واالتصــال في المغرب ومعهد اإلعالم العصــري بالقدس »جائزة 
القــدس الشــريف للتميــز الصحفــي فــي اإلعــالم التنمــوي« -دورة الصحافيــة الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلــة- تــم 
اإلعــالن عنهــا علــى هامــش مشــاركة الوكالــة فــي الــدورة 27 للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب بتاريــخ 

06 يونيــو 2022.

- وأعلنــت وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف يــوم االثنيــن 23 مــاي 2022 عــن إحــداث منحــة »القــدس« لدعــم 
ــف دوالر، خــالل حفــل  ــغ 40 أل ــا القــدس وفلســطين، بمبل ــة اإلعــالم والصحافــة ذات العالقــة بقضاي حري

تنصيــب لجنــة التحكيــم الــذي أقامتــه الوكالــة بمقرهــا بالربــاط بتاريــخ 23 مايــو 2022.
-  عــالوة علــى ذلــك، رصــدت الوكالــة مبلــغ 40 ألــف دوالر كذلــك لمنــح تشــجيعية تخصصهــا للطلبــة الباحثيــن 

المتخصصيــن فــي مجــال اإلعــالم إلنجــاز بحــوث ودراســات توثيقيــة عــن واقــع مدينــة القــدس وتاريخهــا 
وأوجــه ارتبــاط المغاربــة بهــا، لفائــدة طــالب معهــد اإلعــالم واالتصــال فــي المغــرب وماجســتير اإلعــالم 

فــي جامعــة القــدس.
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مشاريع وبرامج الوكالة خال سنة 2022

المبلغ بالدوالرالقطاعات

      دعم القطاعات االجتماعية:
قطاع التعليم

649,00 104برنامج المنح الدراسية للطلبة

730,00 6توزيع القرطاسية على تالميذ مدرسة الحسن الثاني

379,00 111مجموع قطاع التعليم

      قطاع المساعدة االجتماعية
573,00 259 1برنامج العيش الكريم

023,00 213برنامج كفالة اليتيم المقدسي

746,00 49قفة غذائية ألسر األيتام بمناسبة شهر رمضان المبارك

000,00 15مساعدات لجمعيات أو أشخاص مقدسيين

25578,57"مشروع قطف الزيتون "عونة 2022

250,00 29أجهزة حواسيب لمكتبة المسجد األقصى

170,57 592 1مجموع قطاع المساعدة االجتماعية

      المركز الثقافي المغربي
832,00 609مصاريف إدارية

832,00 609مجموع تسيير المركز الثقافي المغربي

BMAQ-C’SCFA  نادي أطفال من أجل القدس      
400,00 12نموذج محاكاة القمة السنوية الدولية للطفولة

047,28 11»الجائزة السنوية »ألوان القدس

000,00 5النوادي البيئية في القدس

542,00 104المخيمات الصيفية بالقدس

400,00 306المخيم الصيفي ألطفال القدس بالمغرب

BMAQ-C’SCFA 389,28 439مجموع نادي أطفال من أجل القدس

BMAQ-CfR&S مركز »بيت المقدس« للبحوث والدراسات      
 جائزة التميز الصحفي في االعالم التنموي دورة الصحافية المقدسية

229,68 40)شيرين أبو عاقلة )الدورة األولى

000,00 50»طباعة الكتب ضمن إصدارات الوكالة »كتاب القدس« و«جواز العبور

BMAQ-CfR&S 229,68 90مجموع مركز »بيت المقدس« للبحوث والدراسات
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BMAQ –DlalaMarketstore منصة ›داللة‹ للتجارة االجتماعية والتضامنية      

580.28 3شراء المنتجات المقدسية

المعرض التجاري السابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون 
646.51 1االسالمي

395.35 36 مصاريف إدارية

622,14 41 مجموع منصة الداللة االلكترونية للتجارة االجتماعية والتضامنية

BMAQ-AM&Eo مرصد »الرباط« للماحظة والتتبع والتقويم بالقدس      

043,13 48تجهيز المرصد

 "تقرير موضوعاتي يسلط الضوء على الواقع الصعب للقدس الشرقية"
بمناسبة اليوم العالمي للمدن

 
5 009,00

548,00 88مصاريف إدارية

600,13 141مجموع مرصد »الرباط« للماحظة والتتبع والتقويم بالقدس

BMAQ-CISdep مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس      
629,00 1أمسية رمضانية - المركز النسوي الثوري سلوان

264,53 15الملتقى الرمضاني األول - الجمعية العربية لألشخاص مع إعاقة

 شراء أجهزة ومعدات لذوي االحتياجات الخاصة - الجمعية العربية
لألشخاص مع إعاقة

13 517,64

027,11 42مصاريف إدارية

438,27 72مجموع مبادرات أهلية - مشاريع التنمية البشرية

      مشاريع الفنون والتراث والصناعات الثقافية 

000,00 30المؤتمر السنوي الدولي "حرية الفكر والمعتقد" - مركز اللقاء

 معرض القدس السنوي للكتاب 6 معارض للتراث والفنون - مركز يبوس
الثقافي

46 000,00

009,00 15فانوس رمضان - مركز برج اللقلق

 مشروع ورشات دراما تعبيرية وتدريب ممثلين جدد ودراما خاصة بالمعلمين
والمرشدين - المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي

40 000,00

200,00 16مشروع دعم الفنون الشعبية - جمعية الجالية االفريقية بالقدس

209,00 147مجموع مشاريع الفنون والتراث والصناعات الثقافية

870,07 245 3المجموع الكلي لمشاريع وبرامج الوكالة خال سنة 2022
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أنشطة الوكالة خال العام 2022
ملتقيات ومنتديات 

- لقــاء إشــعاعي بالمدرســة العليــا للتكنولوجيــا بالعيــون، قامــت الوكالــة بتنشــيطه مــع األســاتذة 
الباحثيــن والطلبــة وعمــوم المهتميــن فــي موضــوع: "التــزام المملكــة المغربيــة بالدفــاع عــن القــدس ونصرة 
القضيــة الفلســطينية مــن خــالل األعمــال االجتماعيــة الميدانيــة لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف" بتاريــخ 

17 فبراير/شــباط 2022.

- االجتمــاع التنســيقي الثانــي للجنــة الفرعيــة للتجــارة واالســتثمار )TISC( الــذي نظمــه المركــز 
اإلســالمي لتنميــة التجــارة )CIDC( بمراكــش فــي الفتــرة مــن 07-08 مــارس 2022 فــي إطــار تعزيــز تنظيــم 
ــب 14 مؤسســة أخــرى  ــى جان ــة إل ــه الوكال ــة، وشــاركت في ــن أعضــاء اللجن برامــج وأنشــطة مشــتركة بي

مــن داخــل المغــرب وخارجــه.
- الــدورة 48 لمجلــس وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي: شــاركت 
الوكالــة فــي هــذه الــدورة )دورة بنــاء الشــراكات مــن أجــل الوحــدة والعدالــة والتنميــة( التــي عقــدت فــي 
ــة باكســتان اإلســالمية يومــي 22 و 23 مــارس 2022، والتــي صــدر عنهــا قــرار رقــم  ــاد بجمهوري إســالم أب
48/8 -ث بشــأن وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، يشــيد بعملهــا تحــت اإلشــراف المباشــر لصاحــب الجاللــة 

الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة القــدس ويدعــو الــدول األعضــاء والمؤسســات واألفــراد لدعــم الوكالــة 
والمســاهمة فــي تمويــل مشــاريعها بالقــدس.

- الجمــع العــام حــول التعــاون بيــن منظمــة التعــاون اإلســامي واألمــم المتحــدة: شــاركت الوكالــة فــي هذا 
الجمــع العــام حــول التعــاون بيــن منظمــة التعــاون اإلســالمي واألمــم المتحــدة الــذي عقــد بجنيــف فــي الفتــرة 
18 - 20 يوليــوز 2022، تــم خاللــه تقديــم حصيلــة مشــاريع الوكالــة التــي أنجــزت بالقــدس خــالل ســنتي 2021 و2022.

- االجتمــاع الثانــي لفريــق الخبــراء الحكومييــن الدولييــن حــول وثيقــة اســتعراض منتصــف المــدة 
لبرنامــج عمــل منظمــة التعــاون اإلســامي فــي أفــق 2025: شــاركت الوكالــة فــي أشــغال هــذا 
االجتمــاع الــذي عقــد فــي مقــر األمانــة العامــة للمنظمــة بجــدة خــالل الفتــرة مــن 22 إلــى 24 نونبــر 2022، 
وعلــى هامشــه اســتقبل الســيد األميــن العــام لمنظمــة التعــاون اإلســالمي الســيد حســين ابراهيــم طــه 
يــوم الثالثــاء 22 نونبــر 2022 وفــد الوكالــة، حيــث أشــاد الســيد األميــن العــام بهــذه المناســبة عــن تقديــر 
ــم القــدس والمقدســيين.  ــد الســادس لدع ــك محم ــة المل ــي يبذلهــا صاحــب الجالل ــة للجهــود الت المنظم
واســتمع الســيد األميــن العــام، خــالل هــذا اللقــاء الــذي حضــره الســيد ســمير بكر، األمين العام المســاعد لشــؤون 

القــدس، لعــرض عــن حصيلــة انجــازات الوكالــة فــي القــدس فــي المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة.
ــة العامــة للمنظمــة إمكانياتهــا لمســاعدة  ــة أن تســخر األمان ــى أهمي ــد عل ــى التأكي ــص االجتمــاع إل وخل
الوكالــة علــى تعبئــة التمويــالت الالزمــة التــي ســتمكنها مــن النهــوض بمســؤولياتها بمــا يســاهم فــي 

االســتجابة لتطلعــات وآمــال المقدســيين.
-  الــدورة السادســة لاجتمــاع الســنوي التنســيقي لمؤسســات منظمــة التعــاون اإلســامي: شــاركت 
الوكالــة فــي الــدورة السادســة لالجتمــاع الســنوي التنســيقي لمؤسســات منظمــة التعــاون اإلســالمي، 
الــذي عقــد بمقــر األمانــة العامــة فــي جــدة خــالل الفتــرة 14 - 15 دجنبــر 2022، والــذي شــكل فرصــة للتواصــل 
ــى البرامــج واألنشــطة  ــه االتفــاق عل ــم خالل ــواء المنظمــة، كمــا ت ــة تحــت ل مــع كل المؤسســات المنضوي
التــي ســيتم تنفيذهــا بالتعــاون بيــن هــذه المؤسســات حيــث ستســاهم الوكالــة فــي 8 فعاليــات مبرمجــة 

برســم ســنة 2023 مــن أصــل 15 فعاليــة مبرمجــة.
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لقاءات ثنائية ومتعددة األطراف
ــن  ــوم االثني ــدار البيضــاء ســطات ي ــس جهــة ال ــزوز رئيــس مجل ــف مع ــد اللطي - اســتقبل الســيد عب
17 ينايــر 2022 بمكتبــه بالــدار البيضــاء الســيد محمــد ســالم الشــرقاوي، المكلــف بتســيير وكالــة بيــت مــال 

