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 ملخـص تنفيـذي
 

لدة القديمة في القدس على المستوى السكاني، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم وصف وتحليل لواقع الب

 السياسة والممارسات علىتسليط األضواء واإلسكاني، االقتصادي، االجتماعي، الخدماتي والمؤسسي 

 وإبراز حجم التحديات والمخاطر التي ،اإلسرائيلية العنصرية التعسفية تجاه المدينة ومواطنيها

 . تواجهها

االحتياجات واألولويات التنموية ألحياء وتطوير البلدة القديمة، التي إلى تحديد الدراسة تهدف وكما 

برنامج إعمار البلدة "سيتم االستفادة منها في المخطط الرئيسي الذي يجري العمل عليه من قبل 

الحفاظ على تراث القدس العالمي " هذه الدراسة في ندوة وقد ُعرضت. التابع لمؤسسة التعاون" القديمة

وشكلت جزءاً أساسياً من خطة أحياء  ،1999، المنعقدة في مدينة عمان في شباط "القديمةفي البلدة 

 .2000البلدة القديمة في القدس التي أصدرتها مؤسسة التعاون في أيلول عام 

اعتمدت الدراسة على العمل الميداني المكثف الذي شمل إجراء مسوح ميدانية للمؤسسات األهلية 

إجراء مقابالت مع شخصيات ، إضافة إلى والمؤسسات التعليمية وفنادق المدينةالخدماتية والتنموية 

 .متخصصةلقاءات مع مجموعات بحث عقد بأوضاع المدينة ومهتمة 

 : يمكن تلخيص أهم النتائج التي خرجت بها على النحو التالي،  ثمانية فصولفيقد جاءت الدراسة و

 الخصائص السكانية : أوالً

 اً فلسطيني29,160 منهم ،1999نسمة في نهاية عام  32,952لدة القديمة بلغ عدد سكان الب •

 ).يتضمن هذا الرقم المسيحيين من غير العرب(اً  يهودياًمستوطن 3,792و

 %. 3.5معدل الزيادة السكانية بين الفلسطينيين  •

ام ، لعمن تعداد الفلسطينيين في القدس الشرقية% 14ن في البلدة القديمة ويشكل الفلسطيني •

 216 آالف نسمة حسب كتاب القدس اإلحصائي السنوي، و208.7، الذي وصل إلى 2000

  .ألف نسمة حسب كتاب اإلحصاء اإلسرائيلي السنوي

 . سالميمن سكان البلدة القديمة في الحي اإل% 70يعيش  •

 %40حوالي )  سنة14-0(يعتبر مجتمع البلدة القديمة مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية  •

 . من السكان

تفاوت التوزيع والتركيبة السكانية من حيث فئات العمر ونسبها في األحياء بشكل يختلف وي •

 .كبير جداً

 .  سنة21 البلدة القديمةمعدل متوسط األعمار في  •
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 . 6.3-5.8يتراوح معدل عدد أفراد العائلة ما بين  •

 خصائص السكن : ثانياً

 . عن شقق صغيرة جداًمن مساكن البلدة القديمة عبارة % 62.4 •

 . اً أو مسيحياًإسالميمن مساكن البلدة القديمة وقفاً % 40-%31.4يعتبر  •

تبلغ مجموع مساحتها ، و2000 وحدة سكنية حتى عام 5,699يوجد في البلدة القديمة  •

 .  متر مربع257,000

 %. 10واليهودية % 90تشكل نسبة الوحدات العربية  •

 . من مجموع المساحة الكلية في البلدة% 15تشكل مساحة الوحدات اليهودية  •

 .اً مربعاً متر40من الوحدات السكنية العربية أقل من % 55هناك  •

 . اً مربعاً متر43تجاوز يمعدل مساحة الوحدة السكنية في البلدة القديمة ال  •

 سالميوترتفع في الحي اإل.  للدونم المربع الواحداً فرد43يصل معدل الكثافة السكانية إلى  •

 .  وهي كثافة عالية جداً،الواحد المربع للدونمفرداً  50إلى 

وفي الحي ، 7.5تجاوز يمعدل عدد األمتار المتاحة للفرد الفلسطيني داخل البلدة القديمة ال  •

 . أمتار مربعة 6 سالمياإل

تعاني من ازدحام مفرط % 14من المساكن من ازدحام أو كثافة سكانية عالية و% 41يعاني  •

 .  أفراد للغرفة الواحدة5ن أي أكثر م

 .من بيوت البلدة القديمة ال تصلح للسكن البشري% 20.5هناك  •

 . من المساكن فسحة داخلية خاصة باللعب لألطفال% 64ال يتوفر في  •

 . من المساكن إلى وجود فناء خارجي للسكن% 74تفتقر  •

 والهدماالستيطان والبناء  : ثالثاً

 210,000، ومستوطن في البلدة القديمة 3,000 أكثر من تمكنت سلطات االحتالل من إسكان •

 . مستوطن في القدس الشرقية

 وحدة سكنية في القدس الشرقية والغربية خالل الفترة ما بين 86,015قامت إسرائيل ببناء  •

 %. 85 وشكلت الوحدات السكنية اليهودية منها 67-1999

كنية، كانت حصة القدس الشرقية  وحدة س2,180 بالسماح ببناء 1999قامت إسرائيل عام  •

 . وحدة سكنية734) بما فيها البؤر االستيطانية في سلوان ورأس العامود(منها 
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 بيتاً وبناية في القدس 339 بهدم 2001 ولغاية تشرين أول 1988قامت إسرائيل منذ عام  •

تر  ألف م47-44أو بحجة عدم الترخيص، وتقدر مساحتها ما بين " أمنية"الشرقية بدوافع 

 .مربع

 والتمييز في الخدماتالتهجير 

الدخول إلى "تستخدم إسرائيل العديد من األساليب لتهجير الفلسطينيين من القدس ومنها قانون  •

 ". إثبات أن مركز الحياة في القدس"قانون ووتعديالته " إسرائيل

 . ألف فلسطيني يعيشون خارج حدود بلدية القدس اإلسرائيلية80-50هناك ما بين  •

وتضّرر  ، هوية6,129 بسحب ومصادرة حوالي ،1999-67 ما بين عام ،امت إسرائيلق •

 .  وبالتالي حرموا من حقهم في الهوية، آالف طفل من القرار8أكثر من 

 شمل قدمت إلى الجهات اإلسرائيلية خالل الفترة ما بين جمع ات طلب14,910من أصل  •

 . من مجموع الطلبات المقدمة% 12  فقط، أياً طلب1,770 وافقت إسرائيل على 91-1995

هناك إهمال وتمييز فاضح في مستوى البنية التحتية والخدمات المتوفرة في البلدة القديمة  •

من الموازنة % 10فقد خصص أقل من . مقارنة باألحياء اليهودية داخل البلدة وخارجها

 . لألحياء العربية1999التطويرية لعام 

شطري مدينة القدس في بعض الخدمات إلى أكثر من تصل الفوارق في الخدمات بين  •

1000.% 

تغيير معالم المدينة وخلق أغلبية لهناك استثمارات مالية ضخمة من قبل الجانب اإلسرائيلي  •

 . يهودية فيها

 األوضاع االقتصادية : رابعاً

 بسبب السياسة وخدماتياً، اً اقتصادي،هناك تراجع كبير في مكانة ودور مدينة القدس •

 . لممارسات اإلسرائيليةوا

 . من مجموع سكان البلدة القديمة% 58.5)  سنة فأكثر15(بلغت نسبة القوى البشرية  •

 %. 47.7إلى )  سنة64-15(تصل نسبة المشاركة في قوة العمل  •

 %. 16تبلغ نسبة البطالة  •

  .من مجموع النساء في سن قوة العمل% 12  حوالي2000 لعام تبلغ نسبة النساء العامالت •

 .من مجموع األسر% 18تشكل ، و أسرة من أسر البلدة القديمة ليس لها معيل835هناك  •

 . 4.4 : 1تبلغ نسبة اإلعالة في البلدة القديمة  •

 .  أفقر مدينة وتأتي بعد مدينة بني براكينتعتبر مدينة القدس وفق التقييم والتقسيم اإلسرائيلي •



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

15 

 . س الشرقيةتعتبر البلدة القديمة أفقر أجزاء مدينة القد •

 . هناك تراجع كبير في القطاع السياحي في المدينة •

 .  غرفة1980 فندقاً تضم 33يوجد في القدس الشرقية  •

 (Guest Houses) بيوت ضيافة 8 منها (Hostels) فندقاً وبنسيوناً 21يوجد في البلدة القديمة  •

 .  تابعة لكنائس مختلفة

 .  غرفة636يبلغ عدد الغرف  •

 .  عامالً وموظفا244ًلين في هذه الفنادق يبلغ عدد العام •

 . دوالرثالثة ماليين تبلغ قيمة االحتياجات التطويرية لهذا القطاع حوالي  •

 .يعاني القطاع السياحي من العديد من المشاكل الذاتية والموضوعية •

 من السلطة الوطنية والقطاع أكبراهتمام بيجب أن يحظى القطاع السياحي في المدينة  •

 . لفلسطيني والعربيالخاص ا

 . ضرورة تشجيع االستثمار في القطاع السياحي والتجاري •

 .  محالً تجاريا956ًيبلغ عدد المحال التجارية في البلدة القديمة  •

 .  عقارا2,144ً في البلدة القديمة مجموع العقارات غير السكنيةيبلغ  •

 والبقية في ،سيحيفي الحي الم% 39 و،سالمي في الحي اإلهذه العقاراتمن % 41يقع  •

 .الحي األرمني والحي اليهودي

من مجموع المحالت التجارية وتأتي في % 26.5تشكل محالت السنتواري والتحف الشرقية  •

 .المرتبة األولى

يحتل سوق خان الزيت المرتبة األولى من حيث عدد المحال التجارية حيث يصل عددها إلى  •

 .  محال168ً

 .  محال231ًلمغلقة في البلدة القديمة بلغ عدد المحالت التجارية اي •

عن العدد % 40وهو أقل بنسبة .  في المحالت التجارية القائمةون يعملاً شخص1,250هناك  •

 . 1986 في هذا القطاع عام سائداًالذي كان 

إنخفاضاً في عدد العاملين فيه ما بين عام ) السنتواري(شهد قطاع محالت التحف الشرقية  •

 %. 35.4 بنسبة 86-1998

 إسرائيل في منع جعل القدس مركزاً نجحتوقد . يعاني القطاع التجاري من مشاكل كبيرة •

 . تجارياً اقتصادياً وخدماتياً وسياسياً بالنسبة للفلسطينيين

 بلدية القدس من ضريبة األرنونا على األحياء العربية في البلدة فرضتهيصل مجموع ما  •

 . سنوياًشيكلألف  285,031 ،2000القديمة لعام 

 133,635 ،2000 عام ، البلدة القديمةفي جبايته من ضريبة األرنونا توصل مجموع ما تم •

 .  شيكلألف
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 834، منها  منزالً وعقارا8,144ًيبلغ عدد األمالك السكنية وغير السكنية في البلدة القديمة  •

 .عقاراً في الحي اليهودي

 األوضاع االجتماعية: خامساً

 .  االقتصادية- تغييرات جذرية وعميقة في البنية االجتماعية شهدت البلدة القديمة •

 . هناك تغييرات في البنى والمكانة العائلية التي كانت تتشكل منها البلدة القديمة •

األوضاع االجتماعية القائمة حالياً هي محصلة للعديد من الظروف والعوامل السياسية  •

 . ةواالقتصادية واالجتماعية والخدماتية والفكري

تأتي في مقدمتها مشكلة تفشي و ،ها البلدة القديمة من مشكلة اجتماعية أساسية تعاني14هناك  •

 ، وعمالة األطفال، وتسرب الطلبة من المدارس، تليها مشكلة التفكك األسري،المخدرات

 . والزواج المبكر لدى الفتيات

 المؤسسات التعليمية: سادساً

 .  مختلطة5 و، لإلناث5 و، للذكور9 منها ،مدرسة 19 البلدة القديمةيبلغ عدد مدارس  •

 . يوجد مدرسة مهنية واحدة في البلدة القديمة •

 . من مجموع مدارس البلدة%) 10.5 (نتشكالوتشرف بلدية القدس على مدرستين فقط  •

 . ةإسالميمن المدارس من جهات أهلية مسيحية أو % 63يدار  •

 . فقط في المرحلة الثانوية% 9.4 وطالبة، منهم  طالبا7,117ًيدرس في مدارس البلدة القديمة  •

 ونقافي المدارس األهلية والب% 41  يدرسمن الطلبة في مدارس البلدية فيما% 29.4يدرس  •

 .  الوطنية الفلسطينيةالسلطة/في مدارس األوقاف

 . من التعليم الثانوي% 100توفر المؤسسات التعليمية الفلسطينية في البلدة القديمة  •

 %. 44بة التسرب من المدارس قبل إنهاء التوجيهي تبلغ نس •

 . من الفتيات المتسربات مقاعد الدراسة بسبب الزواج المبكر% 31يترك  •

 . من الطلبة الذكور المتسربين المدرسة ألسباب مالية واقتصادية% 59لقد ترك  •

قل هذه أما في المرحلة الثانوية فت. فقط من مجموع طلبة المدارس% 37.7تشكل الطالبات  •

 %. 26النسبة لتصل إلى 

 29 في القدس الشرقية 97/1998بلغ عدد الغرف الصفية التي أضافتها البلدية لمدارسها عام  •

 غرفة 290غرفة فقط، في حين بلغ عدد الغرف التي أضيفت خالل العشر سنوات الماضية 

 . فقط
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منها % 22 ، صفا263ً، 97/98بلغ عدد الصفوف في مدارس البلدة القديمة، للعام الدراسي  •

 .فقط في مدارس البلدية

  ،منهم يعملون في المدارس األهلية المسيحية% 45 معلماً وموظفاً، 468بلغ عدد المعلمين  •

 . ةسالمي مدارس األوقاف والمؤسسات األهلية اإلاقي في والب،فقط في مدارس البلدية% 20و

منهم ليس لديهم % 24.6حين أن من المعلمين الشهادة الجامعية األولى، في % 46.5يحمل  •

 . تأهيل جامعي أو متوسط

 . من المدارس% 37تدير النساء  •

 . من حملة هوية الضفة الغربية% 41من العاملين من حملة هوية القدس و% 59يعتبر  •

عداد الطلبة في المدارس التابعة للبلدية فقد وصلت النسبة في العام أهناك زيادة ملحوظة في  •

 .من أعداد الطلبة في القدس الشرقية% 60 إلى 2000/2001الدراسي 

 .2000/2001للعام الدراسي  50,804بلغ عدد الطلبة في القدس الشرقية  •

 . هناك غياب لمرجعية تربوية لمدارس القدس •

 . ستراتيجية تربوية لمدارس المدينةهناك غياب لرؤية ولفلسفة وال •

الوطنية الفلسطينية السلطة /س األوقاف العديد من المدارس األهلية وكذلك مدار لدىيواجه •

 . ضائقة مالية حادة

أقل من الوطنية الفلسطينية السلطة /معظم رواتب المعلمين في المدارس األهلية واألوقاف •

 .الحد األدنى لألجور في المدينة

 . هناك ضرورة لعقد مؤتمر تربوي وطني للتصدي للواقع القائم والتخطيط للمستقبل •

رس وتطوير بنيتها التحتية وتطوير كوادرها وتوفير الدعم المالي ضرورة دعم المدا •

 . الستقرارها واستمرارها

 المؤسسات األهلية : سابعاً

 3 منها ،مؤسسة أهلية وغير حكومية 22، 2000 حتى نهاية عام يوجد في البلدة القديمة •

 . مؤسسات تشرف عليها البلدية

، وخاصة بعد تحويل النمساويين لبلدة القديمةإن دور المؤسسات األجنبية محصور جداً في ا •

 .مؤسستيهما إلى مؤسسات محلية

إن دور بلدية القدس محدود جداً وال يتناسب وحجم الضرائب التي تجبيها البلدية من السكان  •

 . والمؤسسات

 . 1967من المؤسسات قبل عام % 41نشأ  •

 . من المؤسسات مجالس إدارة% 63يتوفر لدى  •
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 . لمؤسسات من قبل نساءمن ا% 42.1يدار  •

 من نشاط المؤسسات األهلية على البرامج االجتماعية والثقافية، يليه كبريتركز الجزء األ •

 . الخدمات الصحية وبرامج األمومة والطفولة

 .  نشاطات الجمعياتالتي تستهدفهايعتبر الشباب واألطفال من أكثر الفئات  •

 موظفاً وعامالً، منهم 212) 19 من أصل 17 (يبلغ عدد الذين يعملون في المؤسسات األهلية •

 .  في وظيفة كلية163

 . من مجموع العاملين في المؤسسات% 46تشكل اإلناث  •

 . من المؤسسات على ذاتها بنسب متفاوتة% 76.5تعتمد  •

 دوالر 2,148,400 مؤسسة تعمل في البلدة القديمة 19 مؤسسة من أصل 15بلغت موازنة  •

 . فقط

 .  من مجموع موازنات المؤسساتكبرؤسسات الصحية الجزء األتحتل موازنات الم •

برز تحديد االحتياجات للمجتمع المحلي كأول مجال تدريبي تحتاجه المؤسسات تال ذلك  •

 . مهارات االتصال والتخطيط اإلستراتيجي

 وضعف ،المسألة المالية: تعاني المؤسسات األهلية وغير الحكومية من مشاكل عديدة أهمها •

رها ا باإلضافة إلى مشكلة مق،ستراتيجي، ومحدودية التعاون والتنسيق فيما بينهاط االالتخطي

 . التي تتسم بضيق مساحتها وحاجتها إلى الترميم
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 المقـدمـة
 

 هذه الدراسة كجزء من الدراسات المتعددة التي تم إعدادها بتكليف من المكتب الفني التابع يتأت

تتكون هذه الدراسة و.  من المخطط الرئيسي ألحياء البلدة القديمة تشكل جزءاًبحيثلمؤسسة التعاون، 

 :من ثمانية فصول تعالج المواضيع التالية 

 

 والتركيبة السكانيةالمساحة  : الفصل األول

 خصائص السكن : الفصل الثاني

 االستيطان والبناء والترميم : الفصل الثالث

 األوضاع االقتصادية : الفصل الرابع

 األوضاع االجتماعية : مسالفصل الخا

 المؤسسات التعليمية : الفصل السادس

 المؤسسات األهلية : الفصل السابع

 توصيات واقتراحات : الفصل الثامن

 

 في الدراسات والمعطيات واإلحصاءات التي تتناول البلدة اً شديداًشك فيه بأن هناك نقص مما ال

 . اسة في تغطية جزء من هذا النقصالقديمة بكافة جوانبها، ونأمل أن تسهم هذه الدر

مدينة القدس والبلدة القديمة اخطر حلقة في فيه لقد جرى إعداد هذه الدراسة في الوقت الذي تشهد 

تهويد المدينة وتعزيز األغلبية اليهودية داخلها، وبالتالي لتنفيذ المخطط االستيطاني الصهيوني 

يق المدينة بأحزمة من المستعمرات، وعزلها عن فإسرائيل تسعى إلى تطو. السيطرة الكاملة عليها

 تكون المركز السياسي واالقتصادي والثقافي والخدماتي حتى المحيطها وعمقها في الضفة الغربية، 

وفي هذا . حلمه بأن تكون عاصمة دولته العتيدةوبالتالي القضاء على  ،والتجاري للشعب الفلسطيني

 600اإلسرائيلية في توسيع حدود المدينة لتصل إلى حوالي اإلطار تأتي سياسة وإجراءات السلطات 

 اتتكثيف االستيطان ومصادرة األراضي والعقارولعل . من مساحة الضفة% 10.6 أي ما يعادل 2كم

تحقيق اتجاه تصب كلها في إنما وتهجير المواطنين وتكثيف سياسة النهب الضرائبي التي تتبعها 

الدعم الرسمي اإلسرائيلي للمجموعات االستيطانية المتطرفة كما تنامى . الهدف المركزي السابق

 .ذرع السلطات اإلسرائيلية في تنفيذ مخططاتها لتهويد المدينةأوالتي تشكل أحد 

إن السياسة والممارسات العنصرية اإلسرائيلية تجاه مدينة القدس ومواطنيها، ال تقتصر على المستوى 

ففي استطالع . ، بل نراها أيضاً في الموقف الشعبيلمتطرفةاالرسمي أو على التنظيمات الصهيونية 



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

20 

 ومركز ، من قبل معهد جوتمان لألبحاث االجتماعية والتطبيقية1995للرأي العام أجري عام 

من % 61و(من يهود القدس % 58"الدراسات الدولية واألمنية في جامعة ميريالند األمريكية وجد أن 

من تعداد سكان % 28 انزعجوا من حقيقة أن الفلسطينيين يشكلون )اليهود غير القاطنين في المدينة

، حسب الترتيب السابق، أيدوا وضع تشديدات على البناء للفلسطينيين %)65% (51كما أن . المدينة

أيدوا وساندوا إعادة تحديـد حدود المدينـة الستبعـاد التجمعات السكانية %) 59و% (65ن أو

 )1(."الفلسطينية منها

هذه النسب بوضوح الثقافة العنصرية السائدة بين صفوف اإلسرائيليين والتي لم تخفف من تعكس 

 .التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي" السالم"حدتها اتفاقيات 

عاماً الماضية من خلق حقائق وتغييرات عميقة على المستويات  34لقد تمكنت إسرائيل وعلى امتداد 

. غرافية واالقتصادية والسياسية والقانونية لصالح مخططها المركزي تجاه المدينةالديموغرافية والج

كما تمكنت . من مساحة البلدة القديمة% 14وقد باتت إسرائيل تسيطر على الحي اليهودي الذي يشكل 

 عقاراً في أحياء مختلفة من البلدة 60كثر من أمن السيطرة عبر المجموعات االستيطانية على 

 هي ملك سالمي منزالً في الحي اإل250"وتدعي جماعة عطاريت كوهانيم االستيطانية أن . القديمة

 ".لها وللحكومة وستعمل على استمالكها قريباً

وقد بتنا .  في خطر شديد بات يهدد الوجود الفلسطيني في هذه المدينةاصبحأإن المدينة ومستقبلها 

مستقبل القدس "ن أ توصل إليها الباحث مايكل دمبر بنخشى أن يصل األمر بالمدينة إلى النتيجة التي

القديمة يكمن في السوابق التي سجلتها إسرائيل في سياستها في مدينتي يافا وعكا القديمتين، فقد طرد 

" جماعات فنانين"ما ُيسّمى بـ جل تطوير أا، أو حوصروا في نطاق ضيق من من منهوالفلسطيني

 المدينة القديمة لحّوأن ي االستيطان في المدينة القديمة من القدس يووين". متحف"إسرائيلية أو مدينة 

 نابض بالحياة إلى بلدة فلسطينية صغيرة داخل مدينة إسالميمن مركز سياسي وثقافي عربي و

 )2(." يلفت أنظار السياح الغربيينأو ما يشبه موقعاً أثرياًإسرائيلية، 

هل سنتمكن من وضع استراتيجية فلسطينية وعربية مواجهة هذا الوضع؟ ولماذا نحن فاعلون تُرى 

 الفعل وإطالق التصريحات الرنانة إلى ودلمواجهة التحديات؟ وهل سننتقل من دائرة االستنكار ورد

دائرة التخطيط والتنفيذ ؟ إن مدينة القدس تستصرخ كل الشرفاء من العرب وشعوب ودول العالم وكل 

ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لقوق الشعوب القوى المحبة للسالم والمدافعة عن ح

                                                 
1 Reiker, Martina, 1998, p.7. 

 .57دمبر، مايكل، ص  2
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جل استعادة حقوقه والدفاع عن وجوده أضد المدينة ومواطنيها الفلسطينيين ودعم شعبنا في نضاله من 

وممارسة حقه الطبيعي في التحرر واالستقالل وبناء دولته الوطنية الديموقراطية فوق ترابه الوطني 

 .وعاصمتها القدس
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  الدراسة منهج

 
 هدف الدراســة   -1

استهدفت هذه الدراسة وبشكل أساسي تشكيل صورة حقيقية عن واقع البلدة القديمة ومشاكلها 

الخروج بتوصيات عملية ومحددة يمكن أن يتم وضعها في و ،واحتياجاتها على كافة المستويات

ني بإعداده بهدف أحياء برنامج تنموي يشكل جزءاً من المخطط الرئيسي الذي يقوم المكتب الف

لذلك جاءت هذه الدراسة لتشكل امتداداً واستكماالً للدراسة األولى التي قامت . وإنعاش البلدة القديمة

 في يناالقتصادية والصحية للسكان الفلسطينيو حول األوضاع االجتماعية  نجوى رزق اهللا،بها الباحثة

 1,334 أسر وضمت 210عينة عشوائية شملت  حيث اختيرت، 1996البلدة القديمة من القدس، عام 

 . استخدم فيها أسلوب التقييم السريع بالمشاركةشخصاً، و

 ،المؤسسات األهلية: جاءت هذه الدراسة لتعالج مواضيع وجوانب لم تعالجها الدراسة السابقة مثلو

تحديث  و، واألوضاع االقتصادية،التجاريوالقطاع  ، والقطاع السياحي،التعليميةوالمؤسسات 

اإلحصاءات المتعلقة بجوانب أخرى، باإلضافة إلى الوقوف واالطالع على آراء عينة من الشخصيات 

 . ة بأوضاع البلدة القديمة من القدسهتمالم

 

 ةـأسلـوب الدراس  -2
 

 تجميع ومراجعة ما صدر من دراسات عن البلدة القديمة  2-1

، رغم قلتهادرت عن البلدة القديمة من القدس، قام الباحثان بتجميع المعلومات والدراسات التي ص

 . واالستفادة من بعضها في إعداد هذه الدراسة

 

 المسح الميداني   2-2

 :  هي،قامت الباحثة وبمساعدة جزئية من الباحث الميداني بإجراء مسح شامل لثالثة قطاعات أساسية

 .  مؤسسة19المؤسسات األهلية واألجنبية وتلك التابعة للبلدية وعددها  -أ

 .  مؤسسة19المؤسسات التعليمية األهلية والتابعة لألوقاف وللبلدية وعددها   -ب

 .  فندقا21ًالفنادق وبيوت الضيافة في البلدة القديمة وعددها   -ج
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 من التجار من البلدة القديمة وجرى 5 واحدة شملت (Focus Group)كما جرى تشكيل مجموعة بحث 

ول تحديد المشاكل واالحتياجات واألولويات التي يرونها ضرورية نقاش منهجي معهم تركز ح

  .إلنعاش القطاع التجاري

 

 أداة المسح  3-2

، األول (Three Structural Questionnaire)استخدم في هذا الجزء من الدراسة ثالثة استبيانات 

مت االستبيانات بهدف وقد صم.  والثالث للفنادق، والثاني للمؤسسات التعليمية،للمؤسسات األهلية

 :  واشتملت على األجزاء التالية ،الحصول على المعلومات الضرورية للدراسة

 .معلومات عامة حول المؤسسة -أ 

 .تركيبة المؤسسة -ب 

 . ن في المؤسسةوالعامل -ج 

 .أهدافها ومجاالت عملها وأنشطتها: طبيعة المؤسسة -د 

 .الوضع المالي للمؤسسة -ه 

 . ولوياتالمشاكل واأل: واقع البلدة القديمة -و 

 .االحتياجات التطويرية للمؤسسة -ز 

 . التنسيق والتعاون مع المؤسسات األخرى -ح 

 فقد شملت االستمارة أقساماً إضافية تختص ، باإلضافة إلى األقسام السابقة،أما المؤسسات التعليمية

 : مثل،بالطلبة والمعلمين

 . إعداد الطلبة وتوزيعهم على المراحل المختلفة -أ 

 . طلبةالتوزيع الجنسي لل -ب 

 . إعداد ومؤهالت المعلمين -ج 

 .باإلضافة إلى أسئلة حول المرافق العامة والخدمات المساندة في المدرسة -د 

 :أما بخصوص استمارة الفنادق فقد شملت األقسام التالية

 .معلومات عامة حول الفندق -أ 

 .أعداد الغرف واألسرَّة ونسبة األشغال -ب 

 .أعداد العاملين وتوزيعهم -ج 

 . رية للفندقاالحتياجات التطوي -د 
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 . المشاكل التي يواجهها الفندق -ه 

 . تسهم في حل هذه المشاكلأن كيف يمكن لمؤسسة التعاون  -و 

 . حجم الضرائب المفروضة على الفندق -ز 

فقد جرى في البداية تحديد قائمة .  بوضع البلدة القديمة من القدسالمهتمةأما من ناحية الشخصيات 

 :وعي في اختيارهم المعايير التالية وقد ر، رجاالً ونساء، شخصية20بأسماء 

 .  وأن يكون بعضهم من البلدة القديمة،أن يكونوا من أهل القدس -أ 

 . أن يكونوا من ذوي التخصصات المختلفة -ب 

 . أن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة واالطالع على أوضاع المدينة بشكل جيد -ج 