القــدس. وتمحــورت المباحثــات بيــن الجانبيــن حــول بحــث ســبل التعــاون مــن أجــل إنجــاز مشــاريع فــي القــدس 
مــن خــالل بروتوكــول تعــاون يوقــع بيــن الطرفيــن؛

- زار وفــد بلجيكــي يضــم فاعليــن سياســيين وجمعوييــن وأســاتذة جامعييــن وطلبــة ومدرســين، يــوم 
بــاط " للمالحظــة والتتبــع والتقويــم فــي القــدس، التابــع لوكالــة  الثالثــاء فاتــح مــارس 2022 مقــر مرصــد " الرِّ
بيــت مــال القــدس الشــريف بمدينــة القــدس، وأعــرب عــن تقديــره للعمــل اإلنســاني الــذي تقــوم بــه وكالــة 

بيــت مــال القــدس الشــريف فــي المدينــة المقدســة.
- قــام الســيد رشــيد المليانــي المديــر العــام للمدرســة الوطنيــة لــإدارة بزيــارة مجاملــة لمقــر الوكالــة 
بالربــاط يــوم 19 أبريــل 2022، تــم خاللهــا بحــث ســبل التعــاون بيــن المؤسســتين فــي مجــال البحــث العلمــي 
والتكويــن المســتمر، وتنظيــم أنشــطة مشــتركة وتبــادل الخبــرات مــع الفلســطينيين. وتــم خاللهــا التنويــه 

بعمــل الوكالــة ومنجزاتهــا فــي مدينــة القــدس.
- قــام معالــي الســيد حســين إبراهيــم طــه األميــن العــام لمنظمــة التعــاون اإلســامي والوفــد 
المرافــق لــه بزيــارة لمقــر وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف يــوم 15 يونيــو 2022، وذلــك فــي إطــار الزيــارة 
الرســمية التــي قــام بهــا للمغــرب. تــم خــالل هــذا االجتمــاع تقديــم عــروض عــن منجــزات والوكالــة وبرامجهــا 
فــي القــدس للحفــاظ علــى الهويــة العربيــة اإلســالمية لمدينــة القــدس. ومــن جهتــه أشــاد الســيد األميــن 
العــام بــدور الوكالــة وبدعــم المملكــة المغربيــة لهــا وبالرعايــة الخاصــة التــي يوليهــا لهــا جاللــة الملــك 

محمــد الســادس للقــدس وأبــدى اســتعداد المنظمــة للتعــاون مــع الوكالــة. 
- عقــد اجتمــاع مــع الســيد وليــد عــداس مديــر المركــز اإلقليمــي للبنــك اإلســامي للتنميــة والســيد 
ســعيد مرابــط خبيــر اقتصــادي بالبنــك،  يــوم 15 يونيــو 2022 مســاء، تــم خاللــه تقديــم منجــزات الوكالــة 

واقتراحــات البنــك لدعــم برامجهــا واالتفــاق علــى إحيــاء مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن المؤسســتين.  
- أجرى الســيد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤســاء مجالس الجماعات، 
يــوم الثالثــاء 23 غشــت/آب 2022، زيــارة لمقــر لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف وتجــول بمرافقهــا وفضــاء 

المعــارض التابــع لهــا، وأجــرى مباحثــات مــع الســيد مديــر الوكالــة حــول آليــات وســبل التعــاون الممكنــة.
-  قــام طلبــة المركــز اللغــوي العربــي "قلــم" بزيــارة لمقــر الوكالــة بتاريــخ 20 شــتنبر 2022 رفقــة مؤطريهــم 

بهــدف التعــرف علــى أنشــطتها ومهامهــا، حيــث قدمــت لهــم عــروض عــن عمــل الوكالــة ومنجزاتهــا فــي 
القــدس الشــريف، وتنــدرج هــذه الزيــارة فــي إطــار البرنامــج الثقافــي للمركــز الــذي ينظــم زيــارات لمختلــف 

المعالــم التاريخيــة والثقافيــة والعلميــة بمدينــة الربــاط.
-  قــام وفــد مــن البرلمانييــن الموريتانييــن بزيــارة مجاملــة لمقــر الوكالــة يــوم األربعــاء 21 شــتنبر 2022 

رفقــة أعضــاء الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعمــار فــي فلســطين، وذلــك بهــدف التعــرف علــى مشــاريعها 
والمهمــة التــي تقــوم بهــا تحــت الرعايــة الكريمــة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة 
القــدس، ولمــد جســور التواصــل مــع مختلــف الشــخصيات والهيئــات المغربيــة خدمــة للقضيــة الفلســطينية. 
- زار الســيد زيــاد الجعبــري رئيــس جمعيــة الصداقــة الفلســطينية المغربيــة مقــر الوكالــة يــوم الخميــس 13 
أكتوبــر 2022، حيــث قــام بجولــة فــي معــرض الوكالــة وخــالل هــذا اللقــاء تــم عــرض شــريط عــن منجــزات الوكالــة 
فــي القــدس وآخــر عــن برنامــج المخيمــات الصيفيــة، كمــا أبــدى الســيد الجعبــري اســتعداده للتعــاون مــع الوكالــة.
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- قــام وفــد مــن التحالــف الوطنــي الســينغالي لدعــم القضيــة الفلســطينية بزيــارة لمقــر وكالــة بيــت 
مــال القــدس الشــريف فــي الربــاط يــوم الســبت 15 أكتوبــر 2022، وضــم الوفــد كال مــن الشــيخ المختــار كبــي، 

رئيــس التحالــف، مرفوقــا بالشــيخ عبــدهللا الم، والدكتــور تــاال أمبينــغ.
وتعــرف الوفــد علــى جانــب مــن المشــاريع التــي تنفذهــا الوكالــة فــي القــدس بتوجيهــات كريمــة من صاحب 
ــة القــدس، فــي مجــاالت االعمــار والصحــة والتعليــم وبرامــج  ــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجن الجالل
ــارة بحضــور الشــيخ عمــر اليحيــاوي  المســاعدة االجتماعيــة واإلنســانية المختلفــة، وقــد جــرت هــذه الزي
مــن تونــس، وأعضــاء مــن فــرع الهيئــة الدوليــة لإلعمــار فــي فلســطين بالمغــرب، ومــن حركــة التوحيــد 

واإلصــالح بالمغــرب.
- نظــم أعضــاء مكتــب الجمعيــة المغربيــة لدعــم اإلعمــار فــي فلســطين زيــارة لمقــر الوكالــة يــوم الثالثــاء 
25 أكتوبــر 2022، تــم خاللهــا تقديــم مشــاريع اإلعمــار الطــارئ الممولــة مــن قبــل أعضــاء الجمعيــة، والمشــاريع 

المســتقبلية فــي قطــاع الترميــم واإلســكان فــي القــدس بغيــة تنفيذهــا حســب األولويــة بشــراكة بيــن الطرفين.
- نظمــت الوكالــة زيــارة عمــل لفائــدة وفــد مــن المهندســين المعمارييــن مــن القــدس وذلــك بالتعــاون 
مــع وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر واإلســكان وسياســة المدينــة فــي الفتــرة مــن 05 إلــى 12 دجنبــر 
2022، وفــي هــذا اإلطــار تــم إعــداد برنامــج حافــل شــمل زيــارة األوراش والمعالــم التاريخيــة لــكل مــن مدينــة 

الربــاط، فــاس، ميدلــت، الراشــدية، ورزازات، مراكــش والــدار البيضــاء بهــدف تبــادل الخبــرة والتجــارب فــي 
مجــال ترميــم المبانــي األثريــة بيــن المهندســين المغاربــة وأشــقائهم الفلســطينيين.

أنشطة وفعاليات 

ــة بالتعــاون مــع  ــه الوكال ــذي أقامت ــز الصحفــي فــي اإلعــام التنمــوي ال ــزة التمي -  حفــل إطــاق جائ
المعهــد العالــي لإلعــالم واالتصــال بالربــاط ومعهــد اإلعــالم العصــري التابــع لجامعــة القــدس، بيــن الربــاط 
والقــدس بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد يــوم الخميــس 10 فبرايــر 2022 بمقــر المعهــد بالربــاط، وتهــدف 
هــذه الجائــزة إلــى ترســيخ وعــي األجيــال بالقضيــة الفلســطينية وتشــجيع طــالب علــوم اإلعــالم واالتصــال 
فــي المغــرب وفــي القــدس، وتــم خــالل هــذا الحفــل كذلــك اإلعــالن عــن منــح تشــجيعية خصصتهــا الوكالــة 
لفائــدة الطلبــة الباحثيــن بالمعهــد العالــي لإلعــالم واالتصــال بالربــاط  بســلكي اإلجــازة والماســتر وطلبــة 
معهــد اإلعــالم العصــري التابــع لجامعــة القــدس بســلكي اإلجــازة والماجســتير إلعــداد مشــاريع بحثيــة حــول 

"القــدس"، كمــا نظــم علــى هامــش هــذا الحفــل معــرض يــؤرخ ألهــم المحطــات التاريخيــة للجنــة القــدس.

-  حفــل تســليم الجوائــز علــى الفائزيــن بالــدورة الثالثــة لمســابقة "ألــوان القــدس": نظمــت الوكالــة 

بمقرهــا بالربــاط يــوم الثالثــاء 17 مــاي 2022 احتفاليــة رمزيــة لتســليم الجوائــز على الفائزين بالنســخة الثالثة 
مــن مســابقة "ألــوان القــدس"، التــي نظمتهــا علــى مــدى العــام 2021 بالتعــاون مــع األكاديميــة الجهويــة 
لجهــة الربــاط ســال القنيطــرة تحــت شــعار "القــدس رمــز التســامح والمحبــة والســام"، ووجهــت هــذه 
المســابقة لتالميــذ المؤسســات التعليميــة بهــدف نشــر الوعــي بأهميــة المقدســات الدينيــة بالمدينــة 
المقدســة والحفــاظ عليهــا كرمــز للتعايــش والســالم بيــن أتبــاع الديانــات الســماوية الثــالث. وعلــى هامــش 
هــذه االحتفاليــة تــم افتتــاح معــرض للصــور ببهــو الوكالــة يضــم اللوحــات المختــارة مــن قبــل لجنــة التحكيــم 

التــي أشــرفت علــى فــرز واختيــار اللوحــات المشــاركة والفائــزة.