 . أن يكون بعضهم قد عمل أو ال يزال في مؤسسات مقدسية مختلفة -د 

، وترّدد منهمشخصاً  وافق خمسة عشر ،ومن أصل العشرين الذين تم تحديدهم واالتصال معهم

  )).20 (نظر ملحق رقمأ (.السفر أو المرض أهمها االنشغال أو ، ألسباب مختلفةاآلخرون

 : وقد شملت االستمارة الخاصة بهذه الفئة األقسام التالية

 . لدة القديمةتحديد أهم المشاكل التي تعاني منها الب -أ 

 ما هي الحلول المقترحة لتجاوز هذه المشاكل؟  -ب 

 ما هي األولويات التي يجب أن ترتكز عليها أية خطة ألحياء البلدة القديمة؟ -ج 

ما هي المشاريع التي يقترح تنفيذها في البلدة القديمة على المستويات الصحية، والتعليمية،  -د 

 واالجتماعية والسياسية؟ 

  تتعرض لها مدينة القدس؟ ما هي المخاطر التي -ه 

 ما هو دور مؤسسة التعاون في مجال تطوير البلدة القديمة؟  -و 

 . باإلضافة إلى أسئلة أخرى -ز 

 

 .  كان األشخاص يطلبون إعطاءهم مهلة لبضعة أيام ليقوموا بتعبئة االستمارة،وفي معظم األحيان

 

  آليــة المقابلة 2-4

 مع مدير المدرسة أو صاحب الفندق وفي حالة عدم وجوده لقد كانت المقابالت وتعبئة االستمارة تتم

وفي كل لقاء كان يتم شرح . ة أو الشخص اإلداري المسؤول مكانه/فكانت تجري مع نائب المدير

وقد كانت تعبئة االستمارة . أهداف الدراسة وآلية العمل وأخذ الموافقة قبل الشروع في طرح األسئلة
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ة /وفي بعض األحيان كان المسؤول. حوالي الساعة والنصفوخاصة استمارة المدارس تستغرق 

. يطلب ترك االستمارة لديه لبضعة أيام ليتسنى له دراستها وتحضير المعلومات التفصيلية المطلوبة

 . وفي كل األحيان كانت المقابالت تتم بمواعيد مسبقة يتم تحديدها مع األشخاص المسؤولين

 

 تنفيــذ المسح  2-5

 ولكن بسبب العطلة الصيفية ، وتعبئة االستمارات في شهر حزيران، بجمع المعلوماتبدأت الباحثة

حيث جرى . 1998 وسفر الباحثة تم استكمال المسوح الثالثة في شهري آب وحتى منتصف أيلول

 . بعدها تفريغ االستمارات وتحليل النتائج وكتابتها

 

 المشاكل التي واجهت عملية جمع المعلومات  -3

 ق الوقت المتاح للدراسةضي  3-1

 وضعت على أساس تنفيذ الدراسة خالل ستة اشهر بحيث تشمل ،ن التصميم وخطة العمل األولىإ

 خاصة بكل حي من أحياء ،(Focus Group) للقطاع التجاري وتنظيم مجموعات بحث  شامالًاًمسح

 التنموية المختلفة، البلدة القديمة وذلك للتعرف على مشاكل وخصوصيات كل حي وتحديد احتياجاته

 ، وبطلب من الجهة المشرفة على الدراسة،ولكن. وبعد ذلك تحديد األولويات من بين تلك االحتياجات

 . تم اختصار الفترة الزمنية واختصار تلك األجزاء التي تتطلب عمالً ميدانياً طويالً

 العطلة الصيفية  3-2

 إتمام المسح الخاص أعاقيفية للمدارس مما  المسح الميداني مع بدء العطلة الصبدءلقد تزامن 

 . هذا المسح إلى شهر أيلول، وبالتالي تأجلبالمدارس

 عدم تعاون البلدية 3-3

تعليمية أو ، سواء كانت جرت محاوالت للحصول على إذن من البلدية لدخول المؤسسات التابعة لها

ع المؤسسات وإقناع بعض كما جرت محاوالت لالتصال المباشر م. اجتماعية ولكن بدون جدوى

 .ها لم نجد تعاوناً من، لألسف، ولكن،عطاء بعض المعلومات العامةإلالمدارس والمؤسسات بالتعاون 

وهذا األمر لم يقتصر على بعض المؤسسات التابعة للبلدية، بل وشمل أيضاً مدرستين تم ذكرهما في 

 المدرستين مدير ومديرة معوعين على الرغم من المحاوالت التي استمرت ألكثر من أسبف. البحث
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.  للتنصل من إجراء حوار معهما بحجج واهيةتذرعانيهما كانا لكن، تحديد مواعيد لاللتقاء مع الباحثةل

 . للكنيسة البولندية، رفضت إعطاء أية معلوماتمسؤولة في فندق تابع كما أن 

 عدم االلتزام بالمواعيد 3-4

 من جانبلتزام بالمواعيد المحددة مسبقاً عدم اال ،ها الباحثةوقد كانت من أهم المشاكل التي واجهت

وفي كثير من األحيان كانت الباحثة . المسؤولين عن المؤسسات أو الشخصيات التي تمت مقابلتها

ترجع إلى المؤسسة أو المدرسة أو مكتب الشخص المعني ثالث وأربع مرات للحصول على 

 . االستمارة

ن معظم من تمت مقابلتهم لم يبخلوا بوقتهم أتجاوب والتعاون كان جيداً وومع ذلك يمكن القول أن ال

كثر من عمل ومؤسسة كان السبب أ وارتباطاته في همويظهر أن انشغال بعض. وأفكارهم واقتراحاتهم

 . الرئيسي وراء عدم االلتزام بالمواعيد المحددة

 حالة اإلحباط السائدة 3-5

تالف توجهاتهم اخ على ، معظم من قابلناهميعاني منهاإلحباط العام مما ال شك فيه أن هناك حالة من ا

.  إحباط من الوضع السياسي العام والشعور باالغتراب وأحياناً باليأس والقنوط،واختصاصاتهم 

هذه لالرئيسي السبب  ما إسرائيل، وحالة التقصير تجاه المدينة هخلقتهفالواقع القائم على األرض الذي 

نعكست في تعبيرات وتصريحات من قابلناهم وأيضاً في عدم ثقتهم بأن مثل هذه  ا التيالحالة

ملّوا من الكالم والكتابة "فقد . الدراسات ستؤدي إلى اإلسهام في تحقيق التغيير المطلوب

 . هكذا يمكن اختصار رأي أغلبيتهم. ويريدون شيئاً ملموساً على األرض" والتصريحات

 فقدان التنسيق والتكامل 3-6

كثر من جهة ومؤسسة محلية ودولية تسعى للحصول على معلومات حول أوضاع أوجدت الباحثة 

المدينة وكثير منها تستهدف نفس الفئات والمؤسسات لذلك فان البعض قد أبدى استياءه من عدم قيام 

اً مع هذه وإننا نتفق كلي. المؤسسات البحثية المحلية بالتنسيق فيما بينها لتجنب التكرار واالزدواجية

 . المسألة

 عدم وجود قاعدة معلومات حول المدينة 3-7

أن ال إ دراسات وأبحاث حول مدينة القدس الشرقية، الجهود الرامية إلجراءعلى الرغم من كل ما 

كما . هناك نقصاً هائالً في المعلومات والمعطيات الخاصة بالمدينة بشكل عام والبلدة القديمة بالتحديد
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ال يوجد قاعدة معلومات و. دراسات ال يتم تحديثها وتتوقف عند فترة زمنية محددةان ما يجري من 

 . تطويرهالعمل على لشاملة حول المدينة 
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 الفصل األول

 والتركيبة السكانيةاحة سالم
 

 المساحـة  -1

من المساحة الكلية لمدينة % 0.71دونم، وتشكل حوالي  900تبلغ مساحة البلدة القديمة في القدس 

فقط إذا ما نجحت % 0.15وهذه النسبة ستتقلص إلى . 1999عام في لقدس الشرقية والغربية ا

 ، بحيث تصل لتوسيع حدود القدس1998إسرائيل بتنفيذ خطتها التي بدأت بتنفيذها في شهر أيلول 

 ).1(أنظر الجدول رقم . 2 كم600

 

  1999 -1952دية القدس منذ عام تطور مساحة حدود بل: )1(جدول رقم 

 النسبة المئوية المساحة بآالف الدونمات السنــة

1952 33.5 -- 

1963 36.0 7.5 

1964 38.1 5.8 

1967 108.0 183.5 

1985 108.5 0.5 

1993 123.0 13.4 

1999 126.4 )1( 2.7 

 375 600 المخطط المستقبلي
 .Statistical Yearbook of Jerusalem, No 15, 1997, p. 3: المصدر

Statistical Yearbook of Jerusalem, No 18, 2000, p. 16. 
 21/6/98 جريدة القدس )1(

حسب التقسيم اإلداري اإلسرائيلي إلى ثماني مناطق تسمى ) الشرقية والغربية(تقسم مدينة القدس 

 حياً 84عددها ) Sub-Quarters(، واألحياء الثمانية مقسمة إلى أحياء فرعية )Quarters(باألحياء 

 . فرعياً

 أحياء فرعية أطلقت إسرائيل عليها تسميات ة أربعوتضم هذه األحياء الثمانية أحدوتعتبر البلدة القديمة 

وهذه التسمية تنطلق من الفلسفة والسياسة اإلسرائيلية الرسمية تجاه الفلسطينيين . حملت بعداً طائفياً

 بشكل خاص، كونهم مجموعة من الطوائف الدينية 1948طقة بشكل عام، وفلسطينيي القدس ومن
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وترفض التعامل معهم على أساس أنهم جزء من ) الخ... مسلمين، يهود، دروز، شركس (المختلفة 

، والحي المسيحي، والحي األرمني، والحي سالميالحي اإل: وهذه األحياء هي. الشعب الفلسطيني

.  الشرقي والجنوبي والوسطسالميالحي اإل: ثة أقسام هي إلى ثالسالميوينقسم الحي اإل. اليهودي

وهنا ال بدَّ من أن نشير إلى مالحظة . وكل حي من هذه األحياء يتشكل من مجموعة من الحارات

هامة وهي أنه بالرغم من وجود أغلبية مسيحية في الحي المسيحي أو األرمني وأغلبية مسلمة في 

ت سكانية وإثنية ومعمارية وحضارية بين تلك األحياء، حيث ، إال أن هناك تداخالسالميالحي اإل

 وهناك عائالت مسلمة تسكن في الحي المسيحي أو سالميتوجد عائالت مسيحية تسكن في الحي اإل

 والعكس سالميتقع في الحي اإل) كنائس وأديرة(كما أن هناك أماكن مسيحية مقدسة . األرمني

صل ا األحياء المسيحية وبالتالي ال يوجد على األرض فوصحيح، حيث يوجد العديد من الجوامع في

 .  فالتداخالت كبيرة وتاريخية،تفصل األحياء عن بعضها

 من حيث المساحة يليه كبر يعتبر األسالميأما بخصوص مساحة األحياء المذكورة فنجد أن الحي اإل

 ).2(أنظر الجدول رقم . الحي المسيحي وبعده اليهودي ومن ثم األرمني

 

 2000 عام مساحة األحياء في البلدة القديمة: )2(دول رقم ج

 %النسبة  المساحة بالدونم اسم الحي

 21.3 192 الحي المسيحي

 14.0 126 الحي األرمني

 13.6 122 الحي اليهودي

 51.1 460 سالميالحي اإل

 76) وسط (سالميالحي اإل

 285) شرق (سالميالحي اإل

 99) جنوب (سالميالحي اإل

 100 )3( 900 المجموع
 .Statistical Yearbook of Jerusalem, No 18, 2000, p. 16 :المصدر

 135 تبلغ مساحته ، بما في ذلك المنطقة المحيطة به،ويجدر أن نشير هنا إلى أن المسجد األقصى

لم تتجاوز ) الحي اليهودي(يهود مساحة حارة ال"كما أن .  الشرقيسالميدونماً تقع ضمن الحي اإل

 )4(."1967من مساحة البلدة القديمة قبل هدم حي المغاربة عام % 5

                                                 
 . ثم تغيرت في آخر كتاب إحصاء سنوي871 المساحة كانت 3
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 2000 لعام مساحة األحياء في البلدة القديمة): 1( شكل رقم

 

 التعداد السكاني والتركيبة السكانية   -2

مة وتطوره خالل العقود الماضية، في ضوء األوضاع يجب النظر إلى التعداد السكاني للبلدة القدي

فقد تأثر التعداد السكاني بسبب . السياسية التي عاشتها البلدة كجزء من مدينة القدس وفلسطين عامة

 وما تاله من تشريد وتغيير في البيئة الديموغرافية للشعب 1948االحتالل الصهيوني لفلسطين عام 

 ليحدث تغييراً جذرياً على هذا 1967ل لمدينة القدس الشرقية عام وجاء احتالل إسرائي. الفلسطيني

% 42 نسمة أي بزيادة نسبتها 46,713 بلغ عدد سكان البلدة القديمة 1952ففي أيلول عام . المستوى

 نسمة 36,802 ليصل إلى 1961وقد انخفض هذا العدد عام . 1999عن عدد سكان البلدة عام 

 حيث أن االحتالل اإلسرائيلي )5(.نسمة 23,675، 1967ي أيلول واستمر هذا االنخفاض ليبلغ ف

 أن كما )6(." مواطن لترك المدينة إلى أنحاء مختلفة من الضفة واألردن23,400قد دفع "للقدس 

 آالف فلسطيني 6 في عدد سكان البلدة القديمة يعود باألساس إلى تهجير قرابة كبراالنخفاض األ"

اربة واألحياء المجاورة لها قبل هدمها من قبل سلطات االحتالل وإجبار كانوا يعيشون في حارة المغ

  )7(."سكانها على العيش خارج حدود المدينة

                                                                                                                                            
 .38مصطفى، وليد، صفحة  4
 .68، صفحة ، وليدمصطفى 5
 .273نجم، رائف، صحفة  6
 .69صفحة المصدر السابق، مصطفى، وليد،  7

51%

21%

14%

14%

الحي اإلسالمي الحي المسيحي الحي األرمني الحي اليهودي
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 29.2 يشكل الفلسطينيون بينهم،  نسمة32,952 بلغ عدد السكان في البلدة القديمة 1999وفي عام 

حسب التصنيف %) 13( 3,792، بينما يشكل المستوطنون اليهود والمسيحيون من غير العرب ألفاً

يبين تطور التعداد السكاني للبلدة القديمة من ) 3(والجدول رقم . 1999اإلحصائي اإلسرائيلي لعام 

 .1999-72عام 

 

  1999-72تطور عدد سكان البلدة القديمة من عام ): 3(جدول رقم 

 %نسبة اليهود  المجموع عرب يهود السنة

1972 263 )1( 23,164 23,427 1.1 

1977 730 )1( 25,006 25,736 2.8 

1981 1583 )1( 27,514 19,097 5.4 

1983 1915 )2( 22,505 24,420 7.8 

1986 2.2 )3( 24.4 26.6 8.3 

1991 2.3 )4( 25.9 28.2 8.1 

1992 2.3 )5( 26.4 28.7 8.0 

1993 2.4 )6( 27.0 29.4 8.9 

1994 2.3 )7( 27.6 29.9 8.2 

1995 2.4 )8( 28.2 30.6 7.8 

1996 2.4 )9( 29.2 31.6 7.6 

1999 3,792 )10( 29,160 32,952 13 
 Statistical Yearbook of Jerusalem No 1, 1982, p. 42+43 -1 :المصادر

 2- Statistical Yearbook of Jerusalem No 6, 1987, p.6.     
 3- Statistical Yearbook of Jerusalem No 5, 1986, p.45 

 4- Statistical Yearbook of Jerusalem No 10, 1991, p.48.  
 5- Statistical Yearbook of Jerusalem No 11, 1992, p.42.  
 6- Statistical Yearbook of Jerusalem No 12, 1993, p.44.  

 7- Statistical Yearbook of Jerusalem No 13, 1994/95, p.44.  
 8- Statistical Yearbook of Jerusalem No 13, 1994/95, p.50 

 9- Statistical Yearbook of Jerusalem No 15, 1997, p.51+52.    
 10- Statistical Yearbook of Jerusalem No 18, 2000, p. 67. 

بينما يتأرجح . 1999عام % 3.5وقد بلغ معدل الزيادة السكانية بين الفلسطينيين في البلدة القديمة 

 2000-1978خالل الفترة الممتدة ما بين  معدل الزيادة السكانية لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية

فس الفترة ما بين كما تراوحت النسبة لدى المستوطنين اليهود في القدس خالل ن. %3,7-3,4ما بين 
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 علماً بأن نسبة الزيادة لدى )8(.ويعود ذلك إلى تفاوت وتأثر الهجرة واالستيطان في المدينة%. 1-4.6

 )9(.فقط وذلك بسبب الهجرة إلى مناطق أخرى% 0.9 لتصل إلى 2000اليهود قد انخفضت عام 

حيث . ين في القدس الشرقيةمن تعداد الفلسطيني% 14ويشكل السكان الفلسطينيون في البلدة القديمة 

 من الفلسطينيين يعيشون في  آالف208.7 اإلسرائيلية إلى أن هناك اإلحصائيةأشارت المصادر 

 .من سكان القدس الشرقية والغربية% 31.7يشكلون و )10(،2000عام نهاية القدس الشرقية حتى 

 ). 4( رقم حقلمأنظر ال

 216 قد بلغ 2000 الفلسطينيين في نهاية عام فيما أشارت مصادر إسرائيلية أخرى إلى أن عدد

حيث أن هذه .  بكثير من هذا الرقم الرسميأكبر ومع ذلك فإن عدد سكان مدينة القدس )11(.ألفاً

األرقام، إن صدقت، ال تأخذ بعين االعتبار آالف الفلسطينيين الذين يسكنون ضمن حدود القدس وال 

سارة هيرشكوفيس، مديرة وحدة التحليل اإلستراتيجي . ة دوتقدر الباحث. يحملون الهوية اإلسرائيلية

 إن الزيادة في عدد )12(. ألف فلسطيني أو أكثر20 بحوالي 1994لبلدية القدس، هذا العدد عام 

 مع تصاعد كبير في تعداد المستوطنين في القدس تالمستوطنين اليهود في قلب مدينة القدس قد ترافق

وصل  2000نهاية عام  وفي )13(. آالف210 إلى 2000ية الشرقية حيث وصل عددهم حتى نها

آالف  6.7ومستوطن في الضفة  ألف 191.6 منهم ،ألف 198.3عددهم في الضفة والقطاع إلى 

 وقد ازداد عدد المستوطنين في الضفة وغزة دون القدس منذ عام )14(.مستوطن في قطاع غزة

 .لفاً أ116، حيث كان عددهم آنذاك %71 ما نسبته 1993-2000

فيما تشير إحصاءات حركة السالم اآلن إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة قد 

وأن نسبة الزيادة في أعداد المستوطنين منذ . 2000 آالف مستوطن مع نهاية عام 203وصل إلى 

  مستوطن وأن115,700، حيث كان عدد المستوطنين آنذاك %75 قد وصلت إلى 1993نهاية عام 

وهذا يعني أن معدل .  غير رسمية50 مستعمرة رسمية، و145هؤالء المستوطنين موزعون على 

سنوياً فيما بلغت نفس % 11 قد وصلت إلى حوالي 2000الزيادة السنوية منذ أوسلو ولغاية نهاية عام 

                                                 
8 Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 15, p. 32. 
9 Statistical Abstract of Israel, 2000, No. 51, p. 2.16. 
10 Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 18, p. 44. 
11 Statistical Abstract of Israel, 2000, No. 51, p. 2-15. 
12 A Policy of Discrimination: Land Expropriation, Planning and Building in East Jerusalem,  
    BTSELEM, January 1997, Jerusalem, p. 32. 
13 Avishai, Margalil, Setting Scores, Americans Peace Now Web Site 
14 Statistical Abstract of Israel, 2000, No. 51, p. 2-25. 
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فقط، وهو ما يبرر زيف االدعاءات الصهيونية حول % 2,8 حوالي 2000النسبة في إسرائيل عام 

 .لزيادة الطبيعية للمستوطنينا

 

 التوزيع السكاني حسب األحياء  -3

 المرتبة األولى من حيث عدد سالمييتوزع سكان البلدة القديمة على أربعة أحياء، يحتل الحي اإل

من عدد السكان ثم يأتي بعد ذلك الحي المسيحي % 70.5يشكلون نسمة  23,232 حيث يوجد ،السكان

 ).5(أنظر الجدول رقم .  الحي األرمني والحي اليهودي على الترتيب، ثم%)15.4(نسمة  5,086

 

 1999 التوزيع السكاني حسب األحياء لعام ):4(جدول رقم 

 %النسبة  مجموع السكان الحي

 70.5 23,232 سالميالحي اإل

 4 .15 5,086 الحي المسيحي

 7.1 2,346 الحي األرمني

 88.5 29,160 لسطينيينمجموع الف

 6.9 2,288 الحي اليهودي

 100 32,952 المجموع الكلي
 Statistical Yearbook, 2000, No. 18, p.67: المصدر

 الذي تشكل سالميمن عدد سكان البلدة القديمة يعيشون في الحي اإل% 70تظهر لنا األرقام أن 

في ) وهم من اليهود(من التعداد السكاني % 7يعيش فيما . من المساحة الكلية للبلدة% 51 مساحته

 .من مساحة البلدة القديمة%) 14(الحي اليهودي الذي يحتل 
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 1999 توزيع السكان حسب األحياء لعام ):2( شكل رقم

70.5%

15.4%

7.1%
7%

سالمي إل لحي ا ا يحي س لم لحي ا ا ني ألرم لحي ا ا يهودي ل لحي ا     ا
 

 

 الفئات العمرية للسكان -4

 سنة حوالي 14-0ة القديمة مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية يعتبر المجتمع الفلسطيني في البلد

إن .  سنة24-15إذا ما أضفنا لها الفئة العمرية % 58وتزداد هذه النسبة إلى . من السكان% 38

لدى % 4.6قاعدة الهرم السكاني تتسم باالتساع الكبير فيما تقل كلما تقدمنا في الفئات العمرية لتصبح 

 نجد أن نسبة من سالميففي الحي اإل, وهناك تفاوت واضح بين األحياء.  سنة فأكثر65 الفئة العمرية

وفي % 25.6فيما تنخفض هذه النسبة في الحي المسيحي إلى %. 41.4 سنة تصل إلى 14هم دون 

لتشابه النسبة لدى الفلسطينيين في % 36إلى فيما ترتفع في الحي اليهودي % 26الحي األرمني إلى 

 . لقديمةالبلدة ا

وترتفع في الحي المسيحي % 3.3 سالمي سنة فأكثر فهي في الحي اإل65أما الفئات العمرية المتقدمة 

فيما تنخفض هذه النسبة في الحي اليهودي لتصل %. 9.3وفي الحي األرمني إلى % 10لتصل إلى 

سط األعمار إن هذا التوزيع العمري للسكان يعكس نفسه بشكل واضح في معدل متو. فقط% 4.2إلى 

 سالمياإلففي الحي .  سنة ويتفاوت في األحياء21، حيث يصل لدى الفلسطينيين إلى في البلدة القديمة

 )15(.29.3المسيحي والحي ، 26األرمني وفي الحي ، 21 وفي الحي اليهودي ،19.1

 

                                                 
15 Statistical Yearbook of Jerusalem,2000, No. 18, p. 67. 
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 1999مرية واألحياء لعام توزيع سكان البلدة القديمة وفق الفئات الع): 5( رقم جدول

 )العدد بالمئات(الفئات العمرية 
 الحي

 المجموع 75+ 65-74 45-64 25-44 15-24 5-14 0-4

 5,086 188 327 1,000 1,366 903 797 505 الحي المسيحي

 2,346 95 124 409 587 522 397 212 الحي األرمني

 23,232 227 537 2,490 5,617 4,755 5,315 4,291 سالميالحي اإل

 2,288 15 81 331 409 635 420 397 الحي اليهودي

 32,952 525 1,069 4,230 7,979 6,806 6,929 5,401 المجموع الكلي

 29,160 445 893 3,569 7,315 5,752 6,209 4,877 مجموع الفلسطينيين

 100 1.6 3.2 12.8 24.2 20.7 21 16.4 %النسبة 

 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No 18, p.67 :المصدر

 

 التوقعات السكانية المستقبلية  -5

والسبب , ليس من السهل إعطاء تقديرات للتوقعات الخاصة بعدد سكان البلدة القديمة للسنوات القادمة

 ظروف طبيعية ي إلى أن سكان البلدة القديمة خاصة والقدس عامة ال يعيشون في مجتمع ذيرجع

 احتساب معدالت التزايد الطبيعي ومعدالت الهجرة ونسبة الوفيات وتقدير معدل الزيادة بحيث يسهل

ية إن هناك عوامل خارجية قو.  القادمةينالسكانية السنوية وبالتالي إعطاء تقديرات للسنوات العشر

فعلى . تتحكم في هذه المعادلة ويصعب أحياناً عزلها أو تحييدها وبالتالي إجراء التقديرات المطلوبة

 ألف فلسطيني من حملة هوية القدس يعيشون 70-50سبيل المثال هناك تقديرات بوجود ما بين 

لمصادرة والمعروف أن سلطات االحتالل بدأت منذ سنين بحملة . خارج حدود البلدية اإلسرائيلية

فماذا سيحصل بهذه األعداد الكبيرة ؟ وفي المقابل . هويات من يثبت أن مركز حياته ليس مدينة القدس

. هناك نشاط استيطاني محموم داخل البلدة القديمة سيسهم بال شك في تغيير التركيبة السكانية القائمة

. نيين للعودة للبلدة القديمةكما أسهمت سياسة إسرائيل في سحب الهويات إلى دفع آالف من الفلسطي

آالف  8-6 بحوالي 1997عام عدد من عاد خالل "ويقدر بعض المتابعين لوضع البلدة القديمة أن 

فيصل الحسيني، مسؤول ملف القدس، أن عدد الذين عادوا إلى المرحوم  في حين قدر )16(،فلسطيني

 والتقديرات اإلسرائيلية الرسمية أما األرقام.  قد تجاوز عشرين ألف نسمة96/97مدينة القدس عام 

. نسمة ألف 946.5 إلى 2020سيصل عام ) الشرقية والغربية(فتشير إلى أن عدد سكان مدينة القدس 

ولألسف ال توجد . من مجموع السكان% 38 ألف نسمة من الفلسطينيين، أي ما نسبته 357.8منهم 

                                                 
 .1998، أيلول جنة القدس مقابلة شخصية، مع السيد هائل صندوقة، عضو ل16
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كما تشير التوقعات ذاتها إلى أن تعداد ). 6(أنظر الجدول رقم . أية إحصاءات حول البلدة القديمة

من التعداد السكاني اليهودي % 38 إلى 2010عام اليهود المتدينين في المدينة سيتضاعف ليصل 

، "طاقم خبراء لشؤون القدس"موشيه عميراف، رئيس .  ويشير د)17(. من التعداد العام للمدينة26%و

اك، أن من بين المشاكل األخرى التي تعانيها والذي شكله رئيس وزراء إسرائيل السابق، إيهود بر

من سكانها اليوم من األصوليين اليهود الذين % 27تعميق طابعها الديني حيث أن "مدينة القدس 

يسيطرون على مجلس البلدية ومن غير المستبعد أن يكون رئيس البلدية أصولياً في المستقبل مما 

أن نشير هنا إلى أن نتائج االنتخابات األخيرة لرئاسة  ويمكن )18(".سيحول القدس إلى بني براك أخرى

من أصوات % 78، أظهرت أن شارون قد حصل على 2001الوزراء التي جرت في شباط 

 )19(%.22.1المنتخبين في مدينة القدس مقابل 

 

 ) باآلالف (2020توقع التعداد السكاني للقدس حتى سنة ): 6(جدول رقم 

 اليهود العرب
 لسنةا

 % النسبة عدد مطلق % النسبة عدد مطلق
 المجموع

2000 208.7 31.7 448.8 68.2 657.5 
2005 235.3 32.8 482.5 67.2 717.9 
2010 272.3 34.5 515.6 65.5 787.8 
2015 312.6 36.2 551.6 63.8 864.2 
2020 357.8 37.8 588.7 62.2 946.5 

 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, pp. 44 and 48: المصدر

، وهي النسبة التي حاولت %27من الواضح أن نسبة الفلسطينيين في مدينة القدس قد تجاوزت 

وتشير التوقعات أن هذه النسبة ستزداد خالل العشرين سنة . ن من تجاوزهايإسرائيل منع الفلسطيني

قلق حكومة إسرائيل، والذي عبر عنه عميراف، محذراً حكومة ، األمر الذي ي%38القادمة لتصل إلى 

% 50إسرائيل ورئيسها السابق، إيهود براك، بأنه يتوقع أن تصل نسبة الفلسطينيين في القدس إلى 

خالل الثالثين سنةً القادمة ألن نسبة التكاثر الطبيعي في أوساط الفلسطينيين تزيد ضعفين ونصف عن 

إن الزمن يعمل في : "وقال عميراف." افة إلى هجرة الشباب اليهود من المدينةمثيلتها لدى اليهود، إض

 )20(."ويجب أن نتحرك بسرعة) نحن اإلسرائيليين(غير صالحنا 

                                                 
17 Statistical Yearbook of Jerusalem, 1992, No. 11. 

 .5/2/2001 جريدة القدس، 18
19 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, p. 371. 

 .5/2/2001 جريدة القدس، 20
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أما بخصوص عدد المستوطنين اليهود في البلدة القديمة فتشير بعض المصادر والدراسات إلى أن 

 نسمة على األقل، ومعنى 5,000لموسعة ليبلغ عددهم ثمة خطط لزيادة اإلسرائيليين في حارة اليهود ا"

 7,000وقد قدَّر توماس العدد بنحو . هذا ضرورة تخفيض عدد السكان الفلسطينيين تخفيضاً إضافياً

 )21(."مغادرة تلك المنطقة إلى سالميمن سكان الحي اإل% 40 قرابة حيث سيضطرفلسطيني، 

                                                 
 .40 صفحة  مصدر سابق،دمبر، مايكل، 21



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

38 

 الفصل الثاني

 خصائـص السكـن
 

 

فاألبنية القائمة .  التاريخيةميز بجماله وقيمتهيتالبناء في البلدة القديمة بطابع معماري تتسم طبيعة 

 قديمة األبنيةويمكن القول أن معظم . حالياً تعود في معظمها إلى العهد األيوبي والمملوكي والعثماني

 البيوت العربية، جداً باستثناء الحي اليهودي الذي قامت إسرائيل بإعادة بنائه من جديد على أنقاض

ف مستوطن في بيوت جديدة الآأكثر من ثالثة بحيث بات يسكنه وتغيير معالمه، وقامت بتوسيعه 

بنيت على النمط المعماري الحديث وتتوفر فيها كل التسهيالت المطلوبة باإلضافة إلى شبكة متطورة 

 . ميم شاملإلى ترتحتاج  عن أحياء البلدة القديمة التي تختلفمن البنية التحتية 

 

 أنواع المساكن  -1

ينقسم كل حي من أحياء البلدة القديمة إلى مجموعة من الحارات وكل حارة تتشكل من مجموعة من 

. األحواش وكل حوش مكون من مجموعة من الشقق والبيوت المترابطة والمتصلة بعضها ببعض

. جداً موجودة ضمن مبنى واحد عبارة عن شقق صغيرة %)62.4(غالبية المساكن في البلدة القديمة و

 عبارة عن غرفة %)5.2(هناك مساكن و، %32.4فيما نجد أن نسبة البيوت المستقلة ال تتجاوز 

  )22(.واحدة ملتصقة بشقة واحدة أو مبنى في حوش

 

 ملكية المساكن -2

مسيحي،  أو إسالميوقف : هناك عدة أنواع من الملكية في البلدة القديمة فمنها ملك وقفي ينقسم إلى

ة تملك سالميوتشير إحدى الدراسات إلى أن األوقاف اإل.  ذري، باإلضافة إلى الملكية الخاصةوقفو

من عدد شقق ومنازل األحياء % 40 حوالي أي )23(. منزل وشقة في البلدة القديمة2000أكثر من 

عني أنها تابعة وهذه الملكية لألوقاف ال تعني بالضرورة االستمالك، ففي بعض األحيان ت. "العربية

من % 40" وتشير دراسة ثانية إلى أن )24(."ة تدير هذه الوقفياتسالميللوقف، أي أن األوقاف اإل

                                                 
 .23خضر، نجوى، صفحة -رزق اهللا 22
 .17ل، محمد، ملف اإلسكان، صفحة  النخا23
 .17 المصدر السابق، صفحة 24
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 1996 وفي دراسة أجرتها الباحثة عام )25(."مساحة البلدة القديمة تستعمل لفعاليات ومؤسسات دينية

من المساكن تعود ملكيتها % 24اً أو مسيحياً، بينما إسالميمن المساكن تعتبر وقفاً % 31.4وجد أن 

هي ف% 48.8بقية المساكن والتي تشكل ، أما إلى األسرة أو العائلة الممتدة أو هي وقف ذري

 أن  الباحثة، كما وجدتسالميمستأجرة وفي كثير من األحيان مستأجرة من أديرة أو من الوقف اإل

 الكاتب الصهيوني، نداف  ويقول)26(.من المساكن المسيحية هي وقف مسيحي وملك لألديرة% 61

 دونمات من أراضي 210، مشيراً إلى أن نحو "أكثرية يهودية بأي ثمن"شراغائي، في مقابلة معه 

 )27(. دونماً أخرى هي ملكية الكنائس واألديرة250، وإسالميالبلدة القديمة هي وقف 

 

 عدد الوحدات السكنية   -3

 وحدة سكنية، تبلغ مجموع مساحتها 5,699، 2000يوجد في البلدة القديمة، حتى نهاية عام 

 سالميوتتوزع هذه الوحدات على الحي اإل.  للوحدة السكنية2 م45، بمعدل متراً مربعاً 257,555

 542 وحدة، والحي اليهودي 596 وحدة، والحي األرمني 1,186 يليه الحي المسيحي ، وحدة3,375

 وحدة، علماً بأن هناك 5,157حياء العربية وبالتالي يبلغ مجموع الوحدات السكنية في األ. وحدة

من % 90.5وتشكل نسبة الوحدات العربية . سالميوحدات سكنية يهودية داخل الحي األرمني واإل

 متراً 38,921، وتبلغ مساحتها %10فيما تشكل الوحدات اليهودية حوالي . مجموع الوحدات السكنية

من مجموع المساحات % 15هذه المساحة تشكل  و متراً مربعاً للوحدة الواحدة،72بمعدل مربعاً 

 70أكثر من المبنية في البلدة، وهي نسبة مرتفعة وآخذة في االزدياد خاصة إذا ما أضفنا إليها مساحة 

  .أو شراؤهابالقوة،  السيطرة عليها تتمعقاراً 

، 2000تى نهاية عام البلدة القديمة، ح، بما فيها ويبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة القدس الشرقية

لوحدات امجموع أما . متراً مربعاً 5,218,873صل مجموع مساحتها إلى سكنية يوحدة  70,120

 ومجموع مساحتها ،وحدة 29,592لنفس العام فهو السكنية العربية في مدينة القدس الشرقية 

إلى مجموع وبذلك تشكل نسبة الوحدات العربية في القدس الشرقية . متراً مربعاً 2,119,721

 ما نسبته 40,528فيما تشكل الوحدات اإلسرائيلية وعددها %. 42.2الوحدات السكنية في المدينة 

                                                 
 .17خمايسي، راسم، صفحة .  د25
 .22 صفحة  المصدر السابق،،ىخضر، نجو-رزق اهللا 26
، ترجمة الياس شوفاني، مجلة الدراسات الفلسطينية، 1/6/2000، جريدة هآرتس، "أكثرية يهودية بأي ثمن" شراغائي، نداف، 27

 .56، ص43عدد 
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فقط، فيما يشكل البناء اإلسرائيلي في القدس % 40أما نسبة البناء العربي فيصل إلى %. 57.8

  )28(%.60الشرقية 

 

 مساحة المسكن   -4

تبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة ة صغيرة المساحة حيث تعتبر الوحدات السكنية في البلدة القديم

من الوحدات السكنية في األحياء العربية مساحتها أقل من % 54أن وتظهر األرقام .  متراً مربعا45ً

من مجموع الوحدات % 58 لتصل إلى حوالي سالميوترتفع هذه النسبة في الحي اإل. اً مربعاً متر40

أما الوحدات السكنية التي . فقط% 23نخفض في الحي اليهودي لتصل إلى فيما ت. السكنية في الحي

بينما تصل في الحي % 8.5 فال تتجاوز نسبتها في األحياء العربية اً، مربعاً متر81تزيد مساحتها عن 

والملفت لالنتباه أيضاً . عن األحياء العربية مجتمعة% 32أي بزيادة مقدارها % 40.5اليهودي إلى 

 وهي نسبة اً مربعاً متر20ن ربع الوحدات السكنية القائمة في األحياء العربية تقل عن أن أكثر م

 ). 7(أنظر الجدول رقم . في الحي اليهودي% 12.5عالية جداً وال تتجاوز هذه النسبة 

 

 رعية توزيع الوحدات السكنية في البلدة القديمة على األحياء الف): 7(جدول رقم 

 2000 حسب المساحة لعام

الوحدات السكنية 

 حسب المساحة

الحي 

 سالمياإل

الحي 

 المسيحي

الحي 

 األرمني
 المجموع

الحي 

 اليهودي

المجموع 

 العام

0-20 874 285 141 1300 68 1368 

21-40 1070 360 52 1482 59 1541 

41-60 794 318 161 1189 77 1350 

61-80 404 130 130 664 119 783 

81-100 157 65 68 290 117 407 

+100 76 28 44 148 102 250 

 5699 542 5157 596 1186 3375 مجموع المساكن

 257000 38921 218079 32189 49627 2136263مجموع المساحة م

 45.1 71.8 43 54 41.8 40.4 2معدل المساحة م

                                                 
 .Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 18, pp 262-265:  من الجداول اإلحصائية الواردة في استخراج الباحثين28



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

41 

الوحدات السكنية 

 حسب المساحة

الحي 

 سالمياإل

الحي 

 المسيحي

الحي 

 األرمني
 المجموع

الحي 

 اليهودي

المجموع 

 العام

 %النسبة المئوية 
الوحدات السكنية 
 100 100 100 100 100 100 حسب المساحة

0-20 26 24 23.6 25.6 12.5 24 

21-40 31.7 30.3 8.7 29.2 11 27 

41-60 23.5 27 27 23.4 14.2 24 

61-80 12 11 22 13 22 14 

81-100 4.6 5.4 11.4 6 21.6 7 

+100 2.2 2.3 7.4 3 18.8 4 
 .Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, pp. 262-263: المصدر

 

 2000في البلدة القديمة ككل حسب المساحات لعام الوحدات السكنية ): 3( شكل رقم

عدد الوحدات السكنية 5,699 وحدة

27%24%

14%

7%
4%

24%

0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
100+
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 2000حسب المساحات لعام ) األحياء العربية(ة القديمة السكن في البلد: )4( شكل رقم

عدد الوحدات السكنية 5,073 وحدة
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نستنتج من األرقام التي وردت سابقاً أن معدل مساحة الوحدة السكنية في البلدة القديمة لألحياء العربية 

الوحدة السكنية وفي المقابل فإن معدل مساحة .  وهي مساحة صغيرة جداًاً مربعاًمتر 43ال تتجاوز 

فمعدل ) األحياء العربية(أما في باقي القدس الشرقية . اً مربعاً متر72صل إلى يفي الحي اليهودي 

 . اً مربعاً متر76.1صل إلى يمساحة الوحدة السكنية 

. وبشكل عام تتشكل الوحدة السكنية من غرفة نوم أو اثنتين مع صالة للجلوس وحمام ومطبخ صغير

من المساكن تحتوي % 40تتكون من غرفة إلى غرفتين، وأن % 52.4مساكن وأكثر من نصف ال

  )29(.على غرفة نوم واحدة

 

 الكثافة السكانية  -5

لدونم في ا اً فرد36.6صل معدل الكثافة إلى ي جداً، حيث عاليةتعتبر الكثافة السكانية في البلدة القديمة 

 للدونم  أفراد5.1دس الشرقية والغربية الكثافة في القتصل فيما . 1999 لعام المربع الواحد

 2.7 و0.3 كما أنها أعلى بكثير من مثيلتها في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تصل إلى )30(.المربع

                                                 
 .25، صفحة ى، المصدر السابقخضر، نجو-رزق اهللا 29

30 Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 18, pp. 74-78. 
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 معدل الكثافة السكانية من ارتفع وخالل السنوات الماضية )31(. للدونم المربع على التواليمن األفراد

افة من حي إلى آخر ثوتتفاوت هذه الك. 1999 المربع عام  للدونماًفرد 36.6 إلى 1972 عام 27.2

 19 واألرمني واليهودي إلى ،27 وفي الحي المسيحي ،50.4 إلى سالميحيث تصل في الحي اإل

وقد وصلت نسبة الزيادة في األحياء المذكورة وخالل الفترة المذكورة إلى . للدونم المربعفرداً 

" وانعدام البناء"وذلك نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان، . يعلى التوال% 2.9و% 3.1و% 3.7و% 14.3

ومع ذلك فإننا نعتقد بأن الكثافة السكانية الحقيقية تتجاوز هذه األرقام خاصة في . في األحياء العربية

فاألرقام المذكورة أعاله لم تأخذ بعين االعتبار مساحة المسجد األقصى وساحاته . سالميالحي اإل

ن الكثافة السكانية إوبالتالي ف.  دونماً والتي تعتبر مكاناً للعبادة وليس للسكن135 ةالبالغالواسعة 

مقسومة على ) 23,232 (سالمي هي محصلة مجموع سكان الحي اإلسالميالحقيقية في الحي اإل

وبالتالي يكون معدل .  دونما135ًدونماً مطروحاً منه مساحة المسجد  460 سالميمساحة الحي اإل

مما يعني أن معدل الكثافة السكانية الكلية في البلدة . للدونم المربع فرداً 71.5 السكانية هي الكثافة

 ).8(نظر جدول رقم أ.  للدونم المربع الواحداًفرد 36.6 وليس 43القديمة هي 

 

                                                 
 .11، صفحة 1997-1996ملف التنمية البشرية، : فلسطين 31
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 ع الواحد معدل الكثافة السكانية في البلدة القديمة للدونم المرب): 8(جدول رقم 

 1999 – 1972حسب األحياء من سنة 

 الحي اليهودي الحي األرمني الحي المسيحي سالميالحي اإل السنة
البلدة القديمة 

 ككل
1972 36,1 23,3 14,8 15,0 27,2 )1( 

1977 41,3 26,5 14,4 10,6 29,9 )1( 
1981 46,8 28,1 14,9 16,6 33,8 )1( 
1982 39,1 24,0 16,3 15,7 29,3 )2( 

1985 44,0 22,5 20,0 16,9 30,1 )2( 
1987 41,2 25,8 17,8 17,0 31,1 )2( 
1990 42,4 25,7 17,7 17,7 31,8 )2( 
1992 44,6 26,0 17,9 17,9 33,0 )2( 
1994 47,2 26,0 18,0 18,0 34,3)2( 
1995 48,7 26,3 17,9 18,3 35,2 )2( 
1996 50,4 27,0 17,9 17,9 36,2 )3( 
1999 50,4 26,5 18,7 18,8 36,6 )4( 

 Statistical Yearbook of Jerusalem, 1982, No 1, p. 44 -1 : المصدر
2- Statistical Yearbook of Jerusalem, 1996, No 14, p.52. 
3- Statistical Yearbook of Jerusalem, 1997, No 15, p.51. 
3- Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No 18, p.78. 

 

 1999معدل الكثافة السكانية ألحياء البلدة القديمة للدونم المربع لعام ): 5( شكل رقم
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 لقد تضافرت عوامل عديدة، سنأتي على ذكرها الحقاً، في خلق الضائقة السكانية الكبيرة التي تعاني

 . خاصةسالميها البلدة القديمة عامة والحي اإلمن

ألفراد في البيت الواحد، حيث تشير األرقام المستخرجة من وقد انعكس ذلك على معدل عدد ا

 5.7ن معدل عدد األفراد في المسكن الواحد في األحياء العربية أ ب2000اإلحصاءات اإلسرائيلية لعام 

د في البيت الواحد، بينما تنخفض في افرأ 6.9 لتصل إلى سالميوترتفع في الحي اإل. د للمسكنافرأ

 ).9(نظر جدول رقم أ. د للمسكن الواحدافرأ 4.2ى الحي اليهودي لتصل إل

 

 2000معدل الكثافة السكانية حسب األحياء لعام ): 9(جدول رقم 

 اسم الحي
 معدل عدد األفراد 

 في البيت الواحد

معدل عدد األمتار المتاحة 

 )2م(للفرد الواحد 

 5.9 6.9 سالميالحي اإل

 9.7 4.3 الحي المسيحي

 13.7 3.9 الحي األرمني

 7.5 5.7 الكثافة لدى الفلسطينيين

 17 4.2 الحي اليهودي

 8 5.8 البلدة القديمة ككل

 .263-262، ص18، رقم 2000في كتاب القدس اإلحصائي، مستخرج من الجداول اإلحصائية : المصدر

 

الواحد كمؤشر آخر لقياس الكثافة وإذا ما اعتمدنا معدل المساحة باألمتار المربعة المتاحة للفرد 

 وتقل في 2م 7.5السكانية فنجد أن عدد األمتار المتاحة للفرد الفلسطيني داخل البلدة القديمة ال تتجاوز 

وإذا ما أخذنا بعين االعتبار أن هذا المعدل اعتمد مساحة الوحدة . 2م6 لتصل إلى سالميالحي اإل

ن معدل عدد األمتار المتاحة إغرفة الجلوس أو الضيوف فالسكنية ككل، بما فيها الحمام والمطبخ و

 .للفرد ستقل عن المساحة السابقة لتصل إلى حوالي الخمسة أمتار

 

إن هذه المساحات هي أشبه ما تكون بالزنازين، كما أنها تتناقض وأبسط حقوق اإلنسان المتعارف 

 .عليها في تأمين مسكن الئق من حيث نوعيته ومساحته

 

يتعلق بمعدل عدد األفراد في الغرفة الواحدة أو ما يسمى بنسبة االزدحام فإنه من المتعارف أما فيما 

خمسة أشخاص -أما ثالثة. ن معدل شخص واحد أو اقل للغرفة الواحدة يعتبر كثافة منخفضةأعليه ب
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قة السابوقد أظهرت الدراسة . كثر من خمسة أشخاص يعتبر ازدحاماً مفرطاًأفيصنف كثافة عالية، و

تعاني من ازدحام % 14,2من المساكن تعاني من ازدحام أو كثافة سكانية عالية، فيما % 41بأن 

ومن الملفت للنظر أن معدل الكثافة للغرفة الواحدة .  أشخاص للغرفة الواحدة5مفرط، أي أكثر من 

من % 46كثر من الضعف لدى العائالت المسلمة منها لدى العائالت المسيحية، حيث وجد أن أكان 

 لدى% 19.7كثر للغرفة الواحدة، مقارنة مع أ أشخاص أو 3العائالت المسلمة لديها كثافة عالية 

والسبب يعود بشكل أساسي إلى صغر حجم األسرة المسيحية وانخفاض نسبة . العائالت المسيحية

  )32(.التزايد السكاني وخروج جزء من األزواج الشابة إلى خارج البلدة القديمة

 

فاع نسبة االكتظاظ وصغر حجم مساحة السكن وقلة غرف النوم وتردي األوضاع االقتصادية، إن ارت

ة، وقد وجدنا بأن  على األرض أو على األسّرسواءكل هذه العوامل عكست نفسها على كيفية النوم، 

ينامون على % 40.5ن أو) ةأي ليس لديهم أسّر(من العائالت يفترشون األرض عند النوم % 8

 ويمكن )33(.ة في مساكنهم لينام الجميع على األسّرمساحة كافيةة، حيث ال يوجد سّراألاألرض و

 وتفاقم ضائقة السكن واشتداد االكتظاظ االستنتاج بأن عوامل عدة تضافرت مجتمعة لتؤدي إلى خلق

 ) 34(:في البلدة القديمة ومن هذه العوامل

 .الزيادة السكانية العالية •

 .دة القديمةثبات عدد المساكن في البل •

 .العقبات التي تفرضها إسرائيل على البناء أو حتى الترميم •

 .تدني مستويات الدخل لدى فئة كبيرة في البلدة القديمة •

وتخوف الفلسطينيين من فقدان . عدم توفر فرص أخرى للسكن ضمن نطاق مدينة القدس •

 في حال سكنهم هويتهم المقدسية وكذلك حقوقهم في الحصول على التأمين الوطني والصحي

في الضفة الغربية، واستمرار سكنهم في بيوت البلدة القديمة رغم عدم توفر الشروط الصحية 

 .في نسبة عالية من المساكن

 .تقادم المساكن وعدم صالحية نسبة كبيرة منها للسكن البشري •

اكنها عدم وجود الدعم والخطط الوطنية الشاملة لتحسين وترميم وتطوير البلدة القديمة ومس •

ولم يتجاوز الفلسطينيون . لتعزيز صمود السكان والتقليل من معاناتهم اليومية والحياتية

وما . والعرب لغاية اليوم الكالم والتصريحات والقرارات النظرية بخصوص مدينة القدس

                                                 
 .27صفحة مصدر سابق، ، ىخضر، نجو-رزق اهللا 32
 .28المصدر السابق، صفحة  33
 .28المصدر السابق، صفحة  34
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 مطلقاً إلى االحتياجات الحقيقية وال حتى ىبذل حتى اليوم من عمل في مجال اإلسكان ال يرق

 .مخاطر التي تواجهها المدينة وسكانهاإلى ال

 خصائص أخرى للمسكن -6

 المرافق الداخلية  6-1
 

من مراحيض المساكن % 29.5، نجد أن  في البلدة القديمةفيما يتعلق بالمرافق الداخلية للمساكن

أما فيما يتعلق بالحمامات . من المراحيض مشتركة بين اكثر من عائلة% 8ن أكما وجدنا ب. خارجية

 .كثر من عائلةأمنها مشترك بين % 8.2من الحمامات خارجية، وأن % 24إن ف

 

من المطابخ داخلية، فيما % 21أما عن نوعية المطابخ المتوفرة والتي تتسم بكونها صغيرة جداً، فإن 

  )35(.من المطابخ مشتركة% 2.6

 

 توفر مساحات للعب  6-2
 

لبلدة القديمة تكمن في عدم وجود مرافق عامة إن من أهم المشاكل التي يواجهها المواطنون في ا

كما أن صغر مساحة البيوت وطبيعة البناء القائم واالكتظاظ ). الخ... ساحات، مالعب، متنزهات (

السكاني لم يترك أمكنة خاصة لألطفال ليلعبوا فيها، وعن توافر مساحة أو فسحة داخلية في المسكن 

 أما عن وجود فناء خارجي للمسكن .ساكن ال يتوفر فيهامن الم% 64فإن "خاصة باللعب لألطفال، 

  )36(."من المساكن تفتقر لذلك% 74فإن 

 

 الوضع العام للمساكن -7
 

من مساكن البلدة القديمة ال تصلح للسكن اآلدمي وأنها % 20.5يمكن التأكيد على أن ما ال يقل عن 

اس وتقييم للعديد من المؤشرات وقد احتسبت هذه النسبة على أساس قي. تحتاج إلى ترميم جذري

 :الهامة ومنها

 .الرطوبة •

                                                 
 .32صفحة مصدر سابق، خضر، نجوى، -رزق اهللا 35
 .33المصدر السابق، صفحة  36
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 .اإلضاءة •

 .التهوية •

 .توفر شبابيك في المنزل •

 ).الخ... حمام، مطبخ، شبكة مجاري (توفر المرافق األساسية مثل  •

 .الوضع العام للمبنى •

 

صالحات وترميمات داخلية أو خارجية في المبنى وأن إمن المنازل تحتاج إلى % 29.5كما أن 

من المساكن % 18.1بينما . من المساكن بحاجة إلى توسيع أو إضافة غرف جديدة إليها% 11.4

 )37(.نه جيدأيمكن تصنيف وضعها على 

 

مركز االستشارات التنموية إلى /لقد كشف المسح الميداني الذي قام به برنامج إعمار البلدة القديمة

 162 وحدة مغلقة، إضافة إلى 74والي ، وح)معظمها دكاكين( وحدة عقارية مهجورة 358"وجود 

دار قّرش، ودار (ومن حيث التوزيع، فإننا نجد بأنها مركزة في حارة السعدية . وحدة مستخدمة جزئياً

 مبنًى في حالة 633كما يشير المسح إلى وجود . ، حارة السلسلة، عقبة التكية وحارة النصارى)عيد

 )38(".هيل وصيانة جديةإنشائية وفي وضع فيزيائي سيء وبحاجة إلى تأ

                                                 
 .35صفحة مصدر سابق، خضر، نجوى، -رزق اهللا 37
 .2000يمة في القدس، المسودة النهائية، القدس، أيلول  مركز االستشارات التنموية، خطة إعمار البلدة القد38
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 الفصل الثالث

 االستيطان والبناء والترميم داخل البلدة القديمة

 

 

 أهداف االستيطان اإلسرائيلي في القدس -1
 

يعتبر االستيطان الصهيوني داخل البلدة القديمة جزءاً أساسياً ومركزياً من المخطط اإلسرائيلي، 

قدس واعتبارها عاصمة أبدية وموحدة إلسرائيل، ، للسيطرة على مدينة ال1967الجاري منذ عام 

ولمنع إعادة تقسيمها وبالتالي عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه الوطني في جعلها 

جل تحقيق هدفها االستراتيجي هذا دأبت إسرائيل وعلى امتداد سنوات أومن . عاصمة لدولته العتيدة

 :االحتالل على

 .قدس بشقيها الشرقي والغربيخلق أغلبية يهودية داخل ال -أ 

السيطرة على الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة والتحكم في نموه، بحيث ال يتجاوز  -ب 

 ).بشقيها(من المجموع السكاني للمدينة % 27

 

ولتحقيق هذين الهدفين، المرتبطين بالهدف االستراتيجي العام السابق، عملت إسرائيل على ثالثة 

 :محاور

لمستعمرات االستيطانية الخارجية التي تحيط بمدينة القدس لمحاصرتها وعزلها إنشاء حلقة ا -أ 

من مساحة الضفة % 10أكثر من  مستوطنة تشكل 20 وتضم ،عن بقية أجزاء الضفة الغربية

معاليه أدوميم : ومن هذه المستوطنات". بالقدس الكبرى"الغربية وتعتبر جزءاً مما يسمى 

 . وجيلو جنوباً، زئيف شماالًشرقاً، وراموت غرباً، وجبعات

إنشاء الحلقة الداخلية من المستوطنات التي تهدف إلى تمزيق وعزل التجمعات الفلسطينية  -ب 

داخل مدينة القدس الشرقية وضرب أي تواصل معماري أو سكاني بينها، بحيث تصبح 

يسهل التحكم بها والسيطرة  فمجموعة من األحياء الصغيرة المنعزلة بعضها عن بعض،

 شعفاط، الشيخ  النبي صموئيل،وقد أقيمت المستعمرات على أراضى بيت حنينا،. عليها

:  ومن هذه المستوطنات. وأم طوبى،جراح، بيت صفافا، وادي الجوز، صور باهر، سلوان

 . والتلة الفرنسية، وعطروت، وشرق تلبيوت، وراموت أشكول،ماونت سكوبيس
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ع استيطاني يهودي يحيط بالحرم القدسي الشريف االستيطان داخل البلدة القديمة وخلق تجم -ج 

ورأس  ، وسلوان،ت الطوراوخلق تواصل واتصال ما بين هذا التجمع االستيطاني وبلد

 وذلك من خالل ربط الحي اليهودي ، ومستشفى هداسا،ومنطقة الجامعة العبريةالعامود، 

هوسبيس مع تلك ة وعقبة الخالدية وطريق الواد وطريق اللوساحة المبكى وباب السلس

 .المناطق

 

لقد شهدت فترة السنوات الثالث الماضية، خاصة إبان حكم باراك ومن بعده شارون، تصعيداً ملحوظاً 

فمنذ توقيع . في أعمال النشاط االستيطاني على مستوى الضفة الغربية عامة، ومدينة القدس خاصة

لوحدات السكنية في المستوطنات ، ازدادت ا2000 ولغاية تموز 1993اتفاقيات أوسلو في أيلول 

 وحدة سكنية قائمة 32,750 كان عدد الوحدات السكنية 1993ففي أيلول %. 52.5اإلسرائيلية بنسبة 

 وحدة جديدة، منها 17,190وخالل نفس الفترة تم تشييد . في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة

لتي قامت إسرائيل بفتحها، والتي وصل  خالل عهد باراك باإلضافة إلى الطرق االلتفافية ا2,830

 52.1 بمساحة (Buffer Zone) كيلومتراً يحيط بها ما ُيطلق عليه 347.5 إلى 2001طولها حتى عام 

ولعل . من مساحة الضفة الغربية% 1.86كيلومتراً مربعاً، وهذه الشوارع واألحزمة تشكل حوالي 

 كيلومتراً 52.1طينية تصل مساحتها إلى بناء مثل هذه الطرق تطلب مصادرة وتدمير أراٍض فلس

  )39(.مربعاً وتشكل معظمها أراضي زراعية

 

كما اشتدت وتيرة االستيالء على البيوت والمحال التجارية داخل البلدة القديمة وخاصة في الحي 