18          التقرير السنوي 2022 -   وكالة بيت مال القدس الشريف

-  حفــل تنصيــب أعضــاء لجنــة التحكيــم الــذي أقامتــه الوكالــة بمقرهــا بالربــاط يــوم االثنيــن 23 مايــو 2022 

بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد بيــن الربــاط والقــدس، وتعنــى هــذه اللجنــة بتقييــم األعمــال المشــاركة 
واختيــار األعمــال الفائــزة بجائــزة التميــز الصحفــي فــي اإلعــالم التنمــوي فــي أصنــاف االســتطالع التلفــزي، 
التقريــر اإلذاعــي والتقريــر المكتــوب، وضمــت اللجنــة فــي عضويتهــا شــخصيات مــن المغــرب برئاســة األســتاذ 

عبــد هللا ســاعف وشــخصيات مــن فلســطين برئاســة الدكتــور صــالح حســين أحمــد ناصــر.
كمــا أعلنــت الوكالــة خــالل هــذا الحفــل عــن إحــداث منحــة "القــدس" لدعــم حريــة اإلعــالم والصحافــة ذات 

ــا القــدس وفلســطين. العالقــة بقضاي
-  النســخة الثانيــة مــن برنامــج محــاكاة القمــة الدوليــة للطفولــة مــن أجــل القــدس: فــي إطــار 

ــال القــدس الشــريف،  ــت م ــة بي ــه وكال ــذي تحتضن ــادي أطفــال مــن أجــل القــدس ال البرمجــة الســنوية لن
نظمــت الوكالــة النســخة الثانيــة مــن نمــوذج محــاكاة القمــة الدوليــة للطفولــة مــن أجــل القــدس برســم 
ســنة 2022 بالتعــاون مــع مــدارس جبــران خليــل جبــران الدوليــة ومدرســة لفريــر الثانويــة بالقــدس يــوم 
الثالثــاء 31 مايــو 2022 فــي موضــوع "التربيــة علــى قيــم المحبــة والســام" وذلــك فــي إطــار بروتوكــول 

ــارس 2021. ــخ 24 م ــن األطــراف بتاري ــاون الموقــع بي التع
وعلــى غــرار الــدورة الســابقة، عرفــت هــذه الــدورة مشــاركة تالميــذ مــن جنســيات مختلفــة يمثلــون مدرســة 
ــة ســواء  ــر الثانوي ــون مدرســة لفري ــن القــدس الشــريف يمثل ــب أقرانهــم م ــى جان ــران إل ــل جب ــران خلي جب

حضوريــا أو بتقنيــة التناظــر المرئــي عــن بعــد. 
ــة  ــز الصحفــي فــي اإلعــام التنمــوي، نظمــت الوكال ــزة القــدس الشــريف للتمي ــم جائ -  حفــل تقدي
ــاط الفتــح بالمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب لإلعــالن  هــذا الحفــل يــوم االثنيــن 06 يونيــو 2022 بقاعــة رب
عــن الجوائــز وتتويــج الفائزيــن، مغاربــة وفلســطينيين، بالــدورة األولــى لهــذه الجائــزة التــي أطلقــت عليهــا 
دورة الصحافيــة المقدســية الشــهيدة "شــيرين أبــو عاقلــة"، وتــم خــالل هــذه المناســبة تســليم ميداليــة 
"الشــجاعة واإلقــدام" التــي خصصهــا مرصــد الربــاط للمالحظــة والتتبــع والتقويــم التابــع للوكالــة فــي 

القــدس لتكريــم الصحافيــة الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلــة. 
- احتفاليــة مقدســية فــي إطــار الربــاط عاصمــة للثقافــة فــي العالــم اإلســامي، عقــدت بمقــر الوكالــة 
ــالل  ــواء ب ــو 2022 بحضــور وفــد مــن المؤتمــر الوطنــي الشــعبي للقــدس برئاســة الل ــاء 21 يوني ــوم الثالث ي
النتشــه، أميــن عــام المؤتمــر، وممثليــن عــن الجماعــات الترابيــة للمملكــة، كمــا تــم خــالل هــذه االحتفاليــة 
تكريــم ذكــرى الدكتــور حنــا عيســى األميــن العــام الســابق للهيئــة اإلســالمية المســيحية لنصــرة القــدس 
والمقدســات بمشــاركة حرمــه الدكتــورة ليليــان هيالنــة. وبهــذه المناســبة تــم افتتــاح معــرض الصــور 

بعنــوان "الربــاط فــي القــدس" فــي بهــو الوكالــة.
- النــدوة الدوليــة لإعــام والتواصــل اإلنمائــي التــي نظمتهــا كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ســايس 
فــاس ومختبــر الدراســات األدبيــة واللســانية وعلــوم اإلعــالم والتواصــل بالجامعــة بشــراكة مــع األكاديميــة 
الدوليــة لتنميــة اإلعــالم واالتصــال بالربــاط تحــت عنــوان "اإلعــالم والتواصــل اإلنمائــي.. األدوار فــي خدمــة 
التنميــة" فــي الفتــرة مــن 4-5 نونبــر 2022 بقاعــة المؤتمــرات بمدينــة إفــران، وشــاركت الوكالــة فــي هــذه 
النــدوة بمداخلــة بعنــوان: "مركــز اإلعــالم والتواصــل لتحقيــق أهــداف التنميــة فــي القــدس مــن خــالل تجربــة 

وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف". 
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- اللقــاء اإلخبــاري فــي موضــوع: "قطــاع اإلعمــار فــي القــدس: تحديــات ورهانــات"، نظمتــه الوكالــة يوم 
االثنيــن 14 نونبــر 2022 بيــن الربــاط والقــدس بتقنيــة التناظــر المرئــي لمناقشــة ملــف اإلعمــار فــي القــدس 
نظــرا لألهميــة الخاصــة التــي توليهــا لهــذا القطــاع، وحضــر هذا اللقاء ممثلون عن جمعية البســتان - ســلوان 
مــن القــدس وأعضــاء الجمعيــة المغربيــة لدعــم اإلعمــار فــي القــدس ونخبة مــن المهتمين والدبلوماســيين. 

- ورشــة علميــة متخصصــة فــي موضــوع: "بيــن فــاس والقــدس: حمايــة العمــارة األثريــة وصيانتهــا 
واجــب مشــترك لإنســانية" نظمتهــا الوكالــة بالتعــاون مــع وكالــة تنميــة وإعــادة االعتبــار لفــاس وجمعية 
فــاس ســايس يــوم األربعــاء 7 دجنبــر 2022 بهــدف صياغــة وثيقــة مرجعيــة ألعمــال الترميــم وصيانــة المبانــي 
األثريــة فــي القــدس، وعلــى هامــش هــذه الورشــة أقامــت الوكالــة معرضــا للصــور بعنــوان "القــدس 
العتيقــة" وذلــك ضمــن فعاليــات زيــارة العمــل التــي نظمتهــا الوكالــة لفائــدة وفــد مــن المهندســين 

المعمارييــن مــن القــدس فــي الفتــرة مــن 05 إلــى 12 دجنبــر 2022.

مشاركة الوكالة في المعارض
1. المعرض الدولي للنشر والكتاب

شــاركت الوكالــة فــي الــدورة 27 للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب، التــي نظمــت بمدينــة الربــاط تزامنــا مــع 
تخليــد الربــاط، مدينــة األنــوار، عاصمــة للثقافــة اإلفريقيــة واإلســالمية فــي الفتــرة مــن 02 إلــى 12 يونيــو 2022.
وعلــى غــرار الســنوات الماضيــة أقامــت الوكالــة رواقــا فــي فضــاء المعــارض تــم تدشــينه مــن قبــل الســيد 
ــدري أزوالي، وقدمــت  ــة الســيد أن ــر الشــباب والثقافــة والتواصــل رفقــة الســيد مستشــار صاحــب الجالل وزي
فيــه أحــدث إصــدارات الوكالــة ومنشــوراتها، كمــا نظمــت بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والثقافــة واالتصــال 

ــات التاليــة: الفعالي
- ندوة لتقديم كتاب "القدس" الذي أصدرته الوكالة برسم سنة 2022، يوم 04 يونيو 2022؛

- افتتــاح معــرض "القــدس وفلســطين فــي رســائل وخطــب أميــر المؤمنيــن" بشــراكة مــع مجلــس الجاليــة 
المغربيــة بالخــارج يــوم 05 يونيــو 2022؛

- نــدوة عــن "دور المراكــز الثقافيــة العربيــة واإلســالمية فــي الحفــاظ علــى هويــة القــدس وعروبتهــا" 
المركــز الثقافــي نموذجــا" يــوم 05 يونيــو 2022؛

- حفــل تقديــم الجوائــز علــى الفائزيــن فــي جائــزة "القــدس الشــريف" للتميــز الصحفــي فــي اإلعــالم 
التنمــوي يــوم 05 يونيــو 2022.

2. المعرض التجاري السابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسامي
شــاركت الوكالــة فــي الــدورة 17 للمعــرض التجــاري الســابع عشــر للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
اإلســالمي الــذي عقــده المركــز اإلســالمي لتنميــة التجارة ووزارة التجارة والمؤسســات الصغرى والمتوســطة 
لجمهوريــة الســنغال بالتعــاون مــع المركــز الســنغالي الدولــي للتجــارة الخارجيــة بــدكار فــي الفتــرة مــن -19
13 يونيــو 2022 بفضــاء المعــارض للمركــز الســنغالي الدولــي للتجــارة الخارجيــة، وشــاركت الوكالــة فــي هــذا 

المعــرض مــن خــالل عــرض منتجــات حرفيــة مقدســية وتقديــم منصــة الداللــة للتجــارة االجتماعيــة والتضامنيــة. 
وحــازت الوكالــة علــى الجائــزة الخاصــة للــدورة ال 17 للمعــرض التجــاري للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 

اإلســالمي، عــن مشــاركتها المتميــزة فــي هــذا الحــدث.
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3. المعرض الجهوي للكتاب والنشر بالداخلة
شــاركت الوكالــة كضيــف شــرف فــي فعاليــات الــدورة 12 للمعــرض الجهــوي للكتــاب الــذي نظمتــه المديريــة 
الجهويــة لــوزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل- قطــاع الثقافــة بمدينــة الداخلــة مــن 18 إلــى 26 نونبــر 2022، 
مــن خــالل إقامــة رواق لعــرض إصداراتهــا ومعــرض للصــور بعنــوان: "محطــات مشــرقة فــي عمــل لجنــة القدس" 
يــؤرخ ألهــم المحطــات التاريخيــة فــي مســار لجنــة القــدس وآخــر بعنــوان "القــدس وفلســطين فــي خطــب 
ــى هامــش هــذا  ــة عل ــا نظمــت الوكال ــارج، كم ــة بالخ ــة المغربي ــب الجالي ــع مكت ــن" بشــراكة م ــر المؤمني أمي

المعــرض عــدة فعاليــات بحضــور نخبــة مــن المثقفيــن والدبلوماســيين.

4. معارض بمقر الوكالة بالرباط
احتضنت الوكالة خالل هذا العام بمقرها بالرباط 3 معارض للصور للتعريف بهوية وحضارة المدينة المقدسة:

- معــرض "القــدس أنشــودتي الجميلــة" مختــارات فنيــة مــن إبداعــات الناشــئة عنوانهــا اإلخــاء والســالم 
بمناســبة الــدورة الثالثــة لمســابقة ألــوان القــدس بتاريــخ 17 مــاي 2022.

-معــرض الصــور "الربــاط فــي القــدس" يضــم صــورا مختــارة مــن مصنفــات "كتــاب القــدس" الــذي تــم إنجــازه 

ــي  ــارة وفــد المؤتمــر الوطن ــم تدشــينه بمــوازاة مــع زي ــة، ت ــدة الوكال ــن فلســطينيين لفائ ــل فناني مــن قب
ــو 2022. ــخ 22 يوني ــة بتاري الشــعبي للقــدس للوكال

-معــرض "القــدس وفلســطين فــي رســائل وخطــب أميــر المؤمنيــن" الــذي احتضنتــه الوكالــة بشــراكة مــع 

مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج بمقرهــا بالربــاط مــن 27 يوليــوز 2022 إلى غاية 30 غشــت 2022، تم تدشــينه 
علــى هامــش االحتفاليــة الخاصــة بمناســبة عيــد العــرش التــي نظمتهــا الوكالــة فــي إطــار مشــاركتها فــي 

مهرجــان ربيــع أكــدال- الريــاض فــي نســخته الخامســة عشــرة الــذي نظمتــه مقاطعــة أكــدال الريــاض.

اتفاقيات وشراكات 

ــاط،  ــة والمعهــد العالــي لإعــام واالتصــال بالرب ــة إطــار للشــراكة والتعــاون بيــن الوكال - اتفاقي

وقعــت يــوم الخميــس 10 فبرايــر 2022 بهــدف تحســيس طلبــة المعهــد بقضايــا القدس الشــريف وتنظيم أنشــطة 
وبرامج مشتركة إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في التكوين المستمر، وتنظيم الجوائز والمسابقات المهنية 

واألكاديميــة، كمــا تــم توقيــع ملحــق خــاص بتنظيــم جائزة "القدس الشــريف" للتميــز الصحفي.
- اتفاقيــة إطــار للشــراكة والتعــاون بيــن الوكالــة ومركــز اللقــاء للدراســات الدينيــة والتراثيــة 
والثقافيــة فــي األرض المقدســة، تــم توقيعهــا يــوم 26 فبرايــر 2022 للتعــاون فــي مجــاالت تشــجيع 
ــد  ــر الوعــي عن ــان فــي األرض المقدســة وتطوي ــة بيــن مختلــف الشــعوب واألدي الحــوارات الدينيــة والثقافي
الشــباب وااللتــزام بخدمــة المجتمــع وتحقيــق الســالم باإلضافــة كمــا تهــدف إلــى التعــاون مــن أجــل عقــد 
لقــاءات شــهرية حــول أهميــة التفاهــم الدينــي والعيــش المشــترك واحتــرام الواحــد لآلخــر، كمــا تــم توقيــع 

ــي تحــت إشــراف مركــز اللقــاء. ــم المؤتمــر الســنوي الدول ــة خــاص بتنظي ملحــق لالتفاقي
 EKEM Market اتفاقيــة تقديــم استشــارات فــي مجــال التســويق الرقمــي بيــن الوكالــة وشــركة -
Intelligence، تــم توقيعهــا يــوم 26 أبريــل 2022 بهــدف مواكبــة الوكالــة فــي مجــال التواصــل الرقمــي عبــر 

وســائل التواصــل االجتماعــي.
- اتفاقيــة تقديــم خدمــات فــي مجــال رقمنــة اإلدارة بيــن الوكالــة وشــركة 7Craft، تــم توقيعهــا يــوم 

03 أكتوبــر 2022 بهــدف مواكبــة الوكالــة فــي أفــق رقمنــة إدارتهــا.
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- بروتوكــول تعــاون بيــن الوكالــة واألكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة طنجــة، تطــوان، 
الحســيمة، تــم توقيعهــا يــوم 17 مــاي 2022 خــالل حفــل تســليم الجوائــز علــى الفائزيــن فــي الــدورة الثالثــة 

مــن مســابقة ألــوان القــدس بهــدف التعــاون لتنظيــم الــدورة الرابعــة مــن المســابقة.
- اتفاقيــة تعــاون وشــراكة بيــن الوكالــة ومجلــس الجاليــة المغربية بالخــارج، تم توقيعهــا يــوم 13 مــاي 2022 
بهــدف تعزيــز الشــراكة والتعــاون بيــن الطرفيــن في مجال إنتاج برامج ومواد مشــتركة موجهــة لمغاربة العالم، 
ضمن المبادئ واألهداف التي تتالءم مع اختصاصات المؤسســتين، تعزيز التنســيق بين المؤسســتين لـــتطوير 
وتثميــن المجــاالت المشــتركة للعمــل علــى إشــاعة قيــم الســالم والتضامــن والعيــش المشــترك، كمــا تهــدف 

هــذه االتفاقيــة إلــى تنظيــم أنشــطة وبرامــج مشــتركة بمــا فــي ذلــك المعــارض، والنــدوات واإلصــدارات.
- اتفــاق إطــار للتعــاون والشــراكة بيــن الوكالــة والمؤتمــر الوطنــي الشــعبي للقــدس، تــم توقيعــه 
يــوم الثالثــاء 21 يونيــو 2022 خــالل زيــارة لوفــد مــن المؤتمــر للمغــرب، بقيــادة اللــواء بــالل النتشــة، األميــن العــام 
للمؤتمر، مرفوقا باألمين العام للهيئة اإلســالمية المســيحية العليا للقدس والمقدســات، وزير شــؤون القدس 
األســبق، األســتاذ حاتــم عبــد القــادر، وأميــن ســر المؤتمــر، األســتاذ يونــس ويهــدف هــذا االتفــاق إلــى تنفيــذ 

مشــاريع فــي مجــال المنــح الدراســية والتكويــن المهنــي وتنظيــم أنشــطة فنيــة وثقافيــة وفعاليــات مشــتركة.
- اتفاقيــة إطــار للتعــاون والشــراكة بيــن الوكالــة والجمعيــة المغربيــة لدعــم اإلعمار في فلســطين، 
تــم توقيعهــا يــوم 14 نونبــر 2022 خــالل اللقــاء اإلخبــاري الــذي نظمتــه الوكالــة حــول اإلعمــار بمناســبة زيــارة 
وفــد مــن القــدس، وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى التعــاون بيــن الطرفيــن فــي مجــال دعــم قطــاع اإلعمــار 
فــي مدينــة القــدس الشــريف مــن خــالل تنظيــم أنشــطة وبرامــج فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك 

وتمويــل مشــاريع مشــتركة فــي مجــال اإلعمــار فــي القــدس.

زيارة ميدانية للقدس
قــام الســيد محمــد ســالم الشــرقاوي كذلــك بزيــارة لمدينــة القــدس فــي الفتــرة مابيــن 05 و14 ســبتمبر 2022 
لتفقــد عــدد مــن المشــاريع فــي طــور اإلنجــاز، وإطــالق مشــاريع جديــدة برســم ميزانيــة ســنة 2023، وتــم خاللها:
- اســتقبال عائــالت األيتــام المكفوليــن مــن قبــل الوكالــة، وتوقيــع اتفاقيــات التكفــل 30 مــن األيتــام الجــدد 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و 15 ســنة.
- تــرأس الملتقــى الســنوي للطفولــة فــي المدينــة المقدســة الــذي نظمــه مرصــد "الربــاط للمالحظــة 

والتتبــع والتقويــم" التابــع للوكالــة بشــراكة مــع مديريــة التربيــة والتكويــن فــي القــدس.
- عقــد لقــاءات متفرقــة مــع المؤسســات والجمعيــات والشــباب حيث التقى الدكتور محمد ســالم الشــرقاوي، 
المديــر المكلــف بتســيير الوكالــة يــوم األحــد 11 ســبتمبر 2022 ممثليــن عمــا يزيــد عــن 20 جمعيــة مؤسســة 
فاعلــة فــي المجــال المدنــي الســتطالع آرائهــا فــي حصيلــة المرحلــة األولــى مــن برنامــج مبــادرات أهليــة 

للتنميــة البشــرية فــي القــدس.
- اجتمــاع مــع ممثلــي المؤسســات التــي تشــتغل فــي مشــاريع الشــباب والرياضــة، لالطــالع علــى وجهــات 

النظــر التــي تتعلــق بواقــع هــذه الفئــة مــن المجتمــع المقدســي.
- زيــارة المراكــز الثقافيــة الرئيســية فــي القــدس كمركــز يبوس والمســرح الوطني الفلســطيني- الحكواتي، 
والمعهــد الوطنــي للموســيقي للوقــوف علــى واقــع هــذه المراكــز والتعــرف علــى احتياجاتهــا وتقييــم 

الشــراكة والتعــاون معهــا.
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ــي أنجــزت  ــى األعمــال واإلصالحــات الت ــت المغــرب للوقــوف عل ــي - بي ــز الثقافــي المغرب ــارة المرك - زي
فــي هــذا الــورش فــي أفــق افتتاحــه.

- زيــارة تفقديــة لبعــض مشــاريع الوكالــة فــي القــدس لفائــدة مــدارس وجمعيــات وهيئــات مســتفيدة 
مــن دعــم الوكالــة.

- وضــع الحجــز األســاس لمشــروع بنــاء وتجهيــز وحدتيــن لتغســيل األمــوات وحفــظ الجثــث بمستشــفى 
ــر غــرف لحفــظ وغســيل األمــوات، قبــل تســليمهم للعائــالت  المقاصــد الخيريــة والــذي يهــدف إلــى توفي
لدفنهــم، وسيســد الخصــاص فــي هــذه الخدمــات لعــدم توفــر مستشــفيات القــدس الشــرقية على مغاســل 

األمــوات بالمواصفــات المناســبة.
- وضــع حجــز األســاس لمشــروع تهيئــة الحــرم الجامعــي لجامعــة القــدس ببيــت حنينــا، لتهيئــة الســاحات، ضمــن 
برنامــج النــوادي البيئيــة، الــذي أطلقتــه وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فــي المؤسســات التعليميــة بالقــدس.
- توقيــع اتفاقيــات فــي القــدس لرعايــة 10 مــدارس تابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم بالقــدس فــي إطــار 
مشــروع النــوادي البيئيــة، حيــث صادقــت الوكالــة علــى تمويــل هــذا المشــروع علــى مرحلتيــن ويخــص التدخل 
فــي بعــض أعمــال الصيانــة وتهيئــة الســاحات والتشــجير وتحســين جــودة المرافــق وتطويــر فضــاءات الراحــة 

والمالعــب والترفيــه والمختبرات.
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إصدارات ومنشورات

قامت خالل هذا العام بطبع اإلصدارات التالية ضمن منشوراتها:

- كتــاب القــدس الــذي يتنــاول فــي ســبعة فصــول معــززة بصــور أطــوارا مــن تاريــخ المدينــة، 
ومركزهــا الدينــي والحضــاري، وموقعهــا الجغرافــي، نســيجها العمرانــي والديمغرافــي، وجوانــب 
مــن عهــد ارتبــاط المغاربــة بهــا. تــم تقديمــه يــوم 7 يونيــو 2022 ضمــن البرمجــة الثقافيــة والفنيــة 
بمناســبة المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب، بحضــور عــدد مــن المهتميــن والباحثيــن مــن المغــرب 

وفلســطين. 