 عائلة يهودية في 30، حيث تمكنت المجموعات االستيطانية الصهيونية من زرع أكثر من سالمياإل

م االستيالء عليها، إضافة إلى إقامة العديد من المؤسسات االستيطانية والدينية في قلب هذا بيوت ت

، إلى أن المؤسسات االستيطانية 30/1/2001وقد أشار تقرير لجريدة األيام، نُشر بتاريخ . الحي

ليا فإنهم اليهودية بدأت تغير من أسلوب عملها، فبعد أن كانوا يستولون على المنازل في الطوابق الع

بدأوا بزيادة نشاطاتهم لالستيالء على المحال التجارية في الشارع الرئيسي المؤدي إلى حائط البراق 

كول "كما كشفت مجلة . تمهيداً إلقامة بؤرة استيطانية جديدة في البلدة، تشمل سوقاً تجارياً ومساكن

، والتي نشرتها "لحي اليهوديترميم وتطوير ا"اإلسرائيلية النقاب عن تفاصيل خطة شركة " هزمان

 مليون دوالر تنفذ على مدار 364، بموازنة تصل إلى أكثر من 21/4/2001جريدة األيام في تاريخ 

ثالث سنوات، وتستهدف تغيير الواقع الجغرافي في القدس الشرقية، وداخل البلدة القديمة، وتغيير 

إنشاء تواصل بين الحي اليهودي وغربي كما تستهدف . لتبدو ذات طابع يهودي" المبكى"معالم ساحة 

                                                 
39 Bypass Roads – The Israeli Approach Towards a New Apartheid Against Palestinians, ARIJ Web 
Site, May 2001. 
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وأن نقطة االنطالق في هذه الخطة الهيكلية المقترحة هي . أي الحرم" بجبل الهيكل"المدينة وما يدعى 

حائط "إنشاء فواصل يبدأ من مشروع ماميال ويمين موشيه حتى جبل صهيون فالحي اليهودي ومنطقة 

حائط "امة طريق جديد للوصول إلى الحي اليهودي ووتشتمل الخطة على إق". ومدينة داوود" المبكى

وحسب هذه الخطة ستضاف للحي . وذلك من خالل نفق سيكلف شقه مائة مليون دوالر" المبكى

 ألف متر مربع ُيقام بينها مئات الوحدات السكنية التي ستزيد من عدد المستوطنين 225مساحة تبلغ 

ء موقف السيارات الحالي في الحي اليهودي والبالغة كما ستسعى الخطة إلى إخال. اليهود في المنطقة

 ماليين دوالر، إضافة إلى إقامة 9مساحته سبعة دونمات، وإقامة موقف للسيارات تحت األرض بكلفة 

 ماليين 4كما تقترح الخطة إنشاء كنيس يهودي مركزي بتكلفة . مركز سكني وتجاري وفندق ضخم

، أن مخططات إعمار الكنيس 24/11/2001ا الصادر في وقد جاء في جريدة القدس بعدده. دوالر

الضخم قدمت إلى إدارة بلدية القدس وإلى ما يسمى بلجنة الحفاظ على المدينة، اللتين تبنتا فكرة إقامة 

الكنيس، وأن أولمرت قد وجه تعليماته إلى الشركة إلجراء االتصاالت الالزمة مع مهندس المدينة 

المكونة من " شجرة الحياة"كما أوصت الخطة بترميم المدرسة الدينية اليهودية . وأقسام البلدية المختلفة

 آالف متر مربع، وإقامة متنزه فوق أسطح السوق في 3مبنى مؤلف من أربعة طوابق على مساحة 

هذه المساحة تمتد على خمسة دونمات، وستكون متنزهاً . نقطة التقاء األحياء األربعة في البلدة القديمة

م أيضاً كطريق وصول بديلة بين الحي اليهودي ومنطقة كنيسة القيامة، بحيث يستطيع الحي يستخد

اليهودي أن يستوعب السياح والحجاج الذين يأتون لزيارة القدس القديمة وااللتفاف على المدخل من 

 كما تقترح الخطة. ، وتكلفة المشروع مليون وربع المليون دوالرسالميخالل الحي المسيحي واإل

وإنشاء متحف ومالعب كرة قدم " حديقة النهضة"وترميم " تفئيرت يسرائيل"إعادة بناء كنيس آخر وهو 

على موقع في باب الساهرة " الحي اليهودي القديم"باإلضافة إلى إطالق اسم . وكرة سلة للحي اليهودي

. ثالث سنواتقد استولت عليه واستوطنته قبل " عطيرت كوهانيم" كانت جمعية سالميفي الحي اإل

وقد وصف . وتقترح الخطة استيعاب ثالثين عائلة يهودية إضافة للعائالت العشر الموجودة حالياً

االلو أن مشروع الشركة هذا سيؤدي إلى حرب ليس بين " ميرتس"عضو بلدية أولمرت من قائمة 

جموعات الدينية على اليهود والفلسطينيين فقط، وإنما بين اليهود أنفسهم أيضاً، حيث سيحكم سيطرة الم

ليس هذا مشروعاً بريئاً يهدف إلى ترميم عدة مبان في الحي اليهودي، : " واستطرد قائالً." المدينة

لقد . وإنما خطة استفزازية ترمي إلى توسيع الحي اليهودي على حساب األحياء المجاورة وحفر أنفاق

 )40(."شاهدنا إلى أين قادنا نفق واحد كانوا قد حفروه في المنطقة

 

                                                 
 .21/4/2001 جريدة األيام، 40
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وبغض النظر عن قدرة هذه الشركة، المدعومة حكومياً، على تنفيذ مثل هكذا خطة إال أن األمر الهام 

، 1967بالنسبة لنا يكمن في أن الجهود الصهيونية للسيطرة على قلب مدينة القدس لم تتوقف منذ عام 

" العمرية"بتحويل المدرسة وكان آخرها مطالبة ثالث جمعيات استيطانية متطرفة الحكومة اإلسرائيلية 

وتقع المدرسة في الزاوية الشمالية الغربية للحرم القدسي الشريف، . في القدس إلى كنيس يهودي

كما تتنازع عدة مجموعات استيطانية على ملكية ) 41(.وتعتبر جزئاً من الرواق الشمالي للحرم الشريف

 )42 (. بيتاً من بيوت البلدة القديمة تدعي ملكيتها لها150

 

والستكمال ربط الحي اليهودي بسلوان ورأس العمود، ركزت المجموعات االستيطانية، بدعم كامل 

 عائلة يهودية في بلدة سلوان في بيوت قامت باالستيالء عليها 14من الحكومة اإلسرائيلية، على زرع 

ن عن خطة ، أعل2000وفي أيار عام . بمساعدة من األجهزة األمنية مستخدمة بذلك وسائل مختلفة

كما .  دونماً من أراضي أبو ديس64 وحدة سكنية على 200أولية لبناء مستعمرة جديدة تتشكل من 

باإلضافة إلى إنجاز .  وحدة سكنية لتشكل مستعمرة جديدة في رأس العامود119استمر البناء في 

 وحدة 6500في جبل أبو غنيم من أصل " هار حوماه" في مستعمرة 2000 وحدة عام 1600

 )43(.سكنية

 

 األساليب اإلسرائيلية للسيطرة على المدينة وتهويدها  -2
 

 :اتبعت إسرائيل العديد من األساليب العنصرية وغير القانونية لتحقيق أهدافها السابقة نذكر منها

 

 مصادرة األراضي الفلسطينية  2-1
 

من مساحة % 35  دونم من مساحة القدس الشرقية والتي تشكل25,000قامت إسرائيل بمصادرة 

وتقول المحامية .  ألف وحدة سكنية خاصة بالمستوطنين40، حيث بني عليها أكثر من المدينة

 ألف دونم ال يزال يملكها العرب في القدس الشرقية، 46اإلسرائيلية سارة كامينكير أن من أصل 

ن وسطيني ألف دونم أخرى مجمدة وال يستطيع الفل23 ألف دونم قد تم تخطيطها وأن 23هناك 

 دونم فقط مخصصة ألغراض 7,500ن إ ألف دونم المخططة هيكلياً ف23 ومن بين الـ .مهاااستخد

السكن، وأن معظم هذه المساحة قد تم استغاللها ولم يبق سوى جزء صغير متاح ألغراض البناء 

                                                 
 .10/11/2001 جريدة القدس، 41

42 Jerusalem under Barak: Settlements and Settlers, Part 2, LAW, Jan., 2001 
 .9+8 المصدر السابق، ص 43
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خصيصها من األراضي المخططة فقد تم ت)  دونم15,500% (67 المساحة المتبقية اأما ثلث. والتعمير

% 60وهو على النقيض من النسبة القائمة في األحياء اليهودية حيث يخصص ". لالستخدام العام

 )44(."لالستخدام العام% 40للسكن و

 

 1997توزيع أراضي القدس الشرقية عام ): 10(جدول رقم 

 %النسبة  المساحة بالدونمات توزيع األراضي

 1.4 )1000حوالي  (871 ةالبلدة القديم

 35 25,000 األراضي المصادرة

 32 23,000 )ممنوع استخدامها(المناطق غير المخططة 

 32 23,000 األحياء العربية

 100 71,000 المساحة الكلية
 Kaminker, Sarah, p. 11: المصدر

 

 استمالك البيوت ومصادرتها  2-2

 التي تعود إلى  تلكخاصةداخل البلدة القديمة، عقار تقوم سلطات االحتالل بمصادرة األمالك وال

وتقوم . الفلسطينيين المقيمين خارج حدود المدينة أو خارج البالد والذين ال يحملون هوية القدس

وقد تمكنت المجموعات االستيطانية من . بتسليمها أو تأجيرها إلى المجموعات الصهيونية المتطرفة

 كبيرة مثل دير نزالً ومبنى داخل البلدة القديمة، من ضمنها مباٍنم 70يقل عن ال السيطرة على ما 

، وعقار دار الباشا، والزور،  البنايات في المدينةأكبرمار يوحنا في حارة النصارى الذي يعتبر من 

وحوش الحلو، وعقار الكركي، وعقار الكرد، والنشاشيبي، وادريس في حارة السعدية، واألسمر في 

 .ترهي، وعقارات سرندح، وأبو ميالة، وعشرات العقارات األخرىباب الساهرة، وال

 

 تقليص مساحات البناء المتاحة للفلسطينيين  2-3
 

ن ال يتجاوز البناء أمن مساحة األرض و% 50كثر من أ عدم السماح بالبناء على وذلك عن طريق

نات واألحياء اليهودية ما فيما تصل النسبة في المستوط. حسن األحوالأالطابقين إلى ثالثة طوابق في 

باإلضافة إلى فرض .  طوابق للبناء الواحد8-7من مساحة األرض وإلى % 400إلى % 200بين 

                                                 
44 Kaminker, Sarah, p. 10. 
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 إسرائيل تفرض رسوماً هائلة " :وتقول المحامية سارة. رسوم عالية جداً على استصدار الرخص

 دوالر لرخصة إضافة  ألف35فقد تلقى أحد زبائنها فاتورة بقيمة . وغير مبررة بدل رخص البناء

 وتبلغ رسوم )45(. دوالراً شهريا758ًمطبخ وحمام لبيته المبني، وأن راتب صاحب البيت يصل إلى 

 فيما تصل . ألف دوالر40الرخصة للسكنة الواحدة التي قد يطول انتظارها إلى سنين عديدة حوالي 

 .ا في القدسمن تكلفته% 8-1.7تكلفة ترخيص نفس البيت في الضفة الغربية ما بين 

 

  الفلسطيني وتوسيع االستيطان اليهوديالحد من البناء  2-4
 

 عدد من الوحدات السكنية في مدينة القدس وخاصة أكبر إلى بناء ، كما سبق وذكرنا،تسعى إسرائيل

 منذ ،فقد بلغ مجموع الوحدات السكنية التي بنيت في القدس الشرقية والغربية. الجزء الشرقي منها

عن عدد الوحدات % 123 وحدة، أي بزيادة مقدارها 86,015 ،1999ولغاية نهاية  1967عام 

وقد حازت المستوطنات واألحياء اليهودية في القدس الشرقية . 1967السكنية التي كانت قائمة عام 

من مجموع % 85.5 وحدة تشكل 67,766 على حصة األسد ،1996، حسب إحصاءات عام والغربية

فيما لم يتجاوز عدد الوحدات التي بنيت في األحياء العربية .  حتى ذلك العامؤهاالوحدات التي تم بنا

 أي ،من مجموع الوحدات المبنية% 11.5 وحدة تشكل 9,145في القدس الشرقية خالل نفس الفترة 

مدينة القدس الشرقية زيادة في سكانها فيه في الوقت الذي شهدت .  وحدة سكنية كل عام315عدل مب

 %.164ما نسبته ، أي  ألف نسمة119 بمقدار 1996-67ين الفلسطيني

 

 1996 وحتى نهاية 67عدد الوحدات السكنية التي بنيت منذ عام ): 11(جدول رقم 

 المجموع غير معروف لليهود للفلسطينيين الوحدات السكنية

 70,100 -- 57,500 12,600 1967عدد الوحدات عام 

 149,405 2,394 125,266 21,745 1996وحدات عام عدد ال

 79,305 2,394 67,766 9,145 1996 – 67مجموع عدد الوحدات 
 .B`TSELEM; A Policy of Discrimination, p. 33 - :المصدر

- Statistical Yearbook  of Jerusalem, No. 15, p. 20 

                                                 
45 Kaminker, Sarah, p. 12. 
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3%
12%

85%

روف   ير مع غ طينيون فلس ود  يه

 

 1996-67حدات المبنية في القدس موزعة ما بين الفلسطينيين واليهود عدد الو ):6( شكل رقم

 

. وإذا ما قارنا هذه األرقام بما تم على الصعيد الفلسطيني فنجد التمييز الصارخ والعنصرية الفاضحة

 لم تسمح السلطات اإلسرائيلية بإقامة 1996 وحدة سكنية تم بناؤها في القدس عام 3,155فمن أصل 

  بنيت فيما. فقط من عدد الوحدات المبنية% 8ة سكنية للفلسطينيين أي ما نسبته  وحد255سوى 

أما مساحة البناء الذي تم في القدس . في المستوطنات اإلسرائيلية في المدينةمن هذه الوحدات % 92

ألغراض السكن  2م 27,227 منها 2م 66,337  كان البلدة القديمة لنفس العام ذلكبما في(الشرقية 

وهذه النسبة تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالنسبة الخاصة . من المساحة الكلية المبنية% 41ل تشك

 أما بخصوص البناء الذي تم في داخل )46(.%63.2والتي بلغت ) الشرقية والغربية(باليهود في القدس 

 وحدة في 19 وحدة سكنية، منها 22.15 فقد بلغ حسب المصادر اإلسرائيلية 1996البلدة القديمة عام 

 منها متراً مربعاً، 3140من حجم البناء الذي تم، أما مساحة البناء فكانت % 86الحي اليهودي تشكل 

 . في داخل الحي اليهودي% 80

 

 ألف متر مربع، شيد منها 372 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 2180، تم بناء 1999وفي عام 

دس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة، أي ما يقارب  وحدة سكنية في األحياء العربية في الق734حوالي 

ومع ذلك، فإن هذا الرقم ال يعني بأن جميع هذه . من مجموع الوحدات التي بنيت ذلك العام% 33

الوحدات هي وحدات سكنية للفلسطينيين، بل أن هناك جزءاً كبيراً منها، وخاصةً في سلوان، ورأس 

دمجت اإلحصاءات المتوفرة األحياء الفرعية الفلسطينية مع العامود، هي وحدات استيطانية، حيث 

                                                 
46 Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 15, p. 215 + 216 
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-Har Ha)رأس العامود مع البؤرة االستيطانية، التي تسمى : البؤر االستيطانية في تلك األحياء مثل

Mashit) باإلضافة إلى البؤرة االستيطانية (Ir David, Brekhat Ha-Shiloah, Ha-Gihon) وهي ،

لذلك . والذي يضم رأس العامود، وسلوان، وأبو طور) 81(لفرعي رقم مندمجة احصائياً مع الحي ا

-16 وحدة فقط، أي حوالي 450-350فإن التقدير المتفائل لعدد الوحدات الفلسطينية لن يتجاوز 

 .من مجموع الوحدات السكنية% 20

 

 الواقعة ما بين أما فيما يتعلق بالبناء داخل البلدة القديمة، فتشير اإلحصاءات إلى أنه خالل الفترة

 وحدة في 19، شيد منها 2 م3,540 وحدة سكنية، بمساحة 34.33 قد تم بناء 1999-1996األعوام 

 .من مجموع الوحدات المبنية% 86الحي اليهودي تشكل ما نسبته 

 

 1999البناء الذي تم في البلدة القديمة حسب األحياء لعام ): 12(جدول رقم 

 )²م(منها للسكن )²م(المساحة المبنية  %النسبة  عدد الوحدات سم الحيا

 400 400 - 2.18 سالميالحي اإل

 628 628 14 3.15 الحي المسيحي

 - - - - الحي األرمني

 1,985 2,512 86 19 الحي اليهودي

 3,013 3,540 100 24.33 المجموع
 .Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, p. 257 :  المصدر

 

من األرقام المذكورة أعاله يظهر بوضوح أن عدد الوحدات السكنية والمساحة المبنية ال تتالءم إطالقاً 

حيث تحتاج . دة القديمة في القدس الشرقية ككل أو داخل البلسواءمع االحتياجات الحقيقية للفلسطينيين 

 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة اإلسكان القائمة فيها، عدا عن حاجتها السنوية 18-15بناء "المدينة إلى 

 )47(." وحدة سكنية2200-1800لمواجهة الحاجات المستجدة والتي تقدر بما بين 

 

 منزالً لسد حاجات 28,574وتشير تقديرات فلسطينية أخرى إلى أن مدينة القدس الشرقية تحتاج إلى 

 منزالً وإلى إعادة ترميم 5,790صالح وتحديث  باإلضافة إلى الحاجة إل2010المقدسيين حتى عام 

 )48(.أصبحت آيلة للسقوط منزالً ترميماً كلياً كونها 1,928
                                                 

 .13 ملف التنمية البشرية، صفحة 47
 .إلجراءات البلدية المعاكسة االحتياجات اإلسكانية لعرب القدس وا سابيال، برنارد، ندوة48
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إن سياسة البناء التي اتبعتها البلدية "وتؤكد هذه األرقام دراسة صادرة عن بلدية القدس، جاء فيها 

لمبنية على سياسة التوازن السكاني قد أدت إلى نقص في عدد الوحدات السكنية للفلسطينيين تقدر وا

من السكان الفلسطينيين يعيشون في ظروف يمكن وصفها % 30 ألف وحدة سكنية، وأن 25بحوالي 

 )49(." بأنها شديدة االزدحام

 

ل في منع وتحديد البناء وفرض ه وعلى الرغم من سياسة سلطات االحتالأنوتجدر اإلشارة هنا إلى 

اإلجراءات المختلفة لدفع الفلسطينيين إلى عدم البناء إال أن هناك إصراراً لدى الفلسطينيين للتشبث 

يومياً على صعيد البناء والترميم حيث يجري التحدي الفلسطيني وهذا . باألرض والسكن عليها

وحمام أو مطبخ هناك، أو من اجل بناء وحدة يجازف الفلسطينيون بأموالهم من اجل إضافة غرفة هنا 

وفق األرقام الصادرة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية و. "سكنية صغيرة تؤمن لهم السكن في المدينة

 بناء بشكل غير مرخص في القدس 800 قام العرب ببناء 1995-93فإنه وخالل الثالث سنوات 

%. 25ه بدون ترخيص أي ؤمن مجموع ما تم بنا بناء 220وقد تم هدم .  بناء من قبل اليهود957و

فقط من حجم البناء اليهودي غير % 4 بدون ترخيص أي ما نسبته حوالي اً بناء يهودي29فيما تم هدم 

من البناء غير المرخص، فيما % 2إلى أن الفلسطينيين مسؤولون عن " بتسيلم" وتشير )50(."المرخص

كما تشير اإلحصاءات إلى أن إسرائيل قد قامت .  البلديةيتحملون ثلثي عمليات الهدم التي تقوم بها

 بناًء وبناية في القدس الشرقية ألسباب أمنية 339 بهدم 2001 ولغاية تشرين األول 1988ومنذ عام 

 متراً 140-130 وإذا افترضنا أن معدل مساحة الوحدة السكنية )51(.أو بسبب عدم وجود ترخيص

 متراً 47,460-44,070ات البناء التي تم تدميرها تتراوح ما بين مربعاً، فهذا يعني أن مجموع مساح

 ماليين دوالر، هذا عدا عن 5-3وتقدر الخسائر المادية المباشرة نتيجة لهذا الهدم ما بين . مربعاً

 .األبعاد والمشاكل االجتماعية والنفسية لألسر المتضررة وأبنائها

 

وتشير . نه في اطراد مستمرأدي في مدينة القدس يجد إن المتتبع لعملية االستيطان والبناء اليهو

 اتوحد 9,805 أقامت إسرائيل 1999-96 ما بين األعوام هأنالمعطيات واألرقام اإلسرائيلية إلى 

الذي أتمته ) سكني وغير سكني(ي لوقد بلغت مساحة البناء الك). بشقيها(سكنية في مدينة القدس 

من المساحة المبنية في % 7تشكل حوالي متر مربع  1,923,000الفترة إسرائيل خالل نفس 

 : وكان منها،إسرائيل

                                                 
49 In Jerusalem, Volume 8, No. 9, 26th November 1999, Published by the Jerusalem Post وقد وردت في ،

 .تقرير القانون السابق الذكر
50 Kaminker, Sarah, Ibid, p.12. 
51  LAW, Occasional Paper Series, Ibid, p. 42. 
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 .ألغراض السكن% 65 - 

 .للفنادق واألبنية التجارية والمكاتب% 10 - 

 .بنايات عامة% 9 - 

 )52(. ألغراض صناعية وحرفية% 15 - 

 

 :التهجير  2-5

والعنصرية، لتهجير المواطنين اإلسرائيلية العديد من األساليب غير القانونية  تستخدم السلطات

 :ومن هذه األساليب) 53(.الفلسطينيين من المدينة

 

  التعامل مع الفلسطينيين كمقيمين وليس كمواطنين2-5-1

. تعتبر إسرائيل الفلسطينيين مواطنين أردنيين يحملون الجنسية األردنية ومقيمين في مدينة القدس

 والذي تم تعديله عام 1952م الدخول إلى إسرائيل لعامن قانون )  فقرة أ11المادة (وتنطبق عليهم 

 : ولوزير الداخلية اإلسرائيلي الحق في إلغاء هذه اإلقامة إذا ما توفر أحد الشروط التالية،1974

 .إذا حصل الشخص على إقامة دائمة في دولة أخرى -أ 

 .إذا ما بقي خارج البالد فترة تزيد عن سبع سنوات متواصلة -ب 

 .سية دولة ثانيةإذا ما حصل على جن -ج 

 

كما قامت السلطات اإلسرائيلية باعتماد صيغة قانونية جديدة تسمى قانون مركز الحياة والذي بدأ 

 ينص فحواه على أن من يسكن داخل حدود القدس فقط له الحق في اإلقامة حيث "94يطبق عام 

نين أن يبرهنوا أن القدس  وبدأت وزارة الداخلية باستخدام هذه الصيغة وتطلب من المواط)54(."الدائمة

 :هي مركز حياتهم من خالل توفير وثائق ومتطلبات تعجيزية مثل

 .ضريبة أرنونا لمدة سبع سنوات مضت  -

 .فواتير كهرباء وماء  -

 .شهادات تطعيم لألطفال صادرة في القدس  -
                                                 

52 LAW, Occasional Paper Series, No. 1, p.21. 
  ألف فلسطيني من بيوتهم في القدس الغربية واستولت على كامل80 قامت العصابات الصهيونية بتشريد 1948 في عام 53

 (Wenger, Martha, Mer, 1993).  فلسطيني مؤثثل آالف منز10بيع حوالي وممتلكاتهم وعقاراتهم 
 .42 المصدر السابق، صفحة ، بتسيلم54
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 .شهادات مدارس لألوالد لسنوات سبع ماضية  -

 

 ألف فلسطيني اضطروا للسكن خارج حدود بلدية 80-50 إن هذا القانون يستهدف ما يقارب من

حيث أدت الضائقة السكنية الخانقة إلى رفع . القدس اإلسرائيلية وذلك ألسباب سكنية أو اقتصادية

 دوالر شهرياً، في حين أن معدل األجور في 1500-600أجور المساكن بحيث تتراوح ما بين 

دوالر شهرياً، وقد قامت إسرائيل بشن  900-600بين المؤسسات الفلسطينية في القدس يتراوح ما 

كما كثفت من حملتها . حمالت مداهمة وتفتيش على البيوت للتأكد من سكن العائالت في القدس

 6,129 بمصادرة 1999-67قيام إسرائيل ما بين عام "لمصادرة الهويات، حيث تشير األرقام إلى 

 ألف بطاقة 20 الفلسطينية عن سحب ما يزيد عن فيما تتحدث مؤسسات حقوق اإلنسان ")55(."هوية

 خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار عدم شمولية هذا )56("1998هوية منذ بداية االحتالل وحتى عام 

 .الرقم لألطفال الذين تضرروا أيضاً بسبب حرمان أهلمهم من اإلقامة في القدس

 

ادية وسكنية وصحية للذين يتم سحب إن هذه الممارسات تخلق مشاكل إنسانية واجتماعية واقتص

 .هوياتهم وفي كثير من األحيان تؤدي إلى تفسخ العائلة نفسها

 

  الشملجمعح ي عدم منح تصار2-5-2

 

فخالل .  الشمل التي تقدم لهابجمعتعمل السلطات اإلسرائيلية على رفض معظم الطلبات الخاصة 

. ت طلبا14,910 الشمل المقدمة إلى جمع  وصل عدد طلبات1995 - 91الفترة الواقعة ما بين عام 

إن هذا العدد المقبول . من مجموع الطلبات% 12 طلباً تشكل 1770فيما لم توافق إسرائيل إال على 

 )57(.1967من مجموع الطلبات المتراكمة المقدمة منذ عام جزء 

 
  التجنيس2-5-3

 

تجاه المواطنين الفلسطينيين في القدس إن مجمل السياسة اإلسرائيلية العنصرية التي تنتهجها إسرائيل 

إلى األمام، في محاولة لتجاوز العقبات وتضييقات وزارة الداخلية بعضهم للهروب قد دفعت 

قاموا بالحصول على الجنسية فومالحقاتهم، ولحماية أنفسهم وعائالتهم وأمالكهم في المدينة، 

                                                 
55 Ibid, p. 21. 

 .14 القدس تحت االحتالل، صفحة 56
57 Article 74, Issue No. 16, p.14 
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سابق لقسم تسجيل السكان في القدس  صرح دافيد افراتي، رئيس 1995نيسان " وفي . اإلسرائيلية

الشرقية، بأن معدل الفلسطينيين الذين يطلبون الحصول على الجنسية اإلسرائيلية كان أعلى بخمسين 

 )58(."1994 طلباً قدمت شهرياً منذ أيار 60حوالي بالمائة عنه في الماضي، وأن 

. ة غير معروفة ولم تنشر رسمياًومع اإلقرار بوجود هذه الظاهرة الخطيرة، إال أن األرقام الحقيقي

 بأوضاع مدينة القدس ممن قابلناهم إلى أن جزءاً كبيراً من الذين تجنسوا هم المهتمينويشير بعض 

من الفئة التي ارتبطت مصالحها بإسرائيل، اقتصادياً أو سياسياً أو مؤسسياً، وخاصة بعض كبار 

البلدية، (ات الرسمية اإلسرائيلية مثل التجار والسماسرة والعمالء وبعض العاملين في المؤسس

باإلضافة إلى فئة من ) الخ... الهستدروت والتأمين الوطني، والتعليمية، والمؤسسات الصحية، و

 إلى ممارسات إسرائيل بالنظرست من إمكانية إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية ئالناس ي

ضعف االنتماء عالوة على تلك األسباب . فة الطرقاليومية بتهويد المدينة وتفريغها من سكانها بكا

خطورة التجنيس على المستوى الوطني ومستقبل المدينة، دفعت بهذه الفئة إلى بالوطني وعدم الوعي 

البحث عن خالصها الفردي بمعزل عن الخالص الوطني العام للمدينة وأهلها وللشعب الفلسطيني 

 .ككل

 في مدينة القدس يتطلب العمل الجاد من المؤسسات األهلية ومن إن هذا الوضع الذي آلت إليه األمور

إلى وثمة ضرورة . من أجل تعبئة الناس وتوعيتهم، ومن السلطة الوطنية الفلسطينية القوى السياسية

تنظيم حمالت تضامن واستنكار دولية على المستوى الشعبي والرسمي وعلى مستوى المنظمات غير 

وتعرية السياسة اإلسرائيلية وإجراءاتها ومن ضمنها قانون الدخول إلى الحكومية األجنبية، لفضح 