- جــواز العبــور إلــى القــدس وهــو عبــارة عــن كتيــب صغيــر للجيــب فــي شــكل جــواز ســفر، يتضمــن 
صــورا مــن القــدس وتعليقــات شــاعرية بمعــان ســامية تقــدم صــورة عــن بعــض مظاهــر الحيــاة 

فــي القــدس.

- دوريــة صــدى لجنــة القــدس: أصــدرت الوكالــة هــذا العــام عدديــن مــن دوريــة صــدى لجنــة 
القــدس: العــدد)21(: أصدرتــه الوكالــة مطلــع شــهر أبريــل 2022 وتضمــن علــى الخصــوص الرســالة 
الملكيــة التــي بعثهــا صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس رئيــس لجنــة القــدس للســيد الشــيخ 
ــة  ــر قابل ــه الغي ــة بممارســة العشــب الفلســطيني لحقوق ــة المعني ــة األممي ــس اللجن ــغ، رئي نيان
للتصــرف، مــع رصــد للتقديــر العربــي واإلســالمي والدولــي لجهــود جاللــة الملــك علــى رأس لجنــة 
القــدس لحمايــة المدينــة وصيانــة هويتهــا التاريخيــة، وكذلــك متابعــات ألنشــطة وبرامــج الوكالــة.

ــي يبذلهــا  ــر 2022 وتضمــن رصــدا للجهــود الت ــة خــالل شــهر أكتوب ــه الوكال العــدد )22(: أصدرت
ــزا  ــا خصــص العــدد حي ــة المقدســة، كم ــة المدين ــد الســادس لحماي ــك محم ــة المل صاحــب الجالل
ــة  للــدورة 13 للمخيــم الصيفــي ألطفــال القــدس وكــذا بعــض المشــاريع التــي أطلقتهــا الوكال

فــي القــدس. 

- دليــل النــوادي البيئيــة الخــاص بمــدارس القــدس، أصدرتــه الوكالــة ضمن منشــوراتها التقنية 
لهــذه الســنة ليكــون مرجعــا للتربيــة والتثقيــف وهــو موجــه لتالميــذ المســتويات االبتدائيــة 

واإلعداديــة فــي القــدس لحــث الناشــئة علــى االهتمــام بالبيئــة والتــوازن الطبيعــي.

- الدليــل المعتمــد لدعــم مبــادرات أهليــة مــن أجــل برنامــج مســتدام للتنميــة البشــرية فــي 
القــدس، ويضــم معاييــر ونظــم التدبيــر اإلداري والمالــي للجمعيــات والمؤسســات.

- كتيب عن برامج ومشاريع في خدمة القدس وأهلها، والذي تضمن نبذة عن كل من:
* مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس؛

* منصة "داللة" للتجارة االجتماعية والتضامنية؛
* مركز "بيت المقدس" للبحوث والدراسات؛

* مرصد "الرباط" للمالحظة والتتبع والتقويم- القدس؛
* منظومة "بيت مال القدس" للتعليم والتدريب بالقدس؛

* نادي أطفال من أجل القدس.



مالحق
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تزامنا مع اليوم العالمي للمدن
وكالة بيت مال القدس الشريف تصدر تقريرا موضوعاتيا يسلط الضوء على 

الواقع الصعب للقدس الشرقية

1. تقديم:
تزامنــا مــع اليــوم العالمــي للمــدن، الــذي ُيخلــده المنتظــم الدولــي فــي 31 مــن أكتوبــر/ تشــرين األول مــن كل 
ســنة، تعــود أوضــاع مدينــة القــدس العربيــة لتضــع العالــم أمــام مســؤولياته في حماية قدســية المدينة وصيانة 

مركزهــا الدينــي والحضــاري، والحفــاظ علــى وضعهــا القانونــي، وتوفيــر أســباب العيــش الكريــم لســاكنتها.
ــة القــدس، المنبثقــة عــن  ــة بيــت مــال القــدس الشــريف، التابعــة للجن ــذل وكال فــي إطــار اختصاصاتهــا، تب
ــد فــي هــذه  ــش الواح ــم العي ــس قي ــراط فــي مســار تكري ــاون اإلســالمي، كل الجهــود لالنخ منظمــة التع
المدينــة المقدســة، علــى غــرار مــدن العالــم األخــرى، وتوفيــر الظــروف الُمثلــى لحيــاة طبيعيــة فيهــا، تنبــذ 

ــال عليهــا. ــاة واإلقب ــال حــب الحي العنــف والمواجهــة، وتربــي فــي األجي
والوكالــة فــي ذلــك، إنمــا تســير علــى هــدي التعليمــات الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، 
ملــك المملكــة المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، الــذي وجــه عملهــا للعناية باألوضــاع االجتماعيــة واالقتصادية 
ــذ مشــاريع  ــك بتنفي ــى أرضهــم المباركــة، وذل ــن عل ــة، واالهتمــام بســكانها الفلســطينيين المرابطي للمدين

يعــود أثرهــا المباشــر والملمــوس عليهــم.
وهــي كذلــك تنهــل مــن معيــن "نــداء القــدس"، الــذي وقعــه صاحــب الجاللــة، أميــر المؤمنيــن، مــع قداســة بابــا 
الفاتيــكان فــي الربــاط يــوم 30 مــارس/آذار 2019، يدعــوان فيــه إلــى تكريــس الطابــع الخــاص للمدينــة، بحيــث 
يتعيــن "أن تكفــل داخلهــا حريــة الولــوج إلــى األماكــن المقدســة، لفائــدة أتبــاع الديانــات التوحيديــة الثــالث، 

مــع ضمــان حقهــم فــي أداء شــعائرهم الخاصــة فيهــا".
لذلــك جعلــت الوكالــة ســكان القــدس الشــرقية، مســيحيين ومســلمين، فــي ُصلــب نمــوذج إنمائــي، 
يقــوم علــى مقاربــة واقعيــة لسياســة مدنيــة، تأسســت علــى فهــم صحيــح لطبيعــة المدينــة 
المقدســة ووضعهــا االســتثنائي، وواقعهــا المعقــد، ولتطــرح الحلــول التــي يمكنهــا أن تجمــع 

ــادئ اإلنصــاف واالســتدامة. ــى مب ــاس وتوحدهــم عل الن
ومــن ُهنــا، تترســخ القناعــة لــدى وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف بــأن تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة، 
كمــا أقرتهــا أجهــزة األمــم المتحــدة، ال ُيمكــن أن تقــوم فــي ظــل اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه فــي 
ــدأ منهــا  ــات، تب ــت وســتبقى مركــزا للتجاذب ــة كان ــى أن هــذه المدين ــع متفقــون عل القــدس، إذا كان الجمي

فــرص تحقيــق الســالم واالســتقرار فــي المنطقــة برمتهــا، وتنتهــي فيهــا.
إن تواتــر المصادمــات والمواجهــات بيــن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي والفلســطينيين وارتفــاع وتيرتهــا 
ــة اإلســالمية  ــق، أساســا، بتزامــن االحتفــاالت الديني ــق، ألســباب تتعل ــن بشــكل مقل فــي الســنتين األخيرتي
واليهوديــة، وبوضعيــة المراوحــة فــي المنطقــة، وحالــة عــدم االســتقرار السياســي فــي إســرائيل، عــالوة 
علــى صعوبــة األوضــاع المعيشــية فــي أوســاط الفلســطينيين، وتداعيــات جائحة كوفيد -19، واختالل األســعار 
علــى المســتوى العالمــي، كلهــا عوامــل تزيــد مــن معــدالت االحتقــان، وُتؤجــل فــرص التقــارب، وترهــن حاضــر 

المدينــة ومســتقبلها.
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لذلــك، تصــدر وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، تقاريــر موضوعاتيــة دوريــة لمواكبــة التحــوالت المتســارعة 
التــي تؤثــر علــى واقــع المدينــة ومناحــي الحيــاة فيهــا، مــن خــالل الرصــد اليومــي للحالــة االجتماعيــة 
بــاط" للمالحظــة والتتبــع والتقويــم، التابــع للوكالــة فــي القــدس،  واالقتصاديــة الــذي يقــوم بــه مرصــد "الرِّ
ــات المناســبة علــى األســئلة المقلقــة التــي باتــت تطرحهــا هــذه  ــة منهــا لترتيــب اإلجاب وذلــك فــي محاول

ــة المقدســة. ــة فــي المدين األوضــاع الصعب
عــالوة علــى ذلــك، ُتشــكل الدراســات الميدانيــة التــي ُينجزهــا المرصــد لفائــدة الوكالــة قاعــدة بيانــات مهمــة، 
ُتعززهــا المؤشــرات الُمحينــة عــن الوضعيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بالمدينــة، لتمكيــن المؤسســة مــن وضــع 
ــار حجــم  برامــج واقعيــة تتناســب مــع إمكانياتهــا للتطويــر والتنميــة المســتدامة، بشــكل يأخــذ بعيــن االعتب

االنتظــارات المتزايــدة للســكان العــرب فــي أحيــاء شــرقي القــدس.
بــاط" على تجميع المعلومات حول الظــروف االجتماعية واالقتصادية  وفــي هــذا الصــدد تتركــز مهــام مرصــد "الرِّ
للســاكنة المقدســية، وحــول طبيعــة البنيــة التحتيــة والتجهيــزات المتوفــرة فــي المدينــة، وتشــخيص الوضــع 
القائــم فيهــا، فــي ظــل التحــوالت التــي تشــهدها القــدس علــى الصعيديــن المجالــي والديمغرافــي، ومنهــا 

مــا يتصــل بالُبنيــان والُعمــران والتجهيــزات والطــرق والمنشــآت الفنيــة وأوضــاع البيئــة والتــوازن الطبيعــي.