 .إسرائيل وتعديالته، وممارسة الضغوط المختلفة لحمل إسرائيل على الكف عن ممارسته وإلغائه

ويشكل الموقف األردني الرافض لطلبات الراغبين بالتخلي عن الجواز األردني لصالح الجنسية 

 من )59(.ناصر جودةاألسبق، اً وضاغطاً وهو ما أكده وزير اإلعالم األردني اإلسرائيلية موقفاً هام

اتخاذ  وممارسة الضغوط السياسية على إسرائيل إلجبارها على وقف سياستها هذهإذن الضروري 

 .خطوات رادعة بحق من يتجنس بالجنسية اإلسرائيلية

 

                                                 
58 The Trap is Closing on Palestinian Jerusalemites, p. 19. 

 .22/9/1998 جريدة القدس، 59
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  فرض الضرائب2-5-4

ختلفة إلجبار المواطنين على الخروج من المدينة إلى تقوم إسرائيل بفرض الضرائب بأشكالها الم

أطرافها أو إلى مدن الضفة الغربية القريبة، وهو ما سنتطرق إليه بشكل مفصل في الفصل الخاص 

 .باألوضاع االقتصادية

 

  الممارسات اإلسرائيلية األخرى2-5-5

 : مثل،قديمة وتأخذ أشكاالً مختلفة إسرائيل ومجموعاتها االستيطانية المتطرفة داخل البلدة الوتقوم بها

 .االعتداء على األمالك واألشخاص  -

 .االعتداء على األماكن الدينية واألثرية  -

 .عمليات التخريب ضد الممتلكات والمحال التجارية -

 .التضييق على السكان إلجبارهم على ترك منازلهم  -

 .أمام بيوت المواطنين العربتكويم القمامة   -

 .لمجاري لتفيض على مساكن الفلسطينيينسد ا  -

 .ة والحارقة على منازلهم وممتلكاتهمي العادالقنابلوصوالً إلى قذف  -

 

  اإلهمال والتقصير في البنية التحتية2-5-6

 في شوارع البلدة القديمة يرى بوضوح اإلهمال والتقصير الفاضح من قبل بلدية متجّولإن أي 

وهذا الوضع ال يقتصر على المدينة القديمة . ي مجال البنية التحتيةأولمرت ومن قبله تيدي كوليك ف

فالشوارع مهملة والحفر في كل مكان، حتى أن السير في . بل ويشمل كافة األحياء العربية األخرى

الحفر ب يغصالشارع الرئيسي، الذي يتجه إلى شمال المدينة باتجاه شعفاط وبيت حنينا ورام اهللا، 

 اإلضاءة في شوارع البلدة القديمة غير كافية وال توجد مصابيح في كثير من كما أن. المختلفة

 . زقة رغم المطالبات المستمرة من سكانهاالحارات واأل

 

بعدة تقارير ودراسات إسرائيلية تؤكد على سياسة التمييز العنصري التي تمارسها يمكن االستشهاد و

مئير " ميرتس"ده عضو مجلس بلدية القدس عن قائمة ففي تقرير أع. بلدية القدس ضد المدينة وسكانها

إن البلدية تعمل حسب أنماط كولونيالية وتقوم بابتزاز السكان المحليين وتستغلهم : "مارغليت، جاء فيه

 من سكان القدس الشرقية ضرائب أرنونا 1999إن البلدية جبت خالل عام : "ويضيف." اقتصادياً

 مليون شيكل من 68.65ن شيكل، بينما دفعت ما مجموعه  ماليي106.65ورسوم غرامات بمبلغ 
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 مليون 38وبهذا حققت ربحاً يقارب . خالل نشاطات األقسام وميزانيات التطوير في القدس الشرقية

  )60(."شيكل

 

.  ألف شيكل219,032,7 بجمع 2000فيما تؤكد اإلحصاءات اإلسرائيلية أن البلدية قد قامت عام 

 .)بضريبة األرنوناأنطر إلى القسم الخاص (

 

إهمال : "، تحت عنوان24/10/2001كما تشير بتسيلم في تقرير آخر لها، نشر على موقعها بتاريخ 

إلى أنه ومنذ قيام إسرائيل بضم مدينة القدس فإن " البنية التحتية والخدمات في األحياء الفلسطينية

ويكفي التأكيد على ذلك باإلشارة إلى . امةالبلدية لم تقم، تقريباً، ببناء أية مدرسة جديدة أو بنايات ع

مقر التأمين الوطني ووزارة الداخلية في القدس الشرقية، حيث االكتظاظ الشديد، واالمتهان المستمر، 

لكرامة اإلنسان الفلسطيني، عالوة على طوابير المواطنين الذين يصطفون في البرد والشتاء وتحت 

ظار دورهم ليتمكنوا من الدخول إلى تلك المكاتب إلنجاز أشعة الشمس، منذ منتصف الليل، في انت

 .معامالتهم

 

 قد 1999من الموازنة التطويرية لبلدية القدس عام % 10أقل من "ويؤكد تقرير بتسيلم على أن 

من تعداد سكان القدس % 32خصصت لألحياء الفلسطينية، مع العلم أن السكان العرب يشكلون  

 .بشقيها الشرقي والغربي

 

عند المقارنة بين الخدمات التي تقدمها الحكومة والبلدية في كل من شطري مدينة القدس، تتضح و

فأحياناً، تصل الفوارق إلى أكثر من . الفوارق الهائلة والصارخة في مستوى الخدمات والبنى التحتية

 :، واالرقام التالية تتكلم عن نفسها1000%

 

                                                 
 .24/3/2001 جريدة القدس، 60
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 1999مستوى الخدمات والبنى التحتية في شطري مدينة القدس لعام ): 13(جدول رقم 

 المجالالرقم
 القدس الغربية

 ) ألف تقريبا430ً: عدد السكان(

 القدس الشرقية

 ) ألف تقريبا200ً: عدد السكان(

شبكة أنابيب الصرف  -1

 الصحي

 743/ كم 1  كم650

 مواطناً

 2,809/  كم 1  كم76

 مواطنين

 710/ كم 1  كم680 لشوارعتعبيد ا -2

 مواطنين

 2,448/  كم 1  كم87

 مواطناً

 690/  كم 1  كم700 تعبيد أرصفة الشوارع -3

 مواطناً

لكل /  كم  1  كم73

  مواطنا2,917ً

 447/ حديقة   حديقة1080 حدائق عامة -4

 مواطناً

 7,362/ حديقة   حديقة30

 مواطناً

 11,945/ بركة   بركة36 برك سباحة -5

 اطناًمو

 - ال يوجد

 16,539/ مكتبة   مكتبة26 مكتبات عامة -6

 مواطناً

 100/ مكتبة  مكتبتان

 ألف مواطن

 810 / 1  مرفقا531ً مرافق رياضية -7

 مواطنين

33 1 / 6,061 

 مواطناً
 Jerusalemwatch.org: أريج وبتسيلم، منشور على موقع: المصدر

 

 على طاولة أولمرت والذي 1994ه ايالن كوهين في عام التقرير الذي وضعكما يمكننا االستشهاد ب

 مجاالً من مجاالت الحياة المركزية بالنسبة للسكان العرب 14جاء فيه أن هناك فجوات كبيرة في 

 :نذكر منها

 

 . كم من خطوط المجاري150نقص  -1

 .تخلف متراكم في شق الطرق وهو آخذ في التزايد -2

 .الحفر االمتصاصية -3

 . القمامةتراكم -4

 .تخلف أبنية المدارس في مجال البناء والمواصفات والمقاييس -5

 .الوضع البنيوي للصفوف متدن جداً -6
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 )61(.معالجة المسنين والخدمات والتسرب من المدارس شبه معدوم -7

 

كما أشارت اإلحصاءات اإلسرائيلية إلى حجم الميزانية التي صرفت في مدينة القدس على قطاعات 

 حيث وصلت إلى 2000جتماعي والشؤن الدينية عام يم والصحة والتثقافة والرفاه االالتعل

أي أن حصة القدس الشرقية منها ) 62(). ألف شيكل635 مليون و69مليار و(شيكل ألف  1,069,635

 %.6.4لم تتجاوز 

 

لمدينة وسكانها  ولغاية اليوم، تجاه ا1967إن سياسة التمييز واإلهمال المتعمدة، والمتواصلة منذ عام 

 سنة من استالمه 25وينقل شراغائي عن تيدي كوليك، بعد . هي سياسة ثابتة لدى الحكومة اإلسرائية

 :لرئاسة البلدية، قوله بصراحة فاقعة، ما يلي

 

 كالم –قلنا تكراراً أننا سنساوي حقوق العرب بحقوق اليهود في المدينة . قلنا تخرصات ولم نِف بها"

أما من .  عاماً األخيرة25من أجل القدس اليهودية، فعلت الكثير خالل الـ ... ن فارغ من أي مضمو

مراكز ثقافية ؟ . أرصفة ؟ ال شيء. ماذ فعلت ؟ مدارس ؟ ال شيء! أجل القدس الشرقية ؟ ال شيء 

نعم، أقمنا لهم مجاري، وزودناهم بالمياه، لكن لماذا ؟ لمصلحتهم ؟ لرفاه حياتهم ؟ أين ؟ . ال شيء

ن هناك بعض حاالت الكوليرا، وخاف اليهود أن يصل ذلك إليهم، وعندها أقاموا مجاري وشبكة كا

 )63(."مياه ضد الكوليرا

 

وحتى عندما يكون هناك توظيف أعلى في بعض الخدمات والبنى التحتية في القدس الشرقية فإن 

 عرب المدينة وتعزيز السيطرة على: "الهدف من وراء ذلك، كما يقول الباحث اإلسرائيلي شراغائي

 )64(."مطالبة إسرائيل العالم باالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على القدس
 
  تغيير معالم المدينة2-5-7

 خاصة تحت المسجد األقصى أو األنفاق ، عن القيام بالحفريات1967 لم تتوقف إسرائيل ومنذ عام 

معالم العديد من الشوارع واألبنية وحتى باإلضافة إلى تغيير . الموازية لسور الحرم القدسي الشريف

  .الالفتات التي تحمل أسماء شوارع المدينة

                                                 
 .28/9/1996 جريدة األيام، 61

62 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, p. 374. 
 .43 شراغائي، نداف، مصدر سابق، صفحة 63
 .46 المصدر السابق، ص64
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إن ما يجري حالياً داخل البلدة القديمة يشكل اخطر حلقة في المخطط االستيطاني الصهيوني في تهويد 

ية في وهذا ما أشارت إليه الصحافة اإلسرائيل. ، وهو ما وضحناه في مواقع أخرى من الدراسةالمدينة

 في الحي اليهودي من البلدة القديمة وذلك كبرالخطط تم إعدادها لمشروع البناء األ " 30/10/1997

والذي يبلغ % 25 والهدف الواضح والجلي هو زيادة عدد سكان الحي اليهودي بنسبة 1967منذ عام 

 منها إقامة كبرأل التي تم تنفيذ الجزء ا وتشمل الخطة)65(،سمة آالف ن3أكثر من عدد سكانه حالياً 

مزيد من األبنية وترميم منطقة حائط المبكى وتركيب كاميرات تصوير إليكترونية في أحياء البلدة 

 )66(."القديمة

تغيير المعالم األثرية لحائط المبكى وتهيئته و مليون شيكل لتنفيذ المرحلة األولى 80لقد رصد مبلغ 

 كما رصد )67(. ألف زائر ومصٍل40 ألكثر من بصورة مغايرة لما هو قائم عليه اآلن بحيث تتسع

 )68(. وحدة سكنية في عشرة أحياء فلسطينية تحيط بمدينة القدس3015 مليون دوالر لبناء 130مبلغ 

 )69(. مليون دوالر لتسهيل إقامة األزواج الشابة في القدس60من المتوقع استثمار و

خطة "سماه أ عما ، نتنياهو األسبق،ا وعلى لسان رئيس وزرائه18/6/1998أعلنت إسرائيل في وقد 

وتشمل توسع حدود المدينة لتضم مناطق غربي القدس وشرقيها إلى حدودها " تعزيز مكانة القدس

. من مساحة الضفة الغربية% 10.6 أي ما يعادل 2 كم600القائمة حالياً، لتصبح مساحة القدس 

الثة أعوام والربط بين المدينة وتشمل الخطة شق شوارع جديدة حول القدس العربية على مدى ث

على حد " القدس الكبرى"والمستوطنات القريبة في الضفة الغربية وإقامة بلدية موسعة تعبر عن 

 وعالوة على ذلك يشمل البرنامج خططاً لالستثمار على مدى عدة سنوات في مجال اإلسكان )70(.قوله

قلنا "وقال نتنياهو للصحافيين ... لتدريب العلميوالترانزيت والبنية األساسية والتكنولوجيا المتقدمة وا

أعتقد أن هذا تغيير أساسي في ... أننا سنعمل على تعزيز وتمتين قاعدة قبضتنا وسيادتنا على المدينة 

 في إشارة -إن أول شئ سنفعله هو ربط القدس الكبرى ... وضع القدس سيتم تذكره كنقطة تحول 

 في الضفة )ال يزال العمل جارياً في المشروع ("دوميمأمعاليه "نة إلى شق أنفاق تربط المدينة بمستوط

                                                 
 يهودي يعيشون اليوم في الحي 1000أن هناك نحو " 5/7/1998اإلسرائيلية في عددها الصادر يوم " هآرتس" ورد في صحيفة 65

 .اإلسالمي في البلدة القديمة وذلك في المدارس الدينية
66 Reiker, Matina, Ibid, p.17. 

 .32، صفحة 207 مجلة العودة، عدد 67
 .28، صفحة 207 مجلة العودة، العدد 68
 18/6/1998 جريدة القدس، 69
 .19/6/1998 جريدة القدس، 70



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

66 

ولمرت الذي أ كما صرح )71(.والشيء الثاني هو تعزيز األغلبية اليهودية في المدينة... الغربية 

" 2020 ألف مسكن في المدينة بحلول عام 140إن الخطة ستضيف "حضر المؤتمر الصحفي نفسه 

:  عندما قال2000م بناء منازل لليهود في القدس الشرقية بحلول عام كما استطرد نتنياهو أنه سيت

بحلول عام ) جبل ابو غنيم(الكثير من المنازل في هارحوماه ... سترون منازل ... سجلوا ذلك "

 وحدة عرضت للبيع، ويجري العمل الستكمال 1600وقد تم بالفعل االنتهاء من أكثر من  )72(."2000

 . وحدة سكنية6500غ عددها بنية الوحدات، والبال

 فقد لخص الموقف اإلسرائيلي من القدس بقوله ، يعقوب نئمان األسبق،أما وزير المالية اإلسرائيلي

 هذا باإلضافة إلى )73(."إن القدس ستظل على رأس قائمة أولوياتنا فيما يتعلق بإطار الميزانية"

 . ذكرت في مواقع أخرى من الدراسةالمشاريع التي يجري تنفيذها، وتلك التي يخطط لها، والتي

موازناتهم وهل لها وجود في  جهز الفلسطينيون والعرب في مواجهة هذه الخطط؟ تُرى ماذا

 ؟وأولوياتهم

 

 دورتها السابعة عشرة، 1998لقد شكل العرب لجنة لمتابعة مسألة القدس، وقد عقدت اللجنة في أيلول 

كما قررت القمة العربية . ذ ما تبقى من عروبة القدسوأخذت قراراً بإنشاء صندوق مال عربي إلنقا

، كنتيجة النتفاضة األقصى الحالية، قررت إنشاء صندوق خاص 2001التي عقدت في مطلع عام 

وهنا يحضرنا قول الباحث اللبناني، إلياس .  مليون دوالر800لتنمية القدس بموازنة تصل إلى 

 تنفيذ هذا القرار البسيط الذي تأخر ثلث قرن من لعل النجاح في: "سحاب، الذي قال بسخرية مرة

 )74(."الزمان ما يمنحنا بصيص أمل لثلث القرن المقبل في موضوع القدس وغيره من المواضيع

 

 ترميم وإعمار البلدة القديمة -3
 

.  لترميم وإعمار البلدة القديمةهاة القيام بوضع خطة شاملة وتنفيذيال يختلف اثنان حول أهمية والحاح

هدد حياة آالف ت وة غير آمن، منذ سنوات عديدةأصبحت،فوضع المباني والمساكن يزداد سوءاً وقد 

كما أن القيمة الحضارية والمعمارية لهذه األبنية تدفعنا للعمل الجاد للحفاظ . السكان بالخطر الحقيقي

                                                 
 .18/6/1998 جريدة القدس، 71
 .لمصدر السابقا 72
 . المصدر السابق73
 .13/9/1998 جريدة القدس، 74
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ضافة إلى هذه وإ. صبح مهدداً بالضياع والزوالأ الذي سالميعلى تراثنا المعماري العربي واإل

 التحدي الصهيوني وإجراءاته اليومية في تغيير معالم المدينة وتزييف تاريخها والعمل يالعوامل يأت

على تهويدها وإفراغها من مواطنيها األصليين، كل ذلك يشكل أسباباً كافية للتحرك الفلسطيني 

 .والعربي الجاد على هذا الصعيد

 

  :ى علإن الواقع القائم يؤكد بشكل صارخ

وان كل ما يدور ". إلنقاذ ما يمكن إنقاذه"غياب استراتيجية واضحة وخطة عمل حول المدينة  .1

 فعل ارتجالية وتخبط واضح وضياع للبوصلة وغياب للرؤية ودن رد عويجري يعبر

 . الواضحة

أن ما يجري من محاوالت وعمل محدود من هذه المؤسسة أو تلك، هنا أو هناك ال يتجاوب  .2

 . الكبيرة للمدينةواالحتياجات

 .غياب لمرجعية وطنية موحدة ينبثق عنها لجان فنية تكون مسؤولة عن المدينة وإعمارها .3

ضعف أو حتى غياب أجواء الثقة ما بين مواطني المدينة والعديد من المؤسسات أو الجهات  .4

 .المشرفة على الدعم الموجه للمدينة وسكانها

ساتها وقياداتها سيؤدي بال شك إلى اضعاف قدرة أن هناك تهميشاً تتعرض له المدينة ومؤس .5

 .المدينة ومواطنيها على المواجهة

لمدينة صالح التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة التي تعمل أو يفترض أنها تعمل لاغياب  .6

 .ومواطنيها

ن القوى السياسية والمؤسسات والعديد من القيادات السياسية في القدس تعيش حالة اغتراب إ .7

 .ن الواقع وهي بعيدة عن حس الشارع والفئات الشعبية في المدينةع

اً ودولياً، فردياً كان أم شعبياً أم إسالمين حجم الدعم المالي المقدم للمدينة عربياً وفلسطينياً وإ .8

حكومياً هو دون المستوى المطلوب، بل انه مدعاة للخجل، وال يمكن مقارنته على اإلطالق 

السلطات اإلسرائيلية والمجموعات الصهيونية ا أو تنفقه تخصصها التيحجم األموال مع 

 .المتطرفة التي يتجاوز عددها عشرين مؤسسة وجمعية تعمل لتهويد القدس

ضعف البنية المؤسساتية المحلية اإلدارية والمهنية وبالتالي ضعف استيعابها لألموال  .9

ة قصيرة تتالءم والصراع وصرفها بشكل صحيح خالل فترة زمني) رغم ضآلتها(المرصودة 

 . البلدة القديمةالقائم في

 الفلسطيني والعربي فشال في تحويل االستنكار العالمي لالستيطان الصهيوني ينإن الجانب .10

. ة الدوليةدارداخل المدينة وخارجها إلى فعل ضاغط على إسرائيل يجبرها على االنصياع لإل

 . ولم يتم متابعتها والعمل على تطويرهاوتم االكتفاء بإصدار بيانات االستنكار والشجب
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:  ماذا قدمنا للمدينة؟ وما هو المطلوب عمله؟ يقول السيد عبد اللطيف غيث:والسؤال الذي يطرح نفسه

إن القوى الوطنية لم تعد برنامجاً وطنياً واحداً ومتواصالً على اإلطالق فيما يخص القدس، فعلى "

اجتمع و) من القوى الوطنية والشخصيات الدينية(س للقدس  مجل1995 في بداية ، تشكلسبيل المثال

كالم ( عاماً ونحن نريد أحياءها 27أما أمانة القدس فمنذ . شهرأاجتماعاً واحداً خالل ستة أو سبعة 

 )75(".ن مجلس وزاري خاص بالقدسع، وأخيراً سمعت )فقط

ضوع القدس ولم يقدموا شيئاً  الكل يتغنى بمو،القدستجاه الكل قصر  ":ويضيف األستاذ جميل حمامي

 وإسرائيل تقول أنها عاصمة إسرائيل األبدية، وهي ،الكل ينادي بها كعاصمة لفلسطين. حتى اآلن

 )76(.تكرس واقعاً يومياً لترسيخ هذا المفهوم

ن القدس بحاجة إ ": قائالً، السابقفيصل الحسيني، مسؤول ملف القدسأشار المرحوم ما العمل؟ تُرى 

، تعتمد العمل المؤسساتي والتجمعات المؤسساتية وتبتعد بقدر اإلمكان عن االرتباط لصيغ جديدة

حظر علينا اتباع نفس ي ،مواجهة الهجمة اإلسرائيليةخالل  ،نهأبشخص أو مجموعة من األشخاص و

عادة تشكيل المؤسسات والخروج من الدائرة السياسية القديمة المبنية إالمطلوب ف. األسلوب السابق

 )77(."مجرد تقسيم فصائلي أو حصص فصائلية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسبعلى 

هذه  ضمن أولوياتنا؟ ومن سيقرع الجرس؟ ؟ وهل هي حقاً على جدول أعمالناالقدس مدينة توجدهل و

 .في الفصل الخاص باالقتراحات والتوصياتاألسئلة سنقوم بمعالجتها 
 

  ؟رميمما هي أهداف خطة االعمار والت -4

 :إن أية خطة ترميم أو إعمار شاملة للمدينة يجب أن تستند إلى مبادئ أساسية هي

 .أن يكون اإلنسان هو هدفها -

 .هناك مسؤولية وطنية وتاريخية في حماية الجانب الحضاري للقدسيكون أن   -

 .المؤسسات الوطنية هي التي تحافظ على النسيج االجتماعي لمواطني القدس  -

تأخذ بعين االعتبار تناقضها مع الفعل الصهيوني في القدس وبالتالي يجب أن خطة يجب أية   -

 .هاأن يتم وضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ

                                                 
 .23في القدس، صفحة  ندوة السياسات اإلسرائيلية تجاه المؤسسات الوطنية 75
 .15 المصدر السابق، صفحة 76
 20/7/94 المصدر السابق، الحلقة الثانية، 77
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 بل في كافة ، ليس فقط في مراحل التنفيذ،أية خطة تحتاج إلى إشراك شعبي ومؤسسي  -

 .يضاً أ والمواجهة، والتنفيذ، والمتابعة، والتنفيذ،المراحل من اإلعداد

 .ضرورة تجاوز حالة االرتجال والتشرذم القائمة حالياً  -

الحاجة إلى قيادة وطنية ملتزمة وأمينة وجريئة وغير فئوية ومؤمنة بقضية القدس وتعمل  -

ما بخصوص أهداف خطة الترميم أ.  وتهتدي برؤية واضحة وثاقبة،مهنيةوطنية وعلى أسس 

تيجيات التي جاءت ضمن المسودة النهائية لخطة الرؤية واالستراواإلعمار فيمكن اعتماد 

 . أحياء البلدة القديمة في القدس، والتي شكلت هذه الدراسة أحد المكونات الرئيسية لها

 

انطلقت الرؤيا الموجهة للخطة على اعتبار أن تعدد الحضارات في القدس على مدى العصور قد 

صروح العمرانية، والتراثية، والرموز الدينية، أضاف طبقات غنية ومتنوعة من العناصر الثقافية وال

مما زاد في ثرائها وزخم طابعها وهويتها، ولم تنجح الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية على 

. مدى القرون في طمس هويتها أو إضعاف قدرتها على البناء برغم الظروف القاسية والعوائق

 :وتتخلص تلك الرؤيا في كون بلدة القدس القديمة

 

مدينة حية ذات تميز ديني وثقافي وحضاري يمزج ما بين األصالة والمعاصرة، ويبعث االطمئنان "

 ."واألمان في النفوس

 

 :وينطلق من هذه الرؤيا مجموعة من األهداف يمكن تلخيصها بأنها تسعى إلى

 

 تأمين الظروف الحياتية لسكان البلدة القديمة، -

 وتأهيل المباني بها، -

 وروثها الحضاري،والحفاظ على م -

وتكوين قاعدة اقتصادية وخدماتية الئقة، تشكل رافعة وعامل دفع في سبيل استقطاب  -

 .نخب اجتماعية واقتصادية للسكن في البلدة القديمة

 

 :أما بخصوص االستراتيجيات، التي توصي بها الخطة، لتحقيق األهداف السابقة، فتتلخص بما يلي

 

 .قديمة، واستمرار الوجود الفلسطيني بهاحماية الطابع العربي للبلدة ال -1

 .تأمين الظروف المعيشية لسكان البلدة القديمة -2

توفير البنى التحتية والخدماتية الستقطاب فعاليات اقتصادية تتناسب واألفضليات النسبية  -3

 .للبلدة القديمة
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استعادة مركزية القدس من خالل تطوير محورها وقلبها الحضاري المتمثل في البلدة  -4

 .القديمة

تطبيق نظم وقوانين حماية التراث العالمي للحفاظ على البلدة القديمة وإحيائها وترميم مبانيها  -5

 )78(.حسب المقاييس والمعايير الفنية الدولية

 

                                                 
 .208-207 خطة أحياء البلدة القديمة، ص78
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 الفصل الرابع

  األوضاع االقتصادية في البلدة القديمة

 تقديــم

حورياً في حياة المجتمع الفلسطيني  مركزاً م1967شكلت مدينة القدس الشرقية وخاصة ما قبل عام 

وبعد . على المستوى السياسي، واإلداري، والسياحي والثقافي، باإلضافة إلى بعدها الديني المميز

 بدأت إسرائيل بتنفيذ سياستها ومخططاتها لعزل المدينة عن 1967االحتالل اإلسرائيلي للمدينة عام 

، حيث شملت األرض والسكان واالقتصاد بقية أجزاء الضفة الغربية على كافة المستويات

بضرب البنية االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية واإلدارية تقوم كما قامت وال تزال . والمؤسسات

 .المركز والمحور والقلب النابض للشعب الفلسطينياعتبارها لهذه المدينة بهدف منع 

نها، بدأ دور المدينة ومكانتها االقتصادية  ونتيجة للسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية ضد المدينة وسكا

السياحية والصناعية والتجارية : يتراجع بشكل مستمر، ودخلت القطاعات االقتصادية المختلفة

 عليها ان للمدينة والمفروضنكما ساهم الحصار واإلغالق المتواصال. والخدماتية في أزمات متواصلة

وما تعانيه من ركود تجاري واقتصادي وإفالس العديد من ، بما آلت إليه حالة المدينة 1993منذ آذار 

من المؤسسات والمنشآت والمؤسسات الكثير المنشآت وإغالق مئات المحال التجارية، وهجرة 

 . إلى مدينتي رام اهللا وبيت لحم والضواحياًاالقتصادية والتجارية إلى خارج حدود المدينة وتحديد

اجهة هذا الواقع، وعدم توفير الدعم الالزم لقطاعاتها االقتصادية وقد أدى غياب استراتيجية وطنية لمو

تمكين سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومؤسساتها الرسمية من إحكام قبضتها على المدينة إلى المختلفة 

 .وسكانها وما تبقى من أرضها

ة ونوع في هذا الفصل من الدراسة سنسلط األضواء على خصائص قوة العمل داخل البلدة القديم

 ،ومن ناحية ثانية. ذلكمساهمة المرأة في ، وخاصةً ها سكان المدينةيمارساألعمال والمهن التي 

سنعرض نتائج المسح الميداني الذي شمل كافة فنادق وبانسيونات البلدة القديمة وذلك كجزء من 

ق في هذا كما سنتطر. دراسة القطاع السياحي في المدينة بشكل خاص والقدس الشرقية بشكل عام

كما سنستعرض . الفصل ألوضاع القطاع التجاري وتوزيع هذا القطاع والمشاكل الجدية التي يواجهها

وتحديد المبالغ التي تفرض على المدينة واألساليب القمعية " ضريبة األرنونا"أيضا وبشكل مفصل 

قتراحات المالئمة وسيتضمن هذا الفصل التوصيات واال. المختلفة التي تنتهجها إسرائيل لجبايتها

لمواجهة الوضع، والعمل على تطوير وتنمية القطاعات االقتصادية في المدينة كجزء من المخطط 

 .العام إلحيائها وتحسين األوضاع والظروف االجتماعية واالقتصادية ألهلها
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نا  باإلضافة إلى ما قم)79(االستفادة من كل ما هو متوفر بين أيدينا من إحصاءات أيضاً سنحاول 

بجمعه ميدانياً عبر االستمارة أو المقابلة أو من خالل مجموعات البحث التي شملت فئات التجار 

 .بشكل خاص

 )80(كما سنعتمد بعض اإلحصاءات واألرقام التي خرجت بها الباحثة في دراستها حول البلدة القديمة 

 .ع البلدة القديمةبرأينا مرجعاً إحصائياً ممثالً لواقواعتبرت  ،1996والتي أجرتها عام 

 

 خصائص قوة العمل -1
 

 توزيع السكان ونسبة القوى العاملة  1-1

إلى قياساً % 61.6في البلدة القديمة من القدس )  سنة فأكثر15األفراد (بلغت نسبة القوى البشرية 

ففي الحي . وتتفاوت هذه النسبة من حي إلى آخر تفاوتاً شاسعاً. 1999مجموع السكان في العام 

هذه  وإذا ما قارنا )81(.%74ترتفع إلى واألرمني  المسيحي ين وفي الحي،%58.7 تصل إلى سالمياإل

 إلى 1997عام النسبة مع مثيلتها في الضفة الغربية وقطاع غزة فنجدها أعلى منها، حيث وصلت 

53%.)82( 

 

 المشاركة في قوة العمل 1-2
 

ويمكن تفسير  )83(%.47.7 إلى 1996عام في ال)  سنة64 -15(تصل نسبة المشاركة في قوة العمل 

تدني هذه النسبة بسبب االرتفاع النسبي لطلبة المدارس والجامعات الذين هم في سن العمل وبسبب 

                                                 
حيث أن ما هو متوفر من . يصطدم الباحث لألوضاع االقتصادية للمدينة بمشكلة غياب المعلومات األساسية الخاصة بها 79

مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي، وحتى عند توفر معلومات حول القدس الشرقية، فأننا نادراً ما نجد إحصاءات إسرائيلية يتناول 

ومع أن مركز القدس اإلسرائيلي، الذي يعتبر المصدر األساسي للمعلومات حول المدينة، كان . إحصاءات حول البلدة القديمة منها

ولكن وكما يذكر في كتبة اإلحصائية أنه . صيلية عن الواقع االقتصادي للمدينةولفترة ما قبل االنتفاضة يوفر معلومات أكثر تف

حذر من ضرورة التعاطي مع األرقام يكما . وبسبب االنتفاضة لم يتمكن من توفير معلومات تفصيلية عن نواحي الحياة االقتصادية

والمستوى التعليمي للعاملين من مدينة . هن السائدة وخاصة حول طبيعة الم،حذربالمتعلقة ببعض الجوانب الخاصة بالقدس الشرقية 

 .القدس

 . مصدر سابق،خضر، نجوى-رزق اهللا 80
81 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, p. 67. 