2. منهجية التقرير وإشكالية شح المعلومات عن القدس الشرقية:
بمناســبة اليــوم العالمــي للمــدن، البــد مــن إثــارة االنتبــاه إلى طبيعة التحديات التي يشــهدها المجال العمراني 
فــي التجمعــات الســكنية العربيــة شــرقي القــدس، وُيقصــد بهــا فــي هــذا التقريــر جميــع األراضــي التــي كانــت 
تحــت الحكــم األردنــي منــذ ســنة 1948، بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن فلســطين، وحتــى ضمهــا مــن طــرف 
إســرائيل ســنة 1967، مــع التمديــدات الســكانية، التــي ســمحت بهــا الســلطات اإلســرائيلية فيمــا بعــد، وتشــكل 

اليــوم األحيــاء العربيــة خــارج الجــدار والقــرى والضواحــي التــي تشــملها محافظــة القــدس الفلســطينية.
وُيذكــر أنــه منــذ العــام 1967، قامــت الحكومــة اإلســرائيلية بإعــادة رســم الحــدود البلدية للمدينة المقدســة؛ لتشــمل 
القــدس واألراضــي القريبــة مــن الضفــة الغربيــة، بحيــث أصبحــت تلــك األراضي تعرف بما يســمى بالقدس الشــرقية.
وجــرى ضــم مــا مجملــه 70 ألــف دونــم مملوكــة حصريــا للفلســطينيين ومــن ضمنهــا أراضــي 28 قريــة )باســتثناء 
ســكانها( إلــى إســرائيل. وفــي هــذا اإلطــار، قــرر الكنيســت اإلســرائيلي فــي 28 يونيو/حزيــران 1968 توســيع 
حــدود مدينــة القــدس بنحــو 10 مــرات، بحيــث أصبحــت المدينــة تعتبــر أكبــر مدينــة فــي فلســطين التاريخيــة، 

وأيضــا أصبحــت أكبــر مــدن العالــم علــى اإلطــالق مــن حيــث المســاحة اإلداريــة. 
وإذ يصعــب تســيير دراســات ميدانيــة اســتنادا إلــى منهجيــة تقــوم علــى البحــث واالســتبانة، لتأميــن المعرفــة 
الدقيقــة ومقارنــة المعطيــات الخاصــة بالســكان والســكنى وتجهيــزات البنيــة التحتيــة فــي هــذه األحيــاء، 
فــإن ذلــك يجعــل هــذا التقريــر يعتمــد علــى المعطيــات التــي توفرهــا جهــات فلســطينية متخصصــة، وأخــرى 

توفرهــا مراكــز إســرائيلية يصعــب التأكــد مــن حياديتهــا، العتبــارات موضوعيــة ليــس المجــال للخــوض فيهــا.
ــى  ــن عل ــل الدولتي ــون بح ــي يقبل ــي واإلســالمي والدول ــث أن الفلســطينيين، ومعهــم الُمنتظــم العرب وحي
حــدود 4 يونيو/حزيــران عــام 1967، فــإن الواقــع الــذي تفرضــه إســرائيل علــى األرض بــات يطــرح تحديــات علــى 
الفلســطينيين، الذيــن يجــدون أنفســهم فــي كل مــرة أمــام تغييــر كبيــر فــي معالــم القــدس الديموغرافيــة 
والحضاريــة، جعــل مفهــوم القــدس الشــرقية المقابــل للقــدس الغربيــة يتقلــص إلــى مفهــوم األحيــاء العربية 

شــرقي القــدس.
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ــة  ــر متصل ــات ســكانية غي ــن تجمع ــارة ع ــع، عب ــة شــرقي القــدس تبقــى، فــي الواق ــاء العربي ــك أن األحي ذل
جغرافيــا بعضهــا ببعــض، تفصــل المســتوطنات فيمــا بينهــا مــن جهــة، والمبانــي العامــة الرســمية مــن جهــة 

أخــرى، كمــا يفصلهــا الجــدار عــن باقــي األحيــاء التابعــة لنفــوذ بلديــة القــدس اإلســرائيلية.
ــات المســتقاة مــن  ــا المعطي ــة، تغطيهــا جزئي ــر أرضــا مجهول ــى حــد كبي ــا يشــبه إل ــك تشــكل م وهــي بذل
المؤسســات الرســمية اإلســرائيلية مثــل دائــرة اإلحصــاء المركزيــة وبلديــة القــدس ومؤسســة التأميــن 
الوطنــي، ذلــك أن موظفــي هــذه المؤسســات ال يــزورون األحيــاء العربيــة بشــكل كاف، وُهنــاك أحيــاء أخــرى 

ــا. خــارج الجــدار ال يدخلونهــا بتات
كمــا أن المعلومــات التــي توفرهــا مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بخصــوص القــدس الشــرقية 
تبقــى محــدودة، فهــي أوال ال تســتطيع العمــل داخــل األحيــاء العربيــة التابعــة لبلديــة القــدس اإلســرائيلية، 

وحتــى البلــدات والقــرى التابعــة لهــا فــي محافظــة القــدس يتــم ضمهــا إحصائيــا إلــى الضفــة الغربيــة.
فاســتنادا إلــى وثيقــة حديثــة بعنــوان "التخطيــط البديــل" أصدرتهــا دائــرة الخرائــط وُنظــم المعلومــات 
الجغرافيــة، التابعــة لجمعيــة الدراســات العربيــة بطلــب مــن وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف يــوم 27 أكتوبــر/
تشــرين األول 2022 نفهــم أنــه قــد ال توجــد منطقــة فــي العالــم يمتــزج فيهــا الصــراع علــى الســكن بالصــراع 
الحيــزي اإلقليمــي )الحيــز المجالــي المحســوب باألمتــار المربعــة( كمــا هــو األمــر عليــه فــي واقــع القــدس 

ومنطقتهــا، والتــي تشــكل عمليــًا جــزءًا مــن الصــراع الديموغرافــي والجغرافــي فــي فلســطين.
وفــي ســبيل الســيطرة الديموغرافيــة والتوســع الحيــزي )المجالــي(، تبــذل الحكومــات اإلســرائيلية المتعاقبــة 
جــل مواردهــا وجهدهــا ألجــل تغييــر الواقــع الديموغرافــي فــي القــدس ومحيطهــا لصالحهــا؛ وبالمقابــل تتــم 

عمليــة شــرذمة وتحجيــم الوجــود الفلســطيني.
لتحقيــق هــذا الهــدف تــم تشــكيل لجنــة وزاريــة لشــؤون القــدس عــام 1973 برئاســة )أرنون غفني(مســتخدمًا كل 
القوانيــن، ومنهــا قانــون المصــادرة للمصلحــة العامــة، وقانون أمــالك الغائبين، وقانون التنظيــم والبناء، وغيرها 

مــن القوانيــن لتحقيــق الهــدف الرئيســي الــذي تكونــت هــذه اللجنــة ألجلــه، وهــو %25 عــرب و%75 يهود.
فــي هــذا الســياق، ُتذكرنــا وثيقــة أخــرى صــادرة عــن مركــز القــدس لحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة يــوم 
الوجــود  لتثبيــت  أخــرى  القانونــي" معركــة  القــدس  "مركــز  بعنــوان:   2022 أكتوبر/تشــرين األول   12

ــدة  ــة واح ــام 1967، تشــكل كتل ــل احتاللهــا ع ــت، قب ــة القــدس كان ــة" إن مدين الفلســطيني فــي المدين
ــة وثقافتهــا وطابعهــا  لهــا معالمهــا المتجانســة والمتناســقة فــي ســكانها وعمرانهــا وعالقتهــا البيئي
ــة. ــة والديني ــا فــي ســكينتها وهدوئهــا ومعالمهــا التجاري الحضــاري، وفــي فضائهــا وديموغرافيتهــا كم
إال أن الواقــع الــذي باتــت تفرضــه الســلطات اإلســرائيلية اليــوم يجعــل مــن الصعــب اســتعادة 
شــخصية القــدس الشــرقية بطابعهــا الدينــي والحضــاري األصلــي، لحجــم الضــرر الــذي لحقهــا جــراء 

سياســات ُممنهجــة اســتمرت لعقــود، ومــا تــزال متواصلــة إلــى اليــوم.
وبهــذا الخصــوص تســتعيد الوثيقــة مصادقــة البرلمــان اإلســرائيلي "الكنيســت" يــوم 27 يونيو/حزيــران 1967 
ــره انتهــاكا صارخــا للمــادة 48 مــن معاهــدة جنيــف الرابعــة  علــى مشــروع قانــون ضــّم المدينــة، التــي تعتب
ــون الشــؤون اإلداريــة اإلســرائيلي  ــر ذلــك، تطبيــق قان ــة، ثــم ســيجري، إث التــي تحــرم ضــّم األراضــي المحتل
الصــادر عــام 1968 إلكمــال مرســوم القانــون اإلداري )التعديــل رقــم 11 لعــام 1967 الــذي أرســى القاعــدة 

ــى القــدس الشــرقية(. ــون واإلدارة اإلســرائيلية عل ــق القان ــة لتطبي القانوني
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بذلــك بســطت الســلطات اإلســرائيلية واليتهــا القضائيــة واإلداريــة علــى مناطــق البلــدة القديمــة، بيــت 
صفافــا، صــور باهــر، أّم طوبــا، الشــيخ جــراح، مطــار قلنديــا، جبــل المكبــر، شــعفاط، وادي الجــوز، العيســوية، 
بيــت حنينــا، ســلوان، الّثــوري، الّطــور، ومخّيــم شــعفاط. بمــوازاة ذلــك قــام وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي بإصــدار 
مرســوم "إعــالن القــدس" الــذي نــص علــى توســيع نفــوذ البلديــة ليشــمل القــدس الشــرقية والقــرى والبلــدات 

المجــاورة لهــا، بمــا فــي ذلــك البلــدة القديمــة لتصبــح ضمــن ســلطة بلديــة "القــدس اإلســرائيلية".

3. الواقع الصعب لألحياء العربية شرقي القدس.
تســرد الوثيقــة الصــادرة عــن دائــرة الخرائــط ونظــم المعلومــات الجغرافيــة بجمعيــة الدراســات العربيــة الســالفة 
الذكــر جوانــب ممــا تعانيــه األحيــاء العربيــة شــرقي القــدس مــن أزمــات إســكانية ومشــاكل فــي البنيــة التحتيــة 
مقارنــة بالقســم الغربــي مــن المدينــة، بمــا فــي ذلــك التجهيــزات المتآكلــة، وغيــاب الصيانــة، وضيــق الشــوارع، 
وغيــاب األرصفــة، وعــدم كفايــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ونــدرة المالعــب العامــة وغيرهــا مــن التجهيزات.
بــاط" ضمــن وثائقــه، التــي يســتند عليهــا هــذا التقريــر، آثــار السياســات اإلســرائيلية  بينمــا يتتبــع مرصــد "الرِّ
علــى أحيــاء شــرقي القــدس جــراء السياســة الســكانية الُمتبعــة فــي حــق الفلســطينيين، التــي تقــوم علــى 
تحديــد حجــم وأماكــن رخــص البنــاء لتجميــد وفــرض مخططــات هيكليــة للمدينــة، ال يســمح قانونيــا مــن دونهــا 

بالبنــاء، عــالوة علــى تطبيــق نظــام صــارم فــي الترخيــص للمبانــي الســكنية وغيرهــا.
مــن جهــة أخــرى ال تتــرد الســلطات اإلســرائيلية بســحب الهويــات مــن المقدســيين واإلبقــاء علــى جــوازات 
الســفر األردنيــة التــي كان الســكان يحملونهــا، ومنحهــم الهويــة اإلســرائيلية، ممــا أدى إلــى نشــوء وضــع 
غريــب أصبــح فيــه المقدســيون وكأنهــم مواطنــون أردنيــون مقيمــون فــي القــدس، ممــا أثــر علــى الحقــوق 

والواجبــات المترتبــة علــى اإلقامــة.
لقــد حصــل الســكان العــرب الفلســطينيون علــى بطاقــة هويــة إســرائيلية، تمنحهــم حــق التنقــل داخــل حــدود 
دولــة إســرائيل، إضافــة إلــى توفيــر حقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة تشــمل الرعايــة الصحيــة، ومخصصــات 
المســنين واألطفــال واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والعاطليــن عــن العمــل، والــذي يقــوم بدفعهــا المواطن 