 .21، برنامج دراسات التنمية، ص1999-98تقرير التنمية البشرية : فلسطين 82
 .74 ة صفح،خضر، نجوى، مصدر سابق-رزق اهللا 83



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

73 

حول توزيع ) 7(نظر شكل رقم أ .إضافة إلى نسبة البطالة. تدني نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل

 .قوة العمل داخل البلدة القديمة

 تتراوح  حيث،ل من مثيلتها في الضفة والقطاعأنها أقبطالة مرتفعة على الرغم من تعتبر نسبة ال

 .، إذا أخذنا بعين االعتبار سياسة الحصار الحاليةوأحياناً تتجاوز هذه النسبة% 50-29نسبتها ما بين 

ن  بدوة اإلسرائيليالسوقتوفر فرصة العمل في نسبياً وقد يكون أحد أسباب انخفاض نسبة البطالة 

 . الحال في الضفة والقطاععليه تصاريح عكس ما هو 

 

 1996 توزيع قوة العمل داخل البلدة القديمة لعام :)7( شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سكان البلدة القديمة

 %100 النسبة/اً ألف29.2العدد

) ة سن15قل من أاألفراد (خارج القوى البشرية 

 %41.5 ألف النسبة 12.1العدد 

)أكثر فة سن15األفراد(القوى البشرية

%58.5 النسبةاً ألف17.1العدد 

%36عمال غير فنيين

%32.2نوعمال فني

%26موظفون

%5.6عمل حر

)ة سن64-15(قوة العمل 

%47.7 آالف 8.1

خارج قوة العمل

%52.3فالآ8.9

عمالة كلية وجزئية

%82جميع المهن 

بطالة

18% 

 %17.8كبر السن

 %33الدراسة

 %45.1ات البيوت رب

 %4.1أخرى

 .75 + 74 صفحه 1996نتائج المسح الميداني في دراسة عام :المصدر
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 توزيع العاملين حسب نوع العمل  1-3
 

 كعمال فنيين %32.2 ، بينما يعملمن العاملين يعملون كعمال غير فنيين% 36.3يتضح لنا أن 

في مؤسسات حكومية إسرائيلية أو العاملون شكل الموظفون وي). الخ... نجار، حداد، كهربائي (

وهي نسبة % 5.6فيما كانت نسبة أصحاب العمل الحر %. 26 فلسطينية أو دولية أو الوكالة

 يعيشون منخفضة، حيث أن الغالبية العظمى من تجار القدس وأصحاب األعمال الحرة في البلدة ال

 )84(.)الضواحي أو في أحياء بالقدس الشرقية األخرى( بل يسكنون خارجها ،داخل المدينة

 

 مكان العمل  1-4
 

 :يتوزع العاملون في البلدة القديمة على الشكل التالي

 

 .يعملون داخل البلدة القديمة% 22 •

 .يعملون في القدس الشرقية لكن خارج البلدة القديمة% 43.3 •

 .يلفي إسرائ% 29 •

 .في الضفة الغربية% 5 •

 )85(.لم يحدد% 0.7 •

) %78(تظهر األرقام السابقة أن القدرة التشغيلية للبلدة القديمة محدودة حيث أن غالبية العاملين 

 على أماكن أخرى خارج البلدة القديمة مما يتطلب البحث عن سبل مختلفة لتطوير م في عملهونعتمدي

 .هم في استيعاب جزء من العالمين فيهامشاريع داخل البلدة من شأنها أن تس

 

 مشاركة المرأة في قوة العمل  1-5
 

وتتوزع النساء . إلى مجموع النساء في سن قوة العملقياساً % 17.1تبلغ نسبة النساء العامالت 

 :العامالت على الشكل التالي

                                                 
 .76 ة المصدر السابق، صفح84
 .76 ة المصدر السابق، صفح85
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 .عامالت غير فنيات% 24 •

 .عامالت في مؤسسات محلية% 24 •

 .عامالت فنيات% 21 •

 .عامالت في مؤسسات أجنبية% 10.7 •

 .في مؤسسات حكومية إسرائيلية% 5 •

 .كمعلمات% 12 •

 .في الوكالة% 2.7 •

اإلحصاءات المستخدمة فإن نسبة المشاركة هذه ال تعكس المساهمة الحقيقية للمرأة في التنمية المحلية، 

 كونه عمالً غير مدفوع قوة العمل والعمالة تستثني عمل المرأة في البيتبوالمتداولة والتعريف السائد 

بالرغم من الساعات الطوال و. نه عمل ال ينتج سلعاً للتبادل في السوقأ على يهحيث ينظر إل. األجر

تصنيع غذائي، حياكة، (التي تقضيها المرأة في إنتاج السلع االستهالكية على المستوى المنزلي 

ة مشاركة المرأة في قوة العمل وفق ن محدودي، إال أ، أو في إعادة إنتاج قوة العمل)الخ... نسيج

محدودية فرص العمل المتاحة : التعريف التقليدي السائد يعود إلى عوامل مختلفة ومتباينة من بينها

والنظم   والتقاليد،للنساء، وتدني المستوى التعليمي، وارتفاع نسبة الخصوبة والزواج المبكر

وباإلضافة إلى جميع . في االقتصاد المحلياهمتها مساالجتماعية السائدة التي تعيق اندماج المرأة و

ن هناك غياباً للمؤسسات وللخدمات المساندة التي تشجع وتساعد المرأة على إالعوامل السابقة، ف

حيث أن هناك نقصاً كبيراً في رياض األطفال والحضانات ومراكز الرعاية . الدخول في سوق العمل

لتي من شأنها أن تحرر المرأة من بعض مسؤولياتها العديدة الخاصة بالمسنين والتسهيالت األخرى ا

 . في البيت واألسرة

 إلىوهناك حاجة .  فإن المرأة العاملة ال تزال تعاني من التمييز على صعيد األجور والرواتب،وأخيراً

إيجاد قوانين وتشريعات من شأنها تشجيع المرأة على العمل، وفي نفس الوقت تؤسس لبيئة عمل 

 .تضمن المساواة والعدالة للجميعصحية 

 

 معدل عدد العاملين في األسرة الواحدة  1-6

يعمل في كل منها % 16 و، واحد فردمن األسر ال يعمل من أفرادها سوى% 42تبين الدراسة أن 

من مجموع األسر ليس لديها % 18وأن . يعملونثالثة أشخاص ها من األسر يوجد في% 24اثنان و
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د هذه األسر الفقيرة جداً على المخصصات التي تحصل عليها من مؤسسة التأمين  وتعتم)86(،أي معيل

المساعدات التي تقدمها أو الشؤون االجتماعية، وكذلك من ) من مجموع تلك األسر% 14(الوطني 

إن هذه النسبة تعني باألرقام . المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في البلدة القديمة والقدس الشرقية

يمكن تصنيفها كأسر معدمة بحاجة إلى برنامج مساعدات متواصل خاصة  )87( أسرة825 حوالي أن

أن معظمها يتكون من عائالت فقدت معيلها بسبب الوفاة أو المرض أو بسبب تعاطي المخدرات 

كما أن بعضهم يتكون من كبار السن والمقعدين والمرضى الذين ال يستطيعون . واإلدمان عليها

 .العمل

 

 نسبة اإلعالة  1-7
 

ن نسبة اإلعالة في البلدة فإحول توزيع قوة العمل ) 7(رقم اعتماداً على األرقام التي وردت في شكل 

 أشخاص 4,4بمعنى أن كل شخص يعمل في البلدة القديمة يعيل .  شخص4.4:1القديمة تصل إلى 

 ذلك إلى النسبة العالية للفئات وهذه النسبة تعتبر مرتفعة وتشكل عبئاً اقتصادياً ويمكن إرجاع. آخرين

وأيضاً إلى تدني نسبة مشاركة %) 18(وإلى نسبة البطالة %) 41.7 (ة سن14العمرية تحت سن 

المرأة في قوة العمل وانعدام فرص العمل أمام الشباب، باإلضافة إلى المشاكل االقتصادية التي 

 .يواجهها المجتمع، وخاصة القطاعين التجاري والسياحي

م اإلسرائيلي تعتبر من أفقر المدن، يووفق المفهوم والتقس) بشقيها(أن نشير إلى أن مدينة القدس يبقى 

وقد كشف . بأنهم دون خط الفقرها ُيصنفون من أطفال% 34بعد مدينة بني براك اإلسرائيلية، وأن 

نسبة لمستوى تقرير داخلي أعده قسم الرفاه االجتماعي في بلدية القدس النقاب عن معطيات قاسية بال

من أطفال القدس الشرقية يعيشون % 68 طفل يشكلون 59,900الفقر في القدس الشرقية، إذ أكد أن 

كما اتضح من التقرير نفسه، أن األطفال العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر . تحت خط الفقر

ت قائالً أن ، مئير مرغلي"ميرتس"وقد علق عضو البلدية عن حركة . يشكلون نصف عدد أطفال القدس

السلطات امتنعت عن نشر معطيات حول الفقر في الوسط العربي، وذلك إلخفاء التمييز الفظ بين 

  )88(.شرق المدينة وغربها

                                                 
 .77 ة المصدر السابق، صفح86
 . الرقم من استخراج الباحثين87
 .3/2/2001 جريدة القدس، 88
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أقل من معدل ) بشقيها(كما تعترف نفس المصادر اإلسرائيلية الرسمية أن معدل األجور في القدس 

من الموظفين العاملين في % 36.5ف أن تضيو. األجور السائدة في إسرائيل وفي المدن األخرى

 ، كما يشير الباحث اإلسرائيلي)89(.القدس يحصلون على أقل من الحد األدنى لألجور في إسرائيل

من السكان الفلسطينيين كان دخلهم تحت المعدل العام للدخل في % 80أن إلى  "،أبراهام أشكنازي

 )90(."المدينة بشكل عام

 

 القطاع السياحي -2

قدم المدن في العالم كما أنها تضم أهم وأقدس األماكن الدينية المسيحية أدينة القدس من تعتبر م

وقد شكلت، على مدى السنين الماضية، منطقة جذب هامة للسياحة الدينية وغير الدينية . ةسالميواإل

وقام . 1967وقد شهد القطاع السياحي في المدينة ازدهاراً ملحوظاً حتى عام . من جميع أنحاء العالم

وقد . القطاع الخاص باالستثمار في هذا القطاع بشكل كبير في مجال بناء الفنادق والصناعة السياحية

شكل هذا القطاع رافعة حقيقية لبقية القطاعات االقتصادية في المدينة وخاصة القطاع التجاري الذي 

لة في المنطقة تحتفظ بوكيل  كانت معظم الشركات السياحية العام1967ولغاية عام . نما بدوره أيضا

 بدأت تلك الشركات 1967ولكن بعد االحتالل اإلسرائيلي للمدينة عام . لها في القدس الشرقية

باالستغناء عن وكيلها في القدس الشرقية واعتماد وكيلها في القدس الغربية في تنظيم وتسيير رحالتها 

ة مبرمجة الحتكار قطاع السياحة والسيطرة  لحملة إسرائيليةجيووفودها السياحية للمنطقة وذلك كنت

 .عليه

وهكذا بدأ هذا القطاع الحيوي والهام بالنسبة للمدينة، بالتراجع وبدأت أوضاعه تزداد سوءاً وبدأ كثير 

تعاني ) الخ... خشب الزيتون والصدف والسيراميك(من الفنادق والمطاعم والصناعات السياحية 

 67ن نظرة واحدة للقطاع السياحي ما قبل عام إ. هاإغالق العديد منوتواجه أزمات مالية حادة انتهت ب

).  تتجاوز األلفي غرفةا فندقاً وكان مجموع عدد غرفه40"القدس الشرقية أنه كان في تظهر بوضوح 

.  محالً تجاريا1156ًإلى ) داخل وخارج األسوار(كما وصل عدد محالت التحف الشرقية في المدينة 

 )91(. دليال92ً مكتباً وعدد األدالء السياحيين 28سياحة وبلغ عدد مكاتب ال

                                                 
89 Jerusalem: Facts and Trends, 1995, pp. 15 – 16. 

جامعة بير زيت، . ية فلسطينية تجاه القدسنحو استراتيج: السياسة اإلسرائيلية تجاه القدس، نشر في كتاب، آن، ال تندرس 90

 .28، ص1998
  االقتصاد في القدس إلى أين ؟ ، بركات، فائق91
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 عاماً من االحتالل نجد أن وضع السياحة في القدس قد تراجع بشكل كبير، خاصة 20وبعد مرور 

، يوجد في مدينة القدس الشرقية 2000فكما تشير األرقام اإلسرائيلية، لعام . على صعيد البنية التحتية

: ية إسرائيلية، مثل، علماً بأن بعض الفنادق التي أقيمت في القدس الشرق غرفة1,980تضم فندقاً  33

في حين أن عدد الفنادق في القدس . ، وغيرها، وهي فنادق درجة أولىOlive Treeوحياة ريجنسي، 

 الغرف في الفنادق العربية تشكل عددأي أن . غرفة 7,127فندقاً، تحتوي على  38 الغربية يصل إلى

 فلم يتجاوز 1997 أما عدد المرشدين السياحيين عام )92(.الغرف الفندقية في القدسمجموع من % 22

فيما لم يتعد عدد المطاعم .  وكيالً يتركزون خارج أسوار المدينة17 دليالً وعدد وكالء السياحة 41

% 95 كما تشير األرقام إلى أن. السياحية في المدينة أربعة مطاعم موجوده أيضاً خارج البلدة القديمة

عبر وكالء سفر يأتون فقط % 5من السياح يأتون عبر وكالء وشركات إسرائيلية ودولية و

 31مكتباً رئيسياً و 78في القدس  2000 كما بلغ عدد وكالء السفر اإلسرائيليين عام )93(.فلسطينيين

 )94(.مكتباً فرعياً

 

 الواقع الفندقي داخل البلدة القديمة -3

دراسة استعراض أهم النتائج التي توصلنا اليها من المسح الميداني  من الالجزءسنحاول في هذا 

البلدة القديمة حتى  العاملة في (Guest Houses) وبيوت الضيافة (Hostels)الشامل لفنادق وبنسيونات 

 .1998أيلول 

 

 :يمكن القول بأن هناك ثالثة أنواع من الفنادق السياحية في البلدة القديمة

.  وعددها ثمانية تابعة للكنائس المحلية في البلدة القديمة(Guest Houses)بيوت ضيافة  -1

حيث تعتمد هذه البيوت على السياحة . ويطلقون عليها هذا االسم ليأخذ طابعاً عائلياً كنسياً

وتعتبر من حيث تقييم وضعها . باإلضافة إلى السياحة العادية) الحجاج المسيحيين(الدينية 

 .ادق القائمةالداخلي من افضل الفن

 من الفنادق ويتفاوت حجمها ووضعها كبر وتشكل الجزء األ(Hostels)البنسيونات /النزل -2

 .الداخلي من حيث توفر التسهيالت المطلوبة سياحياً من نزل إلى آخر

                                                 
 92 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, p. 288. 

93 Hashweh, Mazen, p. 25 + iv+ii. 
94 Statisical Yearbook of Jerusalem, Ibid, p. 295. 
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 وال يتجاوز (Hostel)الفنادق وهي المصنفة إسرائيلياً كفندق وليس كنزل أو فندق صغير  -3

حيث أن هناك صعوبات وتعقيدات عديدة تضعها السلطات اإلسرائيلية . داًعددها فندقاً واح

 .لتصنيف الفندق وترخيصه

لقد تم تحديد جميع الفنادق والنزل وبيوت الضيافة وتمت زيارتها وإجراء مقابالت مع أصحابها أو 

طالع على باإلضافة إلى تفقد الفندق واال.  تعبئة استمارة تفصيلية حول الفندقتكما تم. مدرائها

 الداخلية للحصول على صورة دقيقة تمكن من تقييم وضع الفندق وتحديد احتياجاته أوضاعه

 . فندقاً ونزال21ًوهنا نستعرض أهم نتائج هذه الدراسة التي شملت . التطويرية

 

 عدد الفنادق وتصنيفها  3-1

 حيث ).11أنظر ملحق رقم  (. مناطق من البلدة القديمة10في تنتشر  )95( فندقاً 21بلغ عدد الفنادق 

 ة وثالث، واثنان في سوق خان الزيت، وثالثة في باب الجديد،يقع خمسة منها في منطقة باب الخليل

 )96(. والبقية في حارات وشوارع أخرى،في شارع مار مرقس

 .ونزل كفنادق 13 فنادق تصنف كبيوت ضيافة تابعة لكنائس مختلفة و8أما من حيث تصنيفها فهناك 

أنظر جدول . 1967ت قبل عام ئمن الفنادق أنش% 57 فترة بناء هذه الفنادق، فنجد أن حيثمن أما 

 ).15(رقم 

 العمر الزمني للفندق): 14(جدول رقم 

 العدد السنة/ الفترة الزمنية 
1700 – 1890 5 

1938  1 
1950 – 1968 6 
1970 – 1980 5 
1981 – 1998 2 
 1 ر معروفغي

 21 المجموع

 .نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة: المصدر

                                                 
 . وبيوت الضيافة(Hostels)ق ليدل على الفنادق، النزل  سنستخدم اسم الفناد95
 . يوجد فندق إسرائيلي آخر في شارع مار مرقس قرب دير السريان96
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 عدد الغرف واألسرة  3-2

 يصل عدد بينما)  فنادق لم تجب على السؤال3هناك ( غرفة 636يبلغ عدد غرف فنادق البلدة القديمة 

ن نشير هنا إلى ويجب أ). فندقان لم يجيبا على السؤال ()97(. سريراً وفرشة1543ة منها إلى األسّر

 :أن هناك عدة أنواع من الغرف المتوفرة في الفنادق وهي

 .الغرف الفردية -أ 

 .الغرف المزدوجة -ب 

 .الغرف الثالثية -ج 

 سريراً، أو أكثر في بعض األحيان في 25 - 20الغرف الجماعية والتي قد تشمل  -د 

 .الغرفة الواحدة

 نسبة األشغال في الفنادق  3-3

على إجابات دقيقة عن األسئلة التي لها عالقة بالدخل بشكل مباشر أو ن الحصول إ ف،كما هو معروف

غير مباشر عادة ما تكون غير دقيقة، كما يتجنب البعض اإلجابة عليها وذلك بسبب تخوف أصحاب 

 21فمن أصل . الفنادق من وصول تلك المعلومات إلى الجهات اإلسرائيلية وخاصة دوائر الضريبة

%). 33(آخرون عن اإلجابة  7 ت فيما امتنع،على هذا السؤال%) 67(بها  أصحا من14فندقاً أجاب 

% 7قال فيما % 40-20من أصحاب الفنادق إلى أن نسبة األشغال تتراوح ما بين % 50وقد أشار 

ما بين % 21.4ونفس النسبة % 70-51تتراوح ما بين % 21.4و %50-41أنها تتراوح ما بين 

بيوت (ة في األشغال لدى الفنادق التابعة للجهات الكنسية أي وقد تركزت النسب العالي%. 71-80

 ).الضيافة

 

 العمالة في الفنادق  3-4

ويظهر الجدول ). لم يجب فندقان على السؤال. ( عامالً وموظفا244ًيبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 

 جزئية، ويشكل بوظيفة% 7.4يعمل بينما . ين يعملون بدوام كامللمن العام% 69.3أن ) 15(رقم 

 .من العدد الكلي للعمالة% 23.3) ن بأجروالعامل(ن والمتطوع

 

                                                 
ن إ لذلك ف.باستخدام فرشة إسفنجيةوذلك صيفاً، ،  تستخدم سطح الفندق للمبيت، على األقل،ثالثة فنادقهناك  يجب التنويه إلى أن 97

 . التي تؤجر للسائحينت وكذلك عدد الفرشا،ةالرقم المذكور يشمل األسّر
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 ن في الفنادق ونوعية عملهموالعامل): 15(جدول رقم 

 )%(النسبة المئوية  العدد نوعية العمل

 69.3 169 دوام كلي

 7.4 18 دوام جزئي

 23.2 57 متطوع

 - - فندقان لم يجيبا

 100 244 المجموع
 .نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة: المصدر

ين في الفنادق هم من لمن العام% 47ن حوالي أ فنجد ،أما بخصوص توزيع العاملين حسب المنطقة

 )98().نومتطوع(أجانب % 23 و،من الضفة الغربية% 30 و،مدينة القدس

 

 الوضع العام للفنادق 3-5

 الفنادق يمكن تصنيف وضعها من حيث البناء والتجهيزات واألثاث من% 42تظهر النتائج أن 

، حيث يتسم بعضها بالتميز والجمال المعماري القديم. والتسهيالت الفندقية ما بين جيد جداً إلى ممتاز

% 16وحوالي .  باإلضافة إلى امتالكها لصورة بانورامية للمدينة، الداخلي والخارجيعلى المستوى

ترميم  وتحتاج إلى ،يصنف وضعها ما بين المتوسط والسيء% 42 وضع جيد ومن الفنادق ذات

 .وتحديث

 

 أجرة المبيت في الفندق 3-6

 :أجرة المبيت في الفنادق بشكل كبير وواسع وتعتمد بشكل أساسي على العوامل التاليةتتباين 

 .نوع الفندق ومستواه -أ 

 .طبيعة الموسم السياحي -ب 

 ).ثالثية أم جماعيةفردية، مزدوجة، (طبيعة الغرفة  -ج 

                                                 
 معظم المتطوعين يمكثون فترات قصيرة تتراوح ما بين أسبوعين وحتى شهر، ويتم تشغيلهم في الفندق بدل توفير النوم واألكل 98

 محطات الباصات لتنظيف أو توزيع نشرات تعريفية عن الفندق في أو ااالستقبال: ثل م،وتتباين نوعية العمل الذي يقومون به. لهم

 . وبعضهم يقوم بعمل إرشاد سياحي لبعض الوفود مقابل مبالغ زهيدة،المركزية في القدس الغربية
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 اً دوالر120 دوالر للمبيت في الغرف الجماعية وحتى 7-4وبالتالي فإن السعر يتفاوت ما بين 

 ).للغرفة الفردية في بعض الفنادق ويشمل اإلفطار وأحياناً ثالث وجبات

 فيه النزول يعتبر عامالً إيجابياً حيث يمكن السائح أن يختار المكان الذي يمكنهالكبير إن هذا التفاوت 

 .وفق إمكاناته المالية

 

 االحتياجات التطويرية للفنادق  3-7

ويأتي الترميم والصيانة الداخلية والخارجية للفنادق وتركيب نظام .  فندقا16ًأجاب على هذا السؤال 

إلى تجديد الحاجة  ،تال ذلك. تبريد وتدفئة ووضع نظام للتهوية في مقدمة االحتياجات التطويرية

 ).16(انظر جدول رقم . ة وصيانة شبكة المجاري، إلى غير ذلك من االحتياجات واألسّراألثاث

 التقديرات المالية التي يحتاجونها إلجراء الترميمات الالزمة على ا منه10 فندقاً أجاب 21ومن أصل 

.  مليون دوالر1.5– ألف150وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين . وتحقيق االحتياجات المطلوبة

وقد طرح أصحاب الفنادق ضرورة .  ماليين دوالر3وتصل المبالغ المطلوبة للفنادق العشرة حوالي 

كما طرح بعضهم استعداده لمشاركة مستثمرين . سرة طويلة األجل لتحسين فنادقهميتوفير قروض م

 .آخرين في فنادقهم

 )99(زمة للفنادق االحتياجات التطويرية الال): 16(جدول رقم 

 %النسبة  العدد النوع الرقم

 75 12 ترميم وصيانة داخلية أو خارجية .1

 75 12 تركيب نظام تبريد وتدفئة .2

 75 12 وضع نظام للتهوية .3

 25 4 تجديد األثاث واألسّرة .4

 19 3 صيانة شبكة المجاري .5

 19 3 )تغيير البنية الهيكلية للفندق(ترميم شامل  .6

 6.2 1 زيادة طابق جديد .7

 21.5 2 إضافة تلفزيونات للغرف .8

 12.5 2 تجديد الشبكة الكهربائية .9

 6.2 1 تطوير الكادر الوظيفي .10
 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة، أيلول : المصدر

                                                 
 .من أصحاب ومدراء الفنادق أوضاع فنادقهم ما بين المتوسط والسيء وتحتاج إلى ترميم وصيانة وتجديد في األثاث% 28 قيم 99
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  في البلدة القديمةها هذا القطاع منالمشاكل التي يعاني 3-8

 : نذكر أهمهامن عدة مشكالت،ع يعاني هذا القطا

، أي قبل اإلغالق الذي فرض 1993فقبل عام : تأثير اإلغالق على نسبة األشغال في الفنادق -1

على مدينة القدس، كانت الفنادق تعتمد بشكل جيد على المصلين الذين كانوا يحضرون من 

منذ ذلك التاريخ ولكن و. الضفة والقطاع للصالة في الحرم وخاصة في مناسبات دينية محددة

 .توقف ذلك مما أثر على العديد من الفنادق

وهذا التراجع يشمل مدينة القدس بشكل عام حيث أصبحت : تراجع السياحة في البلدة القديمة -2

السياحة حكراً على الجانب اإلسرائيلي الذي بات يتحكم في حركة السياح وجوالتهم، وكذلك 

 من الزيادة العددية في حجم السياحة للمنطقة إال أن وعلى الرغم.  فيهانالفنادق التي ينزلو

 .نسبة القدس الشرقية منها محدود جداً

وتقدر المبالغ التي تدفعها هذه : ضريبة األرنونا العالية التي تفرضها البلدية على هذه الفنادق -3

 ألف دوالر سنوياً، وأن ما هو مفروض عليها يتجاوز ضعف هذا 130الفنادق بأكثر من 

 فنادق معفاة 8علماً بان دور الضيافة التابعة للكنائس وعددها ). نتائج المسح الميداني(لغ المب

. وقد سحبت رخص بعض الفنادق لعجزها عن دفع األرنونا. كليا أو جزئياً من دفع األرنونا

 . مطالب بدفع مبالغ تصل إلى مئات آالف الشواكلهاكما أن بعض

ن ما يتقاضونه من السائح كأجرة نوم لليلية إلى أنادق يشير أصحاب الف: تدني أجرة المبيت -4

يدفع ، فمثالً. في القدس الغربيةالمماثلة صل إلى نصف ما يدفعه السائح األجنبي في الفنادق ي

 بينما تصل األجرة في القدس الغربية ،) شيكل15حوالي ( دوالرات لليلة الواحدة 4السائح 

رنونا في المنطقتين متشابهة بدون مراعاة وضع عن أن ضريبة األناهيك .  شيكال30ًإلى 

 .وظروف كل منطقة

 تحت ذرائع تلك الفنادقلالمداهمات المستمرة التي تقوم بها البلدية والشرطة ووزارة الصحة  -5

 .أمنية أو البحث عن مخدرات

 حيث أن جزءاً الشروط التعجيزية التي تضعها الجهات اإلسرائيلية المختلفة لترخيص الفنادق -6

 . الفنادق غير مصنفمن
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 فهناك قصور كبير في مجال التسويق ،غياب البرامج السياحية الخاصة بالقدس الشرقية -7

كما أن هناك غياباً كبيراً على مستوى .  والدوليسالميالسياحي على المستوى المحلي واإل

 .نها تنشيط السياحة وجذب السائحين للبلدة القديمةأاألنشطة السياحية التي من ش

 وجود معظم أسماء الفنادق العربية في البلدة القديمة بالكتيبات واألدلة السياحية عدم -8

 ال ثمة مبرر ألنومع ذلك فليس .  كجزء من السياسة اإلسرائيلية العامةاإلسرائيلية أو الدولية

تنظيم ذاتي أعلى بهدف يقوم هذا القطاع بتجاوز هذا الوضع وحالة الحصار المفروضة عليه 

 .ى إخراج دليل سياحي لفنادق البلدة القديمة وتعميمه عالمياًوالعمل عل

عدم وجود شبكة من العالقات بين جزء كبير من الفنادق المحلية ووكالء سفر وسياحة  -9

 . وهنا تكمن أهمية العمل الجماعي المنظم الذي من شأنه خدمة جميع الفنادق.دولية

ته  والعمل على مساعدظيم هذا القطاععدم وجود دور فاعل لجمعية الفنادق العربية في تن -10

 .حلهايمكن  تجاوز بعض المشاكل التي على

 . بين الفنادق العربية واألدالء السياحيين ووكالء السفر والسياحةعدم وجود تعاون كاٍف -11

 . والجهات المعنية بفنادق البلدة القديمةعدم اهتمام المؤسسات الفلسطينية -12

فوفق االتفاقية . ك بسبب سياسة األجور وحقوق العمال وذلبعض الفنادق مع العمالت مشكال -13

يتقاضى العامل الموقعة بين جمعية أصحاب الفنادق ونقابة عمال الفنادق والمطاعم في القدس 

 820عن الحد األدنى لألجور في إسرائيل يزيد بينما اً،  دوالر550في البداية راتباً وقدره 

ؤدي للمطالبة بحقوقهم، مما يإلى الهستدروت جه إلى التوبعض العمال وهنا يضطر  ،دوالراً

 .إلى تكبيد الفنادق خسائر مالية كبيرة

 لتطوير ودعم هذا القطاع بقروض مالية ميسرة وطويلة عدم وجود مؤسسات إقراض مالية -14

 . وأوضاعه الداخليةهاألجل ليتمكن من مجابهة المنافسة القوية وتحسين ظروف

عدم وجود أماكن إضافة إلى  ،تح أبوابها مساًء أو ليالًعدم وجود مطاعم وكافيتريات تف  -15

كل هناك  حيث يجد السائح ، إلى الذهاب إلى القدس الغربيةحايدفع السي ، مماترفيهية سياحية

وهذا الوضع ال يشجع على السياحة كما يشكل استنزافاً مالياً للسائح في القدس . ما يبحث عنه

 .الغربية

شكل إزعاجاً كبيراً تاكتورات وعربات جمع النفايات صباحاً  التي تحدثها الترالضوضاء -16

 .للسائحين وسكان البلدة القديمة
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 يعزز ، مماضرب القطاع السياحي والتجاريفي  ومدمني المخدرات دور النشالين والزعران -17

السائحين من لتحذير عبر أدالئها ووكالء سياحتها إسرائيل الحملة المحمومة التي تقودها 

. الخ... حيث النشل والسرقة" الفلسطينيين"ن يأخذوا حذرهم من أالقدس القديمة، وى إلالتوجه 

 يستطيع أن ينكر وجود هذه الظواهر التي أخذت تقلق راحة الجميع في اً الومع ذلك فإن أحد

والشيء الواضح والمؤكد أن هناك صمتاً وتغاضياً من قبل الشرطة اإلسرائيلية . البلدة القديمة

وال يفعلون شيئاً فهم يعرفون هؤالء األشخاص معرفة تامة . افحة المخدراتوأجهزة مك

يعني مما ، يؤكد أن إسرائيل معنية بهم وتتغاضى عن األعمال التي يرتكبونهاوهذا ، بحقهم

 .توجيه ضربة قوية للبلدة القديمة واقتصادها

 يترك آثاراً سلبية ما، م لدى بعض التجار في تعاملهم مع السائحينالنظرة الضيقة والمحدودة -18

 .على السائح ونظرته للفلسطينيين

استخدام بعض الفنادق كبؤر لتوزيع  عند مروجو المخدراتاإلساءة الكبيرة التي يرتكبها  -19

 .الوصول إلى بعض السائحين، لبيع وتسويق سمومهموالمخدرات 
 
 دور مؤسسة التعاون لتطوير هذا القطاع  3-9
 

مكن أن تلعبه مؤسسة التعاون في ذي يض االقتراحات حول الدور اليمكن في هذا الجزء تلخيص بع

 :تطوير هذا القطاع الهام والذي من شأنه أن يسهم في خطة إعمار وأحياء البلدة القديمة

توفير دعم مالي لتغطية أعمال الصيانة والترميم على شكل قرض ميسر يمنح ألصحاب  -1

 .الفنادق

 .المساهمة في تطوير برامج سياحية -2

لمساهمة في وضع دليل خاص بالفنادق العربية داخل البلدة القديمة وتعميمه دولياً وذلك ا -3

 .بالتنسيق والتعاون مع جمعية أصحاب الفنادق العربية

) ة ودوليةإسالميعربية، (تنظيم حمالت إعالمية خارجية لالتعاون مع الجهات األخرى  -4

 .تسويق هذا القطاعفي لمساعدة ل

 على حملة ائط وأدلة سياحية للبلدة القديمة باألسماء العربية كرٍدالعمل على إعداد خر -5

 .التزييف التي تقوم بها إسرائيل

 .توفير التدريب للكوادر العاملة في هذا القطاع -6

 .التطوير المؤسسي لهذا القطاع من خالل توفير نظام محاسبي خاص بهذه الفنادق -7
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ي البلدة القديمة لجذب السواح وإنعاش رعاية حفالت ومهرجانات فلكلورية وأمسيات فنية ف -8

 .المنطقة

 عند التخطيط لبرامج (Pedestrian Area)إيجاد مناطق خاصة بالمشاة  االعتبار األخذ بعين -9

لحركة امثل تلك المناطق سيساعد في تنشيط  ومشاريع الترميم للبلدة القديمة، حيث أن توفير

 .السياحية

العالقة بين العمال  ادق لوضع صيغة قانون جديدة تحكم عمال الفنونقاباتمساعدة هذا القطاع  -10

 .المحلية العمل لمنع تدخل الهستدروت في الفنادق وأصحاب

حمالت  كما يمكن تنظيم. إعداد نشرات توعية للفئات المختلفة حول كيفية التعامل مع السائح -11

ة مع الزوار والتعامل بأخالق عالي للشبيبة حول أهمية هذا القطاع وكيفية حمايته توعية

 .والسواح

 

  عامةها القطاع السياحي في مدينة القدس منالمشاكل التي يعاني  10-3
 

مع القطاع  نتناوله بترابطهأن  عند الحديث عن القطاع السياحي في البلدة القديمة من القدس ال بّد

ال أن إ، الرغم من وجود بعض الخصوصيات للبلدة القديمةفب .السياحي في مدينة القدس الشرقية

وسنحاول في هذا الجزء من الدراسة . مشاكل هذا القطاع واحدة سواء كانت داخل البلدة أو خارجها

 :جهها هذا القطاعااستعراض أهم المشاكل التي يو

غير  المشاكل التي تواجه هذا القطاع مردها األوضاع السياسيةأبرز  :الوضع السياسي .1

فطالما بقي االحتالل جاثماً على صدر المدينة  .حتاللاالنتيجة الطبيعية التي تعيشها المدينة 

 على هذا القطاعيعود بالضرر يعني عدم استقرار سياسي وأمني في المنطقة  فإن هذا

 .الرئيسي

 إن استمرار اإلغالق العسكري للمدينة واستمرار عزلها عن محيطها من :اإلغالق العسكري .2

 .الداخلية السياحةوشل القطاع السياحي أوضاع التي تسببت بتدهور العوامل الرئيسية 

 أن تحكم إسرائيل بالسياحة وجعلها حكراً عليها أدى إلى عدم قدرة هذا :المنافسة اإلسرائيلية .3

المنافسة ال تقتصر على التحكم بالحركة ف. القطاع على منافسة الفنادق والوكالء اإلسرائيليين

كما أن .  الشرقيةالتي تفتقر لها القدس ألخرىالسياحية بل تشمل الخدمات الفندقية والسياحية ا

ال تتيح للسائح حرية الحركة وعقد صفقات مع الشركات االوروبية، ت الشركات اإلسرائيلية

أوروبية / فهو يأتي عبر شركة إسرائيلية،فخط سير السائح محدد مسبقاً. عند زيارته للمدينة

ة محددة تقتصر في معظم األحيان جول في البالد ضمن خطتوينزل في فندق إسرائيلي ثم ي
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ما زيارته للبلدة القديمة فتكون في نهاية الرحلة ولفترة قصيرة أ. على المناطق اإلسرائيلية

بالتسوق وشراء ما يلزمه من  ن يكون قد قامأ بعد ،األماكن الدينية فقطوتقتصر على جداً 

 . ا من هذا العدد الهائل من السواحال تستفيد البلدة القديمة أو تجارهلذلك . المحال اإلسرائيلية

دلتها ووكالئها عن الفلسطينيين بشكل أ التي تشنها إسرائيل عبر الدعاية اإلسرائيلية المغرضة .4

 .من أسواقهم" وعدم الشراء"في التعامل معهم، " الحيطة"وأخذ " التنبه منهم"عام وضرورة 

  حيثئم منها داخل مدينة القدسقامة فنادق جديدة أو توسيع ما هو قاوضع العراقيل أمام إ .5

ولم تكتف بمنع الفلسطينيين من البناء بل . تضع إسرائيل العراقيل الكبيرة لمنع البناء والتوسع

على األراضي المصادرة في ببناء عدة فنادق بمستوى درجة أولى لشركاتها أيضاً وسمحت 

ه مزيداً من المنافسة ستواجالتي للفنادق القائمة  ضربة جديدةشكل  مما ،القدس الشرقية

 .الحادة

حكام إحلقة من حلقات  شكلت اإلسرائيليين وسائقي الحافالت لسياحييناسيطرة االدالء  .6

 .السيطرة اإلسرائيلية على هذا القطاع

 في التخطيط لتطوير هذا القطاع والتصدي ضعف دور جمعية اصحاب الفنادق ومحدوديته .7

 .يمكن مواجهتهاالمشاكل التي للعديد من 

 مثل جمعية أصحاب الفنادق،ضعف التنسيق ما بين األجسام السياحية المحلية المختلفة  .8

 وجمعية تجار السنتوارياألدالء السياحيين، وجمعية وكالء السياحة والسفر، وجمعية 

 .والتحف الشرقية

االتفاق السياسي القائم بين الجانب   وذلك بحكم طبيعةالسياحة الفلسطينية غياب دور وزارة .9

تستطيع ومع ذلك فهناك العديد من القضايا والمهام التي . ب اإلسرائيليوالجان لفلسطينيا

 .الوزارة القيام بها لخدمة هذا القطاع وتطويره

ال يفي  ما هو قائم حالياًولعّل السياحة مجال في   المختصةالنقص في مراكز وبرامج التدريب .10

 .ت المدينة بشكل خاص وفلسطين بشكل عاماباحتياج

 في بلدان أوروبا والبلدان آليات التسويق السياحي والسياحية الفلسطينية غياب البرامج .11

 .المختلفة ةسالمياإل
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صل االح  الفلسطينية في مواجهة التزييف اإلسرائيليعدم توفر الخرائط واألدلة السياحية .12

ينية وشوارع ثرية والداألصلية للمواقع األوالتسميات يشمل التاريخ والوجود الفلسطيني  الذي

 .هدف محو عروبة المدينةبالمدينة 

جحافاً من قبل إهناك أن يمكن القول  وضعف االستثمار الفلسطيني والعربي في هذا القطاع .13

وبالمقابل وصل حجم . السياحة لالستثمار في قطاع الفلسطيني والعربي القطاع الخاص

 277 إلى 1996 و1995ي االستثمارت السياحية اإلسرائيلية في مدينة القدس خالل عام

من المشاريع % 55.6االستثمارات  وقد شكلت هذه.  مشروعاً سياحيا27ًمليون دوالر في 

المشاريع  عددأن وتشير اإلحصاءات اإلسرائيلية إلى .  أقامتها في القدستالجديدة التي تم

ال بلغ مشروع برأسمتجاوز مائة القدس خالل نفس الفترة  في مدينة إسرائيل التي أنشأتها

 )100(.أي حوالي نصف مليار دوالر ،دوالرألف  499,414

 

 ما العمل ؟ 3-11
 

فهذا .  من السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع الخاصأكبريجب أن يحظى القطاع السياحي بأهمية 

القطاع التجاري وقطاع ه يعني تطوير تطوير نأو. القطاع يشكل قوة دافعه لقطاعات اقتصادية أخرى

جل أفهو الحلقة المركزية التي يجب أن نقبض عليها من . البناء والصناعات الغذائية المختلفةالنقل و

 . والبلدة القديمة بشكل خاص،عام أحياء وتعمير المدينة المقدسة بشكل

 

 :يطرح العديد من التساؤالت  إن هذا الوضع القائم

 الحالي؟كيف سنواجه هذا الوضع؟ وكيف سنواجه استحقاقات القرن  •

 االستثمارات المطلوبة في المدينة؟  حجموما ه •

 من أين سنحصل عليها؟ •

 كيف سنشجع االستثمار الفلسطيني والعربي في المدينة؟ •

 إلى متى ستبقى المدينة بدون مرجعية وطنية ومهنية؟ •

 كيف يمكن تحويل الشعارات السياسية إلى برامج ومشاريع عمل جدية؟ •

 ان المبادرة؟بعن من سيقرع الجرس ويأخذ، وأخيراً •

 

                                                 
100 Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 15, p. 185 + 186. 
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 القطاع التجاري  -4
 

وقد شكلت أسواق . يعتبر القطاع التجاري في البلدة القديمة تاريخياً من أهم القطاعات االقتصادية

واستمر هذا الوضع لعدة سنوات . 1967-48المدينة المركز التجاري للقدس الشرقية خالل األعوام 

 باإلضافة ،ار وبالمواطنين من كافة أنحاء فلسطينبالزو حيث كانت األسواق تغص. ما بعد االحتالل 

 .إلى حركة اإلسرائيليين وخاصة أيام السبت واألعياد

األسوار مثل سوق شارع صالح الدين وباب الساهرة  تجارية خارج وبالرغم من بناء عدة أسواق

ال أن إ. نينابيت ح/ شعفاط/الشيخ جراح/والمحال التجارية العديدة التي أقيمت على طول شارع نابلس

 التي يحتاجها المواطن لعب دور هام في توفير كافة أنواع الخدماتبالبلدة القديمة استمرت  أسواق

 .السائح األجنبيوالفلسطيني 

يحمل بعضها أسماء تعكس طبيعة تخصص )101(التجارية ويتواجد في البلدة القديمة العديد من األسواق

 .الخ... ين والباشورة والحصر  سوق اللحامين والعطار: مثل،تلك األسواق

 شهدت هذه األسواق تغيرات كبيرة من حيث نوعية المهن ،وعلى مدار العقود الثالثة الماضية

 مهن وتقلص وجود مهن أخرى بشكل كبير وذلك بفعل التطور عدةفقد اختفت . والخدمات التي تقدمها

واجهه هذه األسواق بشكل عام، وتلك الكساد الذي واجهته وت الطبيعي الذي أصاب حياة الناس، وبسبب

مما أدى إلى تغيير في نوعية المحال، بحيث أصبحت هذه األسواق، أسواقاً عامة . المهن بشكل خاص

فال أما اآلن مجال العطارة، في مشهوراً العطارين   سوق، كانفعلى سبيل المثال. وليست متخصصة

حال في األسواق التي كانت تشتهر بالتحف  وكذلك ال. عطارين8كثر من أنجد في البلدة القديمة 

فقد . األغذيةلبيع األلبسة أو الكاسيتات أو وتحّولوا صحابها مهنهم أر وغّيحيث تراجع عددها . الشرقية

 محالً فقط أي 254 ،1998عام ليصبح تراجع هذا العدد و )102(، محال425ً, 1986كان عددها عام 

 مركز القدس للحقوق االجتماعيةالذي أجراه  نتائج المسح الميداني%. (42بنقص مقداره 

 .الذي شهده القطاع السياحي خالل السنوات الماضية وهذا يعكس التراجع الكبير). واالقتصادية

 

                                                 
سوق خان الزيت، سوق العطارين، سوق القطانين، سوق الحصر، سوق الباشورة، سوق :  من أهم أسواق البلدة القديمة101

 .الخ.... موس، سوق الدباغة، سوق حارة النصارى، سوق النحاسين، سوق التجار وسويقات علون يتفالخواجات، سوق ا
 .32 عالونة، عاطف، صفحة 102
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  وغير التجاريةأعداد وتوزيع المحال التجارية 1-4

ر  في حين تشي)103(. محال956ً، 1998 لعام ،المختلفة  الفلسطينيةعدد المحال التجارية يبلغ

، موزعة ومكتباً وورشةمحالً  1951وصل إلى ، 2000 عام ها،اإلحصاءات اإلسرائيلية إلى أن عدد

 202في حين يوجد %. 7  والحي األرمني،%46.3 والحي المسيحي ،%46.6 سالميعلى الحي اإل

 ).17(نظر جدول رقم أ. العقاراتمن مجموع % 9.4في الحي اليهودي، تشكل نها م

 2000 البلدة القديمة وفق الفرع االقتصادي لعام أحياءفي غير السكنية توزيع العقارات ): 17(جدول رقم 

 اسم الحي

المحال 

التجارية 

 والمكاتب

المحال 

الصناعية 

 والحرفية

أمالك 

المؤسسات 

بما فيها 

المؤسسات 

 التعليمية

أمالك 

 بلدية

 وحكومية

 البنوك

أمالك 

المؤسسات 

 ةالديني

 المجموع غير ذلك

 النسبة

 المئوية

من مجموع 

عقارات 

 البلدة

 41 1,005 22 20 3 10 39 88 823 سالميالحي اإل

 39 952 15 16 0 3 15 91 812 الحي المسيحي

 7.6 187 1 27 0 1 21 7 130 رمنيالحي األ

 87.7 2,144 38 63 3 14 75 186 1,765 المجموع

 12.3 301 2 10 1 15 71 18 184 الحي اليهودي

 100 2,445 40 73 4 29 146 204 1,949 المجموع العام

 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, p. 405-442 مستخرج من: المصدر

 

تقول أن هناك عن األرقام الموجودة في الغرفة التجارية والتي  تختلف قينن أرقام المصدرين السابإ

نه يمثل فقط المحال أقل بكثير من الواقع وأ ونعتقد بأن هذا الرقم )104(.1998 محالً تجارياً لعام 680

نتائج المسح الميداني الذي بموجب نه إلى أويجدر اإلشارة . التجارية المسجلة لدى الغرفة التجارية

  محال1,572ًالتجارية داخل األسوار حوالي ألف محل من مجموع   كان عدد المحال86ى عام جر

 )105(.تشكل مجموع المحال التجارية في القدس الشرقية

 

 متقاربة خاصة إذا ما أخذنا بعين 98لذلك نرى أن األرقام اإلسرائيلية ونتائج المسح الميداني لعام 

 .في البلدةوالورش والمصانع  جميع المكاتب القائمة يشمل أيضاً 1,951االعتبار أن الرقم 

                                                 
 .لمسح الميداني، المصدر السابق نتائج ا103
 . الرقم مأخوذ من سجالت الغرفة التجارية104
 .24 عالونة، عاطف، صفحة 105
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محال بيع التحف الشرقية والسنتواري تأتي في المرتبة أن ما من حيث طبيعة هذه المحالت فنجد أ

يليها مباشرة محالت النوفوتيه والمالبس . من مجموع المحال% 26.5وتشكل )  محال254ً( األولى

فيما تتوزع %. 9في المرتبة الثالثة وحصتها  البقاالت تأتيأن في حين % 12.8 محالً وتشكل 123

 .توزيع المحال التجاريةيبين ) 18(الجدول رقم .  محالً مختلفا40ًبقية المحالت على حوالي 
 

 1998في البلدة القديمة عام  توزيع المحال التجارية): 18(جدول رقم 

 % العدد نوع المحل الرقم % العدد نوع المحل الرقم
تحف / محالت سنتواري  1

 شرقية

 1.1 11 ساعاتي 18 26.5 254

 1.1 11 لوازم كهربائية وتصليح كهرباء 19 12.8 123 نوفوتيه وكلف/ مالبس  2

نجارة، حدادة (حرفية محالت  20 9 86 بقالة ومشروبات 3

 .. تجليخ نحاس، كوى، تنجيد،

10 1 

 0.9 9 صرافة 21 6.6 63 مطاعم وكافيتريات 4

خياطة (محالت أحذية  5

 )33) (8وتصليح أحذية 

 0.9 9 هدايا والعاب 22 4.3 41

 0.8 8 ستوديو تصوير وبيع افالم 23 3.6 35 محالت بيع جلود وشنط 6

 0.8 8 دوات تجميلأ 24 3.6 35 محالت نثريات وكاسيتات 7

محالت بيع اللحوم  8

 والدواجن واالسماك

 0.8 8 ةعطار 25 3.3 32

مجوهرات وتصليح  9

 مجوهرات

 0.8 8 ةخياط محالت 26 3 29

 0.4 4 محالت تجارة عامة 27 2 20 بيع خضار وفواكه 10

 0.4 4 صيدليات 28 2 20 صالونات حالقة وتجميل 11

 0.4 4 محالت بيع خضرة 29 2 20 ومحامص حلويات وسكاكر 12

 0.2 2 محالت بيع مواد بناء 30 1.7 17 مخابز 13

 0.2 2 بصريات وفني أسنان 31 1.6 16 مقاهي 14

 1.2 12 أخرى 32 1.5 15 أدوات منزلية 15

 1 10 غير معروف 33 1.5 15 أقمشة واصواف 16

 100 956 المجموع العام  1.3 13 مكتبات 17

 . قام الباحثان بتصنيفها،1998 نتائج مسح ميداني قام به مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية عام :المصدر
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 فإن العديد من المحال الحرفية والمهنية التي كانت منتشرة في البلدة القديمة قد ،سابقاًورد وكما 

ونجد أن المتاجر والمحال التي كانت داخل البلدة قد انتقل جزء كبير منها . ل عددها بشكل كبيرءتضا

ه وبحكم التطورات التي أنكما . نقلتحركة والإلى خارجها بحكم ضيق المساحات المتاحة وصعوبة ال

ن عدد الخياطين داخل المدينة قد إطرأت على قطاع المالبس واعتماد الناس على المالبس الجاهزة ف

أن تقلص بشكل كبير ولم يتبقَ سوى ثمانية محال للخياطة، بعد أن كانت تعد بالعشرات كما نجد 

المئات من العمال قد شهدت تراجعاً كبيراً وذلك بسبب صناعة االحذية والجلود التي كانت تستوعب 

والجلود إلى  حذيةمن مشاغل األالعديد ة الحادة لهذا القطاع، وهجرة جنبيالمنافسة اإلسرائيلية واأل

حذية انتقل قسماً من محالت األأن كما . الرام وإلى الضواحي خارج البلدة القديمة وبالتحديد إلى بلدة

 .إلى مدينة رام اهللا

 

وفي المقابل، نجد أن أعداد العقار في الحي اليهودي يزداد بشكل مضطرد، حيث يصل عدد العقارات 

 عقار غير سكني، تشكل بمجموعها 301 عقاراً سكنياً، و542 عقاراً، منها 843على اختالفها إلى 

% 49ساتي إلى من مجموع عدد العقار القائم في البلدة القديمة، فميا تصل نسبة العقار المؤس% 10.5

 %.52أما العقارت البلدية والحكومية فتصل نسبتها في الحي اليهودي إلى . من عددها في البلدة

 

 التجارية الجغرافي للمحال  التوزيع2-4
 

التجارية على مختلف أحياء وشوارع وأسواق البلدة القديمة، ويحتل سوق خان الزيت  المحال تتوزع

 وتأتي حارة ، محال168ًحال التجارية فيه حيث يصل عددها إلى المرتبة األولى من حيث عدد الم

 محالً ويليه شارع 95 وسوق العطارين في المرتبة الثالثة ، محل100النصارى في المرتبة الثانية 

من مجموع المحالت في المدينة % 54 وتشكل بمجموعها ، محال75ً وسوق الدباغة ، محال79ًالواد 

 ).19( رقم نظر الجدولأ. القديمة ككل

 

  في البلدة القديمةتوزيع المحال التجارية على األسواق والشوارع المختلفة): 19(جدول رقم 

 العــدد الشارع/ اسم السوق  الرقم
 168 سوق خان الزيت 1

 100 حارة النصارى 2

 95 سوق العطارين 3

 79 شارع الواد 4

 75 سوق الدباغة 5



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

93 

 العــدد الشارع/ اسم السوق  الرقم
 48 ارع البازارش 6

 47 سوق اللحامين 7

 41 باب العامود 8

 44 طريق باب الخليل 9

 36 سوق علوان 10

 28 سوق السنسلة 11

 27 باب السلسلة 12

 26 طريق اآلآلم 13

 19 باب حطة 14

 16 سوق الباشورة 15

 15 سوق الخواجات 16

 12 حارة اليهود 17

 10 عقبة القادسية 18

 9 الالتينبطريركية  19

 8 طريق الجبشة 20

 7 عقبة درويش 21

 7 حارة السعدية 22

 7 طريق المجاهدين 23

 6 طريق القديسة هيالنة 24

 6 المئذنة الحمراء 25

 5 قباطخان األ 26

 5 رثودوكسدير الروم األ 27

طريق الرسل، السالم، مار فرنسيس، مار جرجس، (شوارع أخرى  28

 ) الخ…عقبة المفتي، 

19 

 * محالً 965 المجموع 

 . محال956ًال المغلقة لذلك اختلف عن مجموع المحالت وهو حيشمل هذا الرقم بعض الم* 

 

 القدرة التشغيلية للقطاع التجاري  3-4
 

ليست هناك أرقام دقيقة حول القدرة التشغيلية للقطاع التجاري في البلدة القديمة ولكن يمكن اإلشارة 

 في القطاع التجاري في ون يعملوا شخصاً كان3,142 أظهرت أن 1986 عام إلى أن نتائج دراسة
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العاملين في القطاع التجاري في مدينة القدس الشرقية  من مجموع% 59، أي بنسبة  البلدة القديمة

 شخصاً يعملون في محالت 1,240 كان من بينهم )106(  شخصا5,296ًوالذي قدر في حينه بـ 

 .السنتواري

في كافة المحال   شخصاً يعملون1250 فقد تبين أن هناك 1998مسح الميداني لعام ووفق نتائج ال

كما . 1986في هذا القطاع عام موجوداً فقط من العدد الذي كان % 40وهذا العدد يشكل . التجارية

واستناداً إلى هذه .  شخصا273ً رقام إلى أن عدد الذين يعملون في المحالت السنتواري بلغتشير األ

صابته التي أن نسبة التراجع أ وة سن12 موظفاً وعامالً خالل 967قد خسرفإن هذا القطاع  ،قامراأل

 %. 354كانت 

 

 ها القطاع التجاري منالمشاكل التي يعاني  4-4
 

 :التاليةبالنقاط في البلدة القديمة  يمكننا تلخيص أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع التجاري

 17شك فيه أن الطوق األمني، الذي فرض على مدينة القدس في مما ال : الطوق األمني .1

قد كانت له   بشكل متواصل،31/3/1993بشكل غير ثابت وبعد ذلك في  1991كانون الثاني 

أن اإلغالق من وعلى الرغم . تدميرية على كافة نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية آثار

ويشير تقرير .  المدينة استمر بدون انقطاعمني على الطوق األأنال إلم يكن متواصالً 

شهر كانون إلى أن عدد أيام اإلغالق منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو ولغاية نهاية األونسكو 