ابتــداء مــن ســن ال 18 ســنة بشــكل شــهري.
وعلــى الرغــم مــن أن دولــة إســرائيل كرســت كافــة الجهــود إلحكام ســيطرتها على القدس الشــرقية، واّتبعت 
سياســة فــرض األمــر الواقــع عبــر مخططــات تهويــد المدينــة، إال أن ســكان القــدس العــرب المقدســيين لــم 
يحصلــوا علــى أي أفضليــة أو معاملــة عادلــة، حيــث لــم يتــم التعامــل معهــم كمواطنيــن يعيشــون فــي 

القــدس، بــل كمقيميــن دائميــن.
وأمــام النقــص المتزايــد فــي أعــداد الشــقق المتاحــة للســكان المقدســيين داخــل حــدود البلديــة، يلجــأ 
معظمهــم إلــى البحــث عــن مســاكن خــارج حــدود البلديــة وفــي األحيــاء الواقعــة خلــف الجــدار أو فــي المــدن 

ــرة. األخــرى مثــل رام هللا والبي
وال تســمح الســلطات اإلســرائيلية بارتفــاع المبانــي العربيــة فــي القــدس الشــرقية ألكثــر مــن طابقيــن 
أو ثالثــة، وهــذا يحــّد مــن إمكانيــات التوســع العمرانــي العمودي.فــي نفــس الســياق نهجــت الســلطات 
اإلســرائيلية سياســة هــدم وإغــالق المنــازل الفلســطينية فــي القــدس، بحجــة البنــاء دون ترخيــص، ممــا يجعل 
آالف األشــخاص يعيشــون أوضاعــا نفســية صعبــة جــراء التهديــد المســتمر بهــدم البيــوت، الســيما تلــك التــي 
ُتبنــى علــى أراضــي أخضعتهــا إســرائيل لمناطــق تخطيــط وبنــاء أحيــاء اســتيطانية أو تعلنهــا مناطــق خضــراء، 

وهــي تصــل نســبتها إلــى %86 مــن أراضــي القــدس الشــرقية.
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ذلــك أنــه منــذ بــدء االحتــالل اإلســرائيلي لمدينــة القــدس، قامــت الحكومــة اإلســرائيلية بمصــادرة أكثــر مــن 
%34 مــن األراضــي لصالــح المســتوطنات اإلســرائيلية. كمــا أنهــا صنفــت %52 مــن أراضــي القــدس كمناطــق 

خضــراء؛ لتتــرك بذلــك %14 مــن األراضــي للبنــاء الفلســطيني.
ــاء والتوســع العمرانــي  وبهــذا تكــون إســرائيل قــد عمــدت إلــى وضــع األراضــي الفلســطينية الصالحــة للبن
ــات الطبيعيــة"، وحرمــان الفلســطينيين مــن اســتخدامها ألغراضهــم  ــد "المناطــق الخضــراء والمحمي تحــت بن
الســكنية، فــي الوقــت الــذي كان يتــم اســتغالل هــذه األراضــي لبنــاء وحــدات ســكنية اســتيطانية بشــكل 

ــاء مواقــع أمنيــة وعســكرية عليهــا. مكثــف أو بن
ثــم اتبعــت إســرائيل سياســة إســتراتيجية لالســتيطان، تلقــي ببؤرهــا داخــل المدينــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى تلتــف حولهــا بهــدف تطويــق التجمعــات الفلســطينية والحــد مــن نموهــا وعزلهــا عــن بعضهــا كوحــدة 

جغرافيــة واحــدة، وكذلــك عزلهــا عــن الضفــة الغربيــة.
عــالوة علــى ذلــك، عملــت بلديــة القــدس اإلســرائيلية علــى فــرض ضرائــب عديــدة إضافيــة غيــر مبــررة وغيــر 
قانونيــة طبقــا للقوانيــن الدوليــة باعتبــار القــدس العربيــة أراض محتلــة، مــن بينهــا ضريبــة "األرنونــا" واتخــذت 

العديــد مــن القــرارات المجحفــة للتضييــق علــى الوجــود الفلســطيني فــي القــدس منهــا.    
1. القــرار بوقــف لــم الشــمل، الــذي اتخــذه وزيــر الداخليــة إيلــي يشــاي فــي نهايــة مــارس/آذار 2002 بعــد 

عمليــة فنــدق بــارك بذريعــة الدواعــي األمنيــة؛
2. القانــون المؤقــت الخــاص بجمــع شــمل األســر - الجنســية والدخــول إلســرائيل، الــذي تبنــاه الكنيســت فــي 
31 يوليو/تمــوز 2003، والــذي يمنــع بموجبــه الفلســطينيين ممــن ال يحملــون حــق اإلقامــة أو الجنســية  

مــن جمــع الشــمل، وقــد تــم االعتــراض عليــه فــي المحاكــم منــذ 2003، وهــو القانــون الــذي يتــم تجديــده 
كل ســنة.

وتحمــل اإلقامــة الدائمــة المفروضــة علــى المقدســيين بيــن طياتهــا واجبــات أهمهــا دفــع الضرائــب، وكذلــك 
اإلخــالص والــوالء للدولــة التــي يقيمــون فيهــا.

ــرة الخرائــط ونظــم المعلومــات الجغرافيــة بجمعيــة الدراســات  وبالنتيجــة، تخلــص الوثيقــة الصــادرة عــن دائ
العربيــة إلــى أن ظــروف الحيــاة فــي القــدس الشــرقية باتــت ال ُتحتمل في ظل المضايقات النفســية 
ــب عنهــا  ــراءات ُممنهجــة يغي ــى غيرهــم، بإج ــق الســكان العــرب وُتوســع عل ــي تخن ــة الت والمجالي
ــات وااللتزامــات،  ــن، وأمــام الواجب العــدل واإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص والمســاواة أمــام القواني
ممــا يحمــل الفلســطينيين علــى المطالبــة بحقوقهــم الثابتــة فــي حمايــة أرضهــم بــكل األشــكال المشــروعة 
بمــا فــي ذلــك الــرد القانونــي والحضــاري علــى المخططــات الهيكليــة للمناطــق العربيــة أو المناطــق التــي 

تــم إعالنهــا مناطــق خضــراء يمنــع البنــاء عليهــا، حتــى تتحقــق األهــداف المرجــوة ومنهــا.
1. توســيع رقعــة البنــاء، ســواء العمــودي او االفقــي، حيــث أن هنالــك أزمــة ســكن حــادة لتــدارك الخصــاص 

فــي الشــقق الســكنية للمقدســيين، بُقرابــة 30 ألــف وحــدة ســكن.
2. وقــف أعمــال هــدم األبنيــة الغيــر مرخصــة كمــا حــدث فــي منطقــة )راس العامــود( ببنــاء 1800 وحــدة 

ســكنية، ووقــف هــدم )180( وحــدة ســكنية.
3. تنظيم المناطق العربية ضمن مخططات ورؤية محلية تحافظ على الطابع العربي.
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4. اإلسكان وهدم المنازل واالستيطان: 
تعانــي مدينــة القــدس مــن نظــام إســكاني معقــد جــراء السياســات اإلســرائيلية، التــي تقــوم علــى عقيــدة 
ثابتــة تتمثــل فــي التقليــص مــن عــدد المواطنيــن الفلســطينيين فيهــا. ويمكــن مالحظــة ذلــك بــكل جــالء 
ــة فــي  ــة مطلق ــة يهودي ــان أغلبي ــى "ضم ــي تهــدف إل ــة 2020 الت ــة للبلدي ــة التابع فــي الخارطــة الهيكلي
المدينــة، مــن خــالل خلــق إطــار للمضــي ُقدمــا فــي تطويــر مدينــة القــدس كعاصمــة للدولة)اليهوديــة( ومقــرا 
لحكومتهــا"، وإلــى "تحقيــق الهــدف البعيــد المــدى الــذي يعكــس الرؤيــة المســتقبلية للمدينــة كمــا تصورهــا 

األجــداد!". 
ومــع تقلــص المســاحة الممنوحــة للفلســطينيين، يشــتكي المقدســيون مــن مشــاكل مزمنــة تطــال 
الُبنــى التحتيــة والتجهيــزات، ويطالبــون بصيانــة الطــرق وربــط األحيــاء بعضهــا ببعــض بشــبكة 
شــوارع كاملــة، وترميــم المناطــق التجاريــة بالمدينــة المقدســة وأســواقها الخاصــة، وزيــادة 

أعمــال النظافــة فــي الشــوارع العامــة وغيرهــا مــن الخدمــات األساســية.
وأكــدت دراســة إســرائيلية أعّدهــا "معهــد أورشــليم" أن األحيــاء العربيــة فــي القــدس تفتقــر إلــى العديــد مــن 
مقومــات الُبنــى التحتيــة والخدمــات االجتماعيــة، ورغــم أن المقدســيين يدفعــون مــا يفــوق %26 مــن الضرائــب 

البلديــة إال أنهــم فــي المقابــل ال يتلقــون خدمــات إال بنســبة ال تتجــاوز 5%.
وكمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك، فــإن نســبة البنــاء المســموح بهــا فــي األحيــاء العربيــة )%14( ال تتناســب مــع 
ازديــاد الســكان. وبالتالــي يقــوم هــؤالء ببنــاء كثيــف علــى األراضــي دون ترخيــص أو حتــى تلــك المصنفــة 

خضــراء، مــن أجــل توفيــر حاجــة الســكن لديهــم.
ويــؤدي البنــاء الكثيــف إلــى كثافــة ســكانية مرتفعــة ممــا يزيــد العــبء علــى البنــى التحتيــة، كمــا أن البنــاء 
غيــر المرخــص يضيــف مزيــدا مــن الســكان علــى نفــس مســاحة األرض ويزيــد فــي النقــص القائــم منــذ البدايــة 

فــي توفيــر الخدمــات العامــة والرفاهيــة والتعليــم. وبذلــك تــزداد الظــروف المعيشــية تدهــورا وســوءا.
لقــد أدى غيــاب برامــج تخطيطيــة لألحيــاء العربيــة فــي القــدس الشــرقية إلــى نقــص فــي شــبكة 
الطــرق، كمــا أدى إلــى نقــص فــي الشــوارع المعبــدة والشــوارع المجهــزة وفــي تمهيــد الطــرق 
والشــوارع الترابيــة. كمــا أن شــبكة الطــرق المتاحــة ال تلبــي احتياجــات الســكان بســبب ضيقهــا 

وتعرجاتهــا، وتفتقــر إلــى الحــواف واألرصفــة. 
ــى أجــزاء منهــا، ممــا يحــول دون  ــاء عل ــى المــس بالشــوارع والبن ــر المرخــص إل ــاء غي ــؤدي البن وي
إقامــة شــبكة شــوارع جيــدة، كمــا يصعــب علــى الســكان الوصــول إلــى العديــد مــن البيــوت. هــذه 
التعقيــدات ســاهمت فــي عــدم إقامــة شــبكة طــرق منظمــة وإقامــة شــبكة إنــارة مناســبة. وبســبب 
ــت الشــوارع ممــرا للســيارات الخفيفــة  عــدم وجــود شــبكة أرصفــة وممــرات منظمــة للمشــاة بات