شكلت أيام ، 2000 وفي عام ).12(أنظر الملحق رقم  .اًيوم 348.5وصل إلى  2001ثاني 

إلى أن معدل الخسارة اليومية نفسه  كما يشير التقرير .العملمن عدد أيام % 19اإلغالق 

 2001خالل الفترة الواقعة ما بين األول من تشرين أول ونهاية كانون ثاني جراء اإلغالق 

 شهراً 14 فيما تجاوزت الخسائر الفلسطينية خالل فترة )107(. مليون دوالر10.9تصل إلى 

طاعات  مليون دوالر، مما أدى إلى شل معظم الق3,800من االنتفاضة إلى أكثر من 

 .االقتصادية وخاصة قطاع السياحة في مدينة القدس

 ،بشكل عام في تدهور األوضاع االقتصادية وضح واألكبرثر األاألالمستمر لإلغالق  لقد كان

في المناطق  فقد حرم اإلغالق المدينة من المواطنين الفلسطينيين. بشكل خاص والتجارية

                                                 
 .28 ةالمصدر السابق، صفح عاطف،  عالونة،106

107 The Impact of the Palestinian Economy of Confrontations, Mobility Restriction and Borders 
Closures, UNSCO, Jan., 2001, pp.2-9 
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اتهم على العمل في القدس أو على شراء في حي المحيطة بالقدس والذين كانوا يعتمدون

ن استمرار عزل المدينة عن محيطها قد حرمها من القوة إوبالتالي ف. احتياجاتهم من أسواقها

على أوضاع ذلك انعكس وقد . الشرائية لهذه الفئة التي تعد بعشرات اآلالف من السكان

 األوضاع البطالة وتدهور ادةزيإلى دى أوفي المقابل . المحالت التجارية وقدرتها التسويقية

 .واالقتصادية لسكان تلك المناطق االجتماعية

كانت كما أن النتائج المباشرة الستمرار سياسة العزل وفرض الطوق والحصار على المدينة، 

 هجرة العديد من المحالت والمنشآت التجارية وبعض الصناعات الحرفية من داخلتتمثل في 

 من هذا الواقع والبحث عن أسواق جديدة اًمدينة رام اهللا هروبالمدينة إلى ضواحي القدس و

 . على البلدة القديمةأكبرإلى سيطرة إسرائيلية النهاية مما أدى في 

 الضرائب الباهظة وباألخص األرنونا .2

أي في . بدأت السلطات اإلسرائيلية بفرض ضرائبها على الفلسطينيين بعد االحتالل مباشرة

  من معاهدة)154 والمادة 42المادة (ك ما جاء في معاهدة الهاي مخالفة بذل ،1/4/1968

 .جنيف والتي ال تجيز للسلطة المحتلة فرض ضرائب على السكان المحتلين

 :أنواع الضرائب 2-1

 :تفرض إسرائيل العديد من أنواع الضرائب على الفلسطينيين نذكر منها

الشقة أو المحالت وتجبى هذه الضريبة على أساس مساحة : ضريبة األرنونا -أ 

للمتر المربع   شيكال152ًو السكنية للمتر المربع للشقق  شيكال40ًالتجارية بمعدل 

ولكن خالل فترة رئيس .  وكانت تحتسب وفق تصنيف للمناطق،للمحالت التجارية

 .صبحت متساوية في جميع المواقع والمناطقأ ،"ولمرتأ"الحالي  البلدية

ومن التجار والمؤسسات االقتصادية المختلفة تجبى من السكان : ضريبة الدخل -ب 

 من أرباح % 50فراد وحوالي رباح األأمن % 50 - 15وتتفاوت نسبتها ما بين 

 .الشركات

من % 17تجبى من التجار والمؤسسات االقتصادية بنسبة : ضريبة القيمة المضافة -ج 

 .قيمة المبيعات

% 2.5 نية وتصل إلىتفرض على األراضي غير المقام عليها أب: ضريبة األمالك -د 

 هناك العديد من القطع في منطقة القدس المهددةأن والمعروف . من قيمة التخمين
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تراكم الضرائب على أصحابها وعدم  بالحجز عليها وبيعها في المزاد العلني بسبب

 .قدرتهم على تسديدها

من إجمالي الراتب الخاضع للضريبة % 6.25وتبلغ : ضريبة أصحاب العمل -ه 

 .كضريبة أصحاب عمل% 4إلى باإلضافة 

من الدخل على % 10تجبى بنسبة حوالي : رسوم التأمين الوطني والصحي -و 

 .المكلفين

 .سرة من المياهوتحتسب قيمتها وفق استهالك األ: ضريبة المجاري -ز 

 .عليهاتؤدي إلى تراكم الفوائد للمكلف عن دفع هذه الضرائب  والجدير ذكره أن أي تأخير

 ضريبة األرنونا  2-2

تعتبر ضريبة األرنونا واحدة من أنواع الضرائب التي تثقل كاهل المواطن الفلسطيني في 

مدينة القدس والبلدة القديمة منها والتي أدت إلى إفالس العديد من المحالت التجارية 

 .كما شكلت مبرراً للحجز على العديد من المحالت والبيوت السكنية. وإغالقها

ن داخل البلدة القديمة وبذل جهد خاص الستخراج ما يدفعه المواطنلقد حاولنا في هذا القسم 

 بتداول أرقام أو ونالكثير من الكتاب والصحفيين والباحثين يقومأن وفي القدس ككل، حيث 

 .فيها، وبدون أن يجهدوا أنفسهم في البحث عن الرقم الصحيح نسب محددة بدون التدقيق

الذي  حصاءات الوحيد هو المصدر اإلسرائيليوكما هو معروف فان مصدر المعلومات واإل

 .القدس وبالتحديد في كتاب اإلحصاء السنوي الخاص بالقدس يصدر عن مركز

 2000ه البلدية على األحياء العربية في البلدة القديمة لعام تيمكننا القول أن مجموع ما فرضو

ه بمختلف األساليب  جبايتت وقد بلغ مجموع ما تم. سنوياًشيكالًألف  285,031صل إلى و

 فيما تتراكم المبالغ المتبقية مع فوائدها ،%47شيكل ما نسبته ألف  133,635لنفس العام 

 يبين )20(وهذه الضريبة تشمل األماكن السكنية وغير السكنية والجدول رقم  .لتجمع الحقاً

 .2000مجموع ما يفرض وما يتم دفعه من ضريبة األرنونا على البلدة القديمة لعام 
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 وغير السكنية العربية في البلدة القديمة  ضريبة األرنونا المفروضة على األمالك السكنية): 20(جدول رقم 

 2000لعام 

 مالكمجموع األ نوع الملك
األرنونا المفروضة 

 آالف الشواكلب

 المبالغ المدفوعة

 بآالف الشواكل

 النسبة المدفوعة

(%) 

 47 103,986 221,416 2,144 ر السكنيةمالك غياأل

 46.6 29,649 63,615 5,159 مالك السكنيةاأل

 47 133,635 285,031 7,303 المجموع
 .(Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, pp. 394-422) مستخرج من :المصدر

 

بما فيها (دس الشرقية أما مجموع ضريبة األرنونا التي تفرض على األحياء العربية في الق

فيما بلغ مجموع ما  .شيكل سنوياًألف  455,607.7إلى  2000عام فوصلت البلدة القديمة 

  ).21(نظر الجدول رقم أ. شيكل 219,032.7: حصلته بلدية أولمرت لنفس العام

 

 القدس الشرقية   فيالمفروضة على األحياء العربية األرنونا ضريبة: )21(جدول رقم 

 2000لعام ) البلدة القديمة بما فيها(

 نوع الملك
مجموع 

 االمالك

األرنونا المفروضة 

 لآالف الشواكب

المبالغ المدفوعة

 بآالف الشواكل

ضريبة ال نسبة

 المدفوعة

 51 69,439.1 136,432.0 30,532 مالك السكنيةاأل

 47 149,593.6 319,175.7 6,054 مالك غير السكنيةاأل

 48 219,032.7 455,607.7 36,586 المجموع

  (Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, pp. 394-422)  مستخرج من:المصدر

على  التي تفرضها بلدية القدس اإلسرائيلية أن حجم المبالغ الهائلة لنا بوضوحا يتبين هكذ

على  الخناق االقتصادي إلى تضييق التي تهدف  جزءاً من الممارساتالمواطنين يشكل

 .نجاح الهدف الصهيوني في تهويدهاإ ،المواطنين بهدف دفعهم لترك المدينة وبالتالي

نظر ملحق رقم أ( )108(، محالً تجارياً في البلدة القديمة231دت هذه السياسة إلى إغالق ألقد 

تلك المحال إلى عمال يعملون في السوق  اب وتحويل جزء من أصح))14(ورقم ) 13(

                                                 
خطة . ( دكان300 إلى أن عدد الدكاكين المغلقة وصل إلى 1999 يشير المسح الذي أجراه مركز االستشارات التنموية عام 108

 .222، ص)إعمار البلدة القديمة
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أصحابها من دفع ما تراكم عليهم من  حيث لم يتمكن. اإلسرائيلي أو في مؤسسات محلية

 الف شيكل كما حصل مع محل 200أرنونا حيث فرض على بعضهم مبالغ تجاوزت  ضريبة

لضريبة دفع ا كما حصل مع التاجر زياد الحموري الذي رفضأو  .التاجر موسى عابدين

على محله فقامت قوات الشرطة والجيش وبلدية القدس بمداهمة  فرضت غير العادلة التي

اإلسرائيلية  السلطات وهناك عشرات من األمثلة حيث قامت. محله ومصادرة كل موجوداته

بمداهمة البيوت واالستيالء على أثاث المنزل إلجبار المواطنين على دفع ما عليهم من 

ن البلدية ال أعندما داهموا محله وصادروا موجوداته ب قول السيد الحموريوي. ظالمة ضرائب

جراءات أن إمشيراً إلى . جراءات انتقامية وعقوبات جماعيةإ، بقدر ما تنفذ تطبق قانوناً

 )109(.الغربي من القدس على التجار اليهود في القطاع عنيفة من هذا النوع ال يمكن تطبيقها

مت ضريبة الدخل ومؤسسة التامين الوطني اإلسرائيلية بحملة  قا،1997وفي شهر حزيران 

واسعة النطاق لتحصيل ما تسميه هذه الدوائر ضرائب وديوناً بقيمة مليار شيكل ترتبت على 

 )110(."المقدسيين منذ سنوات االنتفاضة وبعدها

 بدأ ،سباب عديدةفشل المواطنون في نضالهم ضد فرض ضريبة األرنونا ألأن وبعد 

نصف مليار ما يقرب من  فمقابل ."ال ضرائب بدون خدمات"طنون برفع شعار آخر الموا

مليون شيكل دفعها  219كثر من أومقابل ، 2000عام ها البلدية على المدينة تشيكل فرض

 ؟، ما هي الخدمات التي تقدمها لهم البلديةفي نفس العامالسكان 

من تكاليف الخدمات البلدية في % 26ن الفلسطينيين يدفعوأن ستال يوتقول الباحثة ناتان كر

 )111(.من تلك الخدمات% 5اال انهم بالكاد يتلقون ) الشرقية والغربية(مدينة القدس 

طويلة معلومات حول سياسات  ويؤكد المحامي اإلسرائيلي دانيال سايدمان الذي جمع لفترة

من % 30يشكلون أنهم وعلى الرغم من  ،ن الفلسطينيينإالبلدية في القدس الشرقية والغربية، 

 )112(.%7سكان المدينة بشقيها، ال تتجاوز نسبة ما يتلقونه من الدعم الذي تقدمه البلدية 

 تفرض عليهم ن هناك تمييزاً صارخاً تمارسه بلدية القدس ضد المواطنين والتجار فهيإ

عاة قيمة ضريبة األرنونا بدون مراعاة لألوضاع االقتصادية التي تمر بها المدينة، وبدون مرا

                                                 
 .13 ة، صفح1997، تموز 205 مجلة العودة، العدد 109
 .1 ة مجلة العودة، المصدر السابق، صفح110

111 Krystall, Nathan, p. 36. 
112 Usher, Graham, p. 12. 
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فعلى سبيل المثال تدفع المحالت التجارية في شارع . الدخل الذي يحققه المحل التجاري

ِبن يهودا، حيث أو الدين نفس ما تدفعه المحالت التجارية اإلسرائيلية في شارع يافا  صالح

ن أليس هذا فقط، بل . في شارع صالح الدينعليه ضعاف ما هي أالحركة التجارية والبيع 

ما تستثمره البلدية في البنية التحتية في القدس الشرقية منخفض جداً مقارنة بما تسرقه قيمة 

القدس للشؤون بلدية ونستشهد هنا بما جاء في تقرير مستشار . من الناس على شكل ضرائب

ما بين مصاريف البلدية فيه  حيث نشر تقريراً يقارن 1994يار أ 3 في ،مير حيشنأالعربية، 

ما وجدنا أن " يقول التقرير .)ال تشمل المستوطنات والتي(ربية مقارنة بالشرقية في القدس الغ

 استثمرت في )%2قرب إلى أالنسبة و(من مجموع موازنة البلدية اإلجمالية % 12-2نسبته 

كما . لم تتغير منذ صدور التقرير وضاع أن األنويقول حيش. البنية التحتية للقدس الشرقية

أحياء ال يتوفر فيها نظام صرف صحي، وفي  حياء في القدس الشرقيةيشير إلى أن نصف األ

المياه بحاجة إلى  نصف نظامأن كما . إلى صيانة وترميمثمة حاجة أخرى من المدينة 

في  المشاكل الجديةإلى التقرير ويشير . ن هناك مشاكل جدية وشديدة في الصرفأاستبدال و

 أن هناك 1997اإلسرائيلية لعام  اإلحصاءاتول تق من ناحية ثانية )113(. هذه األحياءإضاءة

 24,990في القدس الغربية تتسع إلى ) مجانية، ومدفوعة، خاصة وبلدية(مواقف للسيارات 

 )114(. سيارة فقط198في القدس الشرقية مواقف تتسع إلى   يوجد  بينما.سيارة

المشاكل التي برز أعتبر من يعدم توفر مواقف كافية في البلدة القديمة وجدير بالذكر أن 

 .يعاني منها السكان

 فرعاً بنكياً بينما 125الغربية  في القدس  كان1995أما من حيث الخدمات البنكية ففي عام 

في القدس الغربية فرع لكل أنه يتوفر بمعنى .  فروع10في القدس الشرقية لم يتوفر سوى 

 )115(.مة ألف نس15 أما في الشرقية فيتوفر فرع واحد لكل ، شخصا1,911

المجاري  والحديث يطول حول التمييز الفاضح في مجاالت الشوارع واألرصفة وشبكات

وجمع النفايات وخدمات اإلطفائية إلى غير ذلك من الخدمات التي تعاني من نقص خطير 

 .األوضاع االقتصادية في المدينة ترديفي جداً يسهم 

 .هوض بهوالن القطاع التجاري عدم وجود خطط لتطوير أوضاع . 3

                                                 
113 Krystall, NathaN Ibid, p. 34. 
114 Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 15, p. 198. 

 .االقتصادي  النحال، محمد، الملف115
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إن ما هو قائم من مؤسسات : فاعل للمؤسسات المالية لدعم هذا القطاعالدور الغياب  . 4

هم مؤسسات أمن و. في باحتياجات المدينة، وال حتى القطاع التجاري لوحدهياقراضية ال 

 50-5صندوق التنمية الفلسطيني الذي يقدم قروضاً بمبالغ تتراوح ما بين : االقراض القائمة

 1998 ولغاية 93وقد بلغت قيمة قروض الصندوق في القدس منذ تأسيسه عام . "والرلف دأ

من حجم الطلب الكلي الذي يصل إلى ما ال % 3 كثر منأي ليس أ مليون دوالر، 5حوالي 

 )116(." مليون دوالر سنوياً للقطاع الخاص50يقل عن 

غم من تشكيل عدة شركات فعلى الر: ضعف االستثمارت الفلسطينية والعربية في المدينة . 5

ال إ مليون دوالر 100ضمنها شركة القدس لالعمار واالستثمار برأسمال مقداره  عربية ومن

كما يجري الحديث منذ فترة عن سوق تجاري ضخم باسم . نه لم يتم العمل على األرضأ

ما ك. على أرض ملعب مدرسة المطران ولكن لم يتم لغاية اآلن مباشرة العمل" مجمع يابوس"

ه سيكون له أنال إ ،نعاش مدينة القدسإه سيسهم في أنن بناء هذا المجمع، ورغم أننا نعتقد بأ

مدير ، ويقول سامي الصعيدي. نتائج سلبية على المحالت التجارية داخل البلدة القديمة

استثمارات القطاع الخاص ال تزال محدودة جداً أن  ،المشاريع في صندوق التنمية الفلسطيني

بعض هذه   رغم أن رساميل،باستثمارات حيوية في مدينة القدس قدم على القيامولم ت

الشركة الفلسطينية لالستثمار والتنمية، :  مثل،في فلسطين حديثاً تئنشأالشركات التي 

والشركة العربية لالستثمار وشركة المستثمرون العرب وشركة مجموعة السالم وشركة 

 )117(."دوالر  مليون630لي  قد وصل إلى حوا،القدس لالستثمار

في   وخاصة المجمعات التجارية الضخمة التي اقامتها إسرائيل:منافسة األسواق اإلسرائيلية . 6

باإلضافة إلى فتح اإلسرائيليين . مدينة القدس مثل مجمع المالحة ومجمع الكانيون وغيرها

إليه بواسطة االدالء لسوق الكاردو داخل الحي اليهودي في البلدة القديمة وتحويل السياح 

 .االقتصادية في مدينة القدس األوضاع ساهم في تردي  كل ذلك)118(.اليهود

  ساهم بشكل كبير في تردي األوضاع االقتصادية حيث أن البلدةتراجع القطاع السياحي . 7

والتحف الشرقية  تعتمد بشكل رئيسي على السياح وخاصة محالت السنتواري القديمة

ن فإ ،شرناأ كما سبق و. من المحالت التجاريةكبرتشكل النسبة األ ق والتيوالمطاعم والفناد

                                                 
 .9 الصعيدي، سامي، ص116
 .9 المصدر السابق، ص 117
 .2 ةصفح صندوقة، هائل، الحياة االقتصادية وإمكانيات التنمية في البلدة القديمة، 118
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األخرى وان تراجعه  القطاعات الرافعة الستنهاض القطاع السياحي في البلدة القديمة يشكل

 .يؤدي إلى تراجع القطاعات األخرى المرتبطة به

هذه  حيث تعتمد. فنادقر في تراجع بعض المحال وخاصة المطاعم والثّ أالنقص في العمالة .8

 ثرأبالقدس، وقد  القطاعات على العمال من الضفة الغربية وتحديداً من القرى المحيطة

 .اإلغالق على حركة العمال وقيدها مما اثر بدوره على تلك المحال

 تعمل السلطات اإلسرائيلية بشكل مستمر .منع تسويق المنتوجات القادمة من الضفة الغربية . 9

. إسرائيلية واستبدالها بمنتوجات خول المنتوجات والبضائع الفلسطينية إلى القدسعلى منع د

بل على المستوى الغربية فحسب، على الصناعة الفلسطينية في الضفة لم يؤثر ذلك و

غلى من مثيلتها الفلسطينية، كما أن كثيراً من أفالبضائع اإلسرائيلية  .المعيشي في القدس ذاتها

مقابلة ففي ،  الغربيةيمتلكون مزارع أو انهم شركاء في مصانع في الضفةالتجار المقدسيين 

العائالت في البلدة القديمة اشار إلى انه يملك  مع السيد وسيم عبد اللطيف، صاحب مطعم

 رأساً من االبقار، ولكن 86بقار خارج حدود بلدية القدس وكان بها قبل اإلغالق أمزرعة 

.  فقط9في القدس تقلص عدد االبقار إلى  )الضفية(جاتهم وبسبب منع إسرائيل تسويق منتو

 .وهي ال تفي باحتياجات المطعم مما ادى إلى االعتماد شبه الكلي على البضاعة اإلسرائيلية

 .لف شيكلأ 48ن المخالفة تصل إلى إالبضاعة ف ذا ما ضبطتإنه أويضيف 

مخدرات والزعرنة والتحرش بالنساء  مثل النشل والسرقات وتعاطي الانتشار الظواهر السلبية . 10

يؤثر بشكل كبير على األوضاع االقتصادية، مما  ، بل وتشجيعها،والسكوت اإلسرائيلي عليها

ما عادوا يتسوقون العديد من المواطنين خارج البلدة القديمة كما أن . السياحةوخاصة 

 .داخلها

 التجارية وغياب الحياة غياب التنظيم الخاص بالقطاع التجاري وضعف دور الغرفة . 11

 أدى إلى عدم وجود جسم فاعل يدافع عن حقوق التجار ومصالحهم الديمقراطية الداخلية فيها

 .هذا القطاع والنهوض به ويسعى لتطوير

من العديد من المشاكل، منها ما هو داخلي ومنها ما هو  يظهر بشكل واضح أن القطاع التجاري يعاني

وبالتالي نستطيع أن نرى العالقة الجدلية ما بين . ل وسياساته وممارساتةخارجي يرتبط بوجود االحتال

) 8(شكل رقم . اإلسرائيلية على المدينة  تردي األوضاع االقتصادية والحياتية للناس وبين السيطرة

 .يبينان ذلك) 9(وشكل رقم 
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 على المدينة صادية والسيطرة اإلسرائيليةالعالقة ما بين تردي األوضاع االقت: )8( شكل رقم

 

 

 

  

   

 

 

 

ة تجارياً، تدهور األوضاع االقتصادي

 الخ.. سياحياً، خدماتياً، صناعياً

إغالق 

 المحال

بطالة عالية، انخفاض القوة 

 الشرائية وزيادة الفقر

عدم القدرة 

على الترميم

هجرة إلى خارج 

 المدينة
 المخدرات، :بروز ظواهر سلبية

 الخ... النشل، االنحرافات، 

اكتظاظ سكاني 

 كبير

ل بروز مشاكمزيد من المستوطنين

 اجتماعية وصحية
اضطرار العديد من األسر 

إلى ترك البلدة والبحث عن 

تهويد للمدينة وسيطرة  فضلأوضع 

 أكبرإسرائيلية 

سياسة وإجراءات عنصرية

 )إلخ... الطوق، الضرائب، التمييز، التضييق،(
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السياسة      اإلسرائيلية

 خــرىمشاكــل   أالمشاكــل    
مشاكــل     مجتمعية

 التجاري القطاع تراجع في تسهم التي العوامل): 9 (رقم شكل
 

غياب فاعل 
ضعف االستثمارات من للمؤسسات املالية

 القطاع اخلاص

ضعف الدعم 
 من ُيصرف ما ضعفالعريب والفلسطيين

 يةاألهل املؤسسات
تراجع القدرة الشرائية

التراجع الكبري يف 
 القطاع الصناعي

غياب اخلطط والربامج

انتشار الظواهر
 السلبية

ارتفاع نسبة 
 البطالة

 ترك العائالت 
امليسورة للبلدة القدمية

عدم توفر اخلدمات 
األساسية

 عدم وجود جسم 
متثيلي فاعل

 والتكامل التنسيق غياب
 املختلفة األجسام بني

التضييق االقتصادي 
 على املواطنني

فرض الضرائب

التمييز يف اخلدمات

املنافسة اإلسرائيلية

منع تسويق املنتوجات 
 الفلسطينية

استمرار فرض
الطوق

الدعاية اإلسرائيلية

تراجع القطاع 
 السياحي

 تراجع

 القطـاع

 التجاري
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 الفصل الخامس

  األوضاع االجتماعية في البلدة القديمة

 

 :تقديــــم

رية وعميقة في البنية االجتماعية شهدت البلدة القديمة وعلى امتداد العقود الماضية، تغييرات جذ

القائمة، باإلضافة إلى  وتبدالً في مكانة وعالقة الطبقات االجتماعية كما شهدت تغيراً. واالقتصادية

البلدة  صابت هذه التغييرات المكانة العائلية التي تتشكل منهاأوقد . شكال الملكية المختلفةأعالقات و

ليخلى المكان لعائالت  لمقدسية المعروفة قد تراجع بشكل كبيرالعائالت ا دورأن حيث نجد . القديمة

ات ييمن خارج القدس، وبالتحديد من مدينة الخليل هاجرت إلى القدس والبلدة القديمة في الثالثين

وبدأت ترسخ جذورها االقتصادية لتصبح جزءاً أساسياً من . ات من هذا القرنيات والخمسينيربعينواأل

نتاج المختلفة حتى باتت معظم المحال والمنشآت التجارية على وسائل اإل مسيطرةوال الطبقات المالكة

 .والصناعية والحرفية ملكهم

بعيدة تسكن  التي تقطن البلدة القديمة كونها عائالت ممتدة كانت ولفترات ليست العائالت كما تميزت

سرهم وبناتهم غير أما وبناءهأفي مبنى سكني واحد، حيث كنا نجد الجدين وأو  في حوش واحد معاً

 بدأ ، واجتماعية،اقتصادية، وسكانية، وسكنية: عديدة  بفعل عوامل،ولكن.  معانالمتزوجات يسكنو

بنائهما أبوين وسرة النووية التي تتشكل عادة من األ األ نمط العائلة الممتدة يتراجح ليحل مكانه نمط

في المساكن القائمة عامالً أساسياً وراء  امالسكنية وشدة االزدح لقد شكلت األوضاع. غير المتزوجين

 .خارجهاأو سرهم والسكن بشكل مستقل داخل البلدة أبناء المتزوجين عن انفصال األ

 األوضاع االجتماعية القائمة

ن األوضاع القائمة حالياً في البلدة القديمة هي محصلة للعديد من الظروف والعوامل أيمكننا القول ب

وللمشاكل  عند تحليلنا لألوضاع وبالتالي .والخدماتية والفكرية واالجتماعية ةواالقتصادي السياسية

 .األخرى بقية العوامل والظروفبالجدلي  القائمة يجب النظر اليها بترابطها االجتماعية

 

  أدت إلى األوضاع والمشاكل االجتماعية الراهنة سباب والعوامل التيما هي األ  -1

ليه أوضاع البلدة القديمة على  إفيما آلت التي ساهمت بتفاوت و العواملأ سبابمن األ هناك العديد

 :المستوى االجتماعي، نذكر منها
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 األسباب السياسية 1-1

 :أهمها  ولكن نذكر،ليها بشكل مفصل في فصول سابقةإشرنا أ وقد كنا قد 

 .هلهاأل المستوطنين االستيطان في البلدة القديمة ومضايقة -أ

 .طوق االمني على المدينةاستمرار ال -ب

 .تردي الظروف واألوضاع االمنية داخل البلدة القديمة -ج

 

 تردي األوضاع االقتصادية  1-2
 

. لقد بينا في الفصل االقتصادي، الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلدة القديمة وسكانها

 وبالتالي ،ي تردي األوضاع االجتماعيةوما يهمنا هنا هو تحديد العوامل االقتصادية التي تساهم ف

 :العوامل المؤثرة التسبب بظهور المشاكل االجتماعية المختلفة ومن هذه

 .على المواطنين الضرائب الباهظة فرض .1

 .الركود التجاري في البلدة القديمة .2

العديد من المشاكل االجتماعية على المستوى الفردي  البطالة العالية التي تولد .3

 .مجتمعيسري والواأل

 . االجتماعية للسكان تدهور القطاع السياحي واسهامه في تردي الظروف .4

 .كنتيجة لألوضاع االقتصادية القدرة الشرائية للمواطنين تدهور .5

 

 تردي األوضاع السكنية وازدياد حدة االزدحام  1-3

فصل راجع (العامة والشروط غير الصحية لجزء كبير من مساكن البلدة القديمة،  إن الظروف

، واالزدحام الشديد القائم في البلدة القديمة له آثاره العميقة في بروز العديد من )خصائص السكن

 النفسي على افراد  المشاكل االجتماعية واالسرية والصحية واالخالقية ويضفي مزيداً من الضغط

ساء في العائلة العائلة ويحد من حرياتهم وخصوصياتهم ويزيد من الكبت المفروض على الفتيات والن

في  وكما قالت إحدى النساء. زمةتلك األ التصرف بحرية بسببأو بسبب عدم قدرتهم على التحرك 

يعاني من اضطرابات عقلية   زوجي الذي  شخصاً يعيشون في غرفتين،11في عائلتي : "مقابلة معها

 في البيت وال يسمح ال تشعر بناتي بالراحة بتاتاً بعد أن أطلق سراحه من السجن وأوالدي التسعة،

في احيان كثيرة وعندما تقول لي إحدى بناتي . بان يلبسن ويخترن المالبس التي يردنها لهن اخوتهن
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 تشعر بالضغط كل األوقاأنا أ. صرخ في وجهها دون معرفة سبب ذلكا يأرى نفس" صباح الخير"

 ". ى أحداًال أر ريد الذهاب إلى مكان ما بحيثأنني أشعر في كثير من األحيان أو

مراض بين يسبب المشاكل الصحية