والثقيلــة والمشــاة فــي نفــس الوقــت، ممــا يشــكل خطــرا علــى األطفــال وطــاب المــدارس.
علــى الرغــم مــن أن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الحقيقيــة غيــر ممكنــة دون تحقيــق تقــدم علــى 
الصعيــد السياســي، فــإن تعزيــز الطابــع العربــي للقــدس الشــرقية يتطلــب إعــادة النظــر فــي مفهــوم التنميــة 
فــي ظــل االحتــالل وإعــادة تعريفهــا كشــكل مــن أشــكال المقاومــة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة 
المعــززة للوجــود الفلســطيني علــى أرضــه. وهــذا يتجــاوز، علــى األرجــح، النهــج اإلنمائــي المتبــع فــي الخطــط 
اإلســتراتيجية التــي تعدهــا الســلطة الفلســطينية بشــأن القــدس لمــا تتطلبــه مــن جهــود وإمكانيــات، ال ُبــد 

مــن تعبئــة عربيــة وإســالمية ودوليــة لتحقيقهــا.
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لقــد القــت القوانيــن اإلســرائيلية والمراســيم المرتبطــة التــي تهــدف إلــى تهويــد مدينــة القــدس وطــرد 
الســكان العــرب منهــا مــن خــالل سياســات هــدم المنــازل، ومصــادرة بطاقــة الهويــة، معارضــة مــن قبــل األمــم 

المتحــدة باعتبارهــا تســتهدف القــدس، وتمــس بالوضــع الــذي كان قائمــا فيهــا قبــل االحتــالل. 
ــه  ــد أضــاف عناصــر بالغ ــه، ق ــم علي ــذي ت ــة القــدس وبالشــكل ال ــول مدين ــدار ح ــاء الج ــره أن بن ــر ذك والجدي
الخطــورة علــى وضــع المدينــة الجغرافــي والســكاني، تخــدم مــن حيــث الجوهــر أهداف المشــروع اإلســرائيلي، 

وتســرع فــي تحقيــق غاياتــه إلعــادة تشــكيل الوضــع الديمغرافــي بالمدينــة.
وحتــى تجعــل إســرائيل مــن مســألة ضــم القــدس الشــرقية حقيقــة قائمــة، منحــت حكومتهــا أوليــة قصــوى 
للســيطرة علــى األرض، وبخاصــة فــي إطــار مــا ســمي مصــادرة األراضــي "لألغــراض العامــة"،  فــي إطــار 

قانــون أعــد لهــذا الغــرض يعــود للعــام 1942.

5. شبكة الخدمات وتحديات البيئة والتوازن الطبيعي في القدس
تتصــل جميــع األحيــاء العربيــة بشــبكة االتصــاالت اإلســرائيلية "بيــزك"، وهــي الشــركة الوحيــدة التــي توفــر 
خدمــات الهاتــف واإلنترنــت فــي المدينــة. لكــن بســبب البنيــة التحتيــة الضعيفــة حدثــت الكثيــر مــن المشــاكل 
ــد عــدم الرضــا لــدى الســكان. ومــع  ــا، إصالحهــا، ممــا ول فــي خطــوط الهاتــف يصعــب علــى الفنييــن، أحيان
زيــادة اســتعمال الهواتــف الخلويــة ألغــى الكثيــر مــن المقدســيين اشــتراكاتهم فــي شــركة "بيــزك"، نظــرا 

ألن الشــركات الخلويــة اإلســرائيلية توفــر الخدمــات للمشــتركين فــي القــدس الشــرقية.
ــي مــن  ــا فــي الشــطر الغرب ــل 42 فرع ــد، مقاب ــد فــي القــدس الشــرقية إال 8 فــروع للبري وال يوج
المدينــة، وواحــد فقــط مــن هــذه الفــروع يتبــع لبريــد إســرائيل، أمــا مــا تبقــى مــن الفــروع فهــي عبــارة عــن 
وكاالت تشــتغل بواســطة متعهــد. وتعانــي األحيــاء العربيــة مــن تدنــي خدمــات البريــد، ذلــك أنــه نظــرا لعــدم 
وجــود فــروع لألبنــاك داخــل هــذه األحيــاء، فــإن البريــد بنــك يظــل مهمــا للكثيــر مــن الســكان، لكنــه ال يلبــي 

احتياجاتهــم ويقــع دائمــا تحــت وطــأة العجــز المالــي.
فــي ســياق آخــر، ال توجــد بالقــدس الشــرقية حدائــق عامــة وال مرافــق رياضيــة وال مراكــز طفولــة 
فــي معظــم األحيــاء العربيــة، باســتثناء حــي شــعفاط وحــي بيــت حنينــا، حيــث تتركــز هــذه المرافــق 
وهــي ال تكفــي حتــى الحتياجــات ســكان هــذه األحيــاء. ولســد هــذا الفــراغ يلجــأ كثيــر مــن المقدســيين إلــى 
الحدائــق العامــة والمالعــب الرياضيــة فــي الشــطر الغربــي مــن القــدس، ممــا يــؤدي إلــى احتــكاك أكبــر بيــن 

الفلســطينيين واليهــود، تنجــم عنــه مشــادات ومشــاكل أحيانــا.
مــن جهــة أخــرى، ترتبــط األحيــاء العربيــة ومنــذ ســنة 1965 بشــركة "جيحــون" اإلســرائيلية التــي تعمــل علــى 
تزويــد المقدســيين بالميــاه وفــق التســعيرة األعلــى لجميــع الســكان، كمــا تــم توســيع شــبكة تزويــد الميــاه 

لتشــمل حتــى المبانــي غيــر المرخصــة.
ويبقــى حــي بيــت حنينــا وحــي كفــر عقــب الواقــع خلــف الجــدار يتــزودان بالميــاه عــن طريــق ســلطة الميــاه 
الفلســطينية، ولذلــك تعانــي هــذه األحيــاء مــن حــاالت انقطــاع الميــاه بســبب ُبعــد المســافة عــن رام هللا 

باإلضافــة إلــى مشــاكل صيانــة المنشــآت المائيــة فــي هــذه األخيــرة.
والحقــا بــدأت شــركة "جيحــون" تزويــد المبانــي التــي ُشــيدت حديثــا فــي بيــت حنينــا بالميــاه. وتــؤدي هــذه 
االزدواجيــة فــي مصــادر الميــاه إلــى االرتبــاك. فعنــد ظهــور تســرب المــاء فــي أحــد الشــوارع مثــال يتوجــب 

تحديــد هويــة شــركة الميــاه التــي يتبــع لهــا هــذا الخــط لصيانتــه وإصالحــه.
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ــة فــي القــدس الشــرقية بشــبكة الصــرف  ــوت العربي ــا يقــارب مــن %90 مــن البي مــن جهــة أخــرى، يتصــل م
ــاء  الصحــي البلديــة التابعــة لشــركة "جيحــون"، فــي حيــن أن بعــض المناطــق فــي أطــراف وهوامــش األحي
وكذلــك األحيــاء الواقعــة خلــف الجــدار مــا زالــت تعتمــد علــى الحفــر االمتصاصيــة التــي تتحــول فــي فصــل 

الشــتاء إلــى مكرهــة بيئيــة.
و تعانــي القــدس الشــرقية مــن ضعــف أنظمــة الصــرف الصحــي التــي ال توجــد إال فــي الشــوارع 
ــاه فــي البقــع  ــات والســيول خــالل فصــل الشــتاء وتجمــع المي الرئيســية، ويشــتكي الســكان مــن الفيضان
المنخفضــة، كمــا تفاقــم مشــكلة التخلــص مــن النفايــات الصلبــة ومخلفــات البنــاء غيــر المراقــب فــي األحيــاء 

ــاه األمطــار.  ــف مي ــة مشــكلة تصري العربي
أمــا التــزود بالكهربــاء، فــإن شــركة كهربــاء محافظــة القــدس توفــر الربــط بالكهربــاء لجميــع األحيــاء 
العربيــة فــي القــدس، وهــي تقــدم خدمــات منتظمــة بشــكل عــام. لكن معظــم خطوط شــبكة الكهرباء 
ممتــدة علــى أعمــدة ممــا يتســبب أحيانــا بانقطــاع فــي الكهربــاء وخاصــة فــي فصــل الشــتاء عندمــا تســقط 

األشــجار علــى كوابــل الكهربــاء.
وتعانــي شــركة كهربــاء محافظــة القــدس مــن ديــون تبلــغ مالييــن الشــواقل لمزودهــا اإلســرائيلي، بســبب 
عــدم وفــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالتزاماتهــا للشــركة وبســبب الســرقات مــن طــرف بعــض األفــراد،. 
وتهــدد شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية بيــن الفينــة واألخرى بقطع إمدادات الكهرباء عن الشــركة الفلســطينية 

فــي حالــة عــدم ســداد ديونهــا.
وفــي موضــوع النظافــة العامــة، فــإن خدمــات جمــع النفايــات فــي القــدس الشــرقية تعتبــر عمومــا غيــر 
ناجعــة، فوســائل جمــع النفايــات قليلــة وغيــر قــادرة علــى اســتيعاب جميــع النفايــات، فيضطــر الســكان إلــى 
حرقهــا فــي عــدة مناطــق، ممــا يتســبب بمشــاكل صحيــة، ويــؤدي قلــة الوعــي حــول التدويــر والفصــل بيــن 

النفايــات إلــى حــرق البالســتيك الــذي يعتبــر المســبب الرئيســي للتلــوث.
ــي  ــة ف ــدة القديم ــرار البل ــى غ ــات عل ــة النفاي ــرارات إلزال ــى ج ــرة إل ــة الصغي ــاج األزق ــك تحت ــى ذل ــة إل إضاف
القــدس، وهــو مــا يتعــذر توفيــره فــي العديــد مــن األزقــة والشــوارع المغلقــة، لذلــك يعتبــر مســتوى النظافــة 

فــي معظــم األحيــاء العربيــة ســيئا جــدا.
وأمــام هــذا الوضــع، البــد مــن إطــالق برنامــج متكامــل لنشــر الوعــي البيئــي ودعــوة أفــراد المجتمــع المحلــي 
ــدأت  ــدات المقدســية، وقــد ب ــاء والبل ــة فــي األحي ــى البيئ للمشــاركة وتحمــل المســؤولية فــي الحفــاظ عل
وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف فعليــا فــي هــذه الخطــوة مــن خــالل إنشــاء النــوادي البيئيــة فــي مــدارس 
ــال الصاعــدة فــي مفهــوم  ــة لألجي ــق ثقافــة وتربي ــى خل القــدس وفــي جامعــة القــدس، التــي تهــدف إل

البيئــة وطــرق الحفــاظ عليهــا.
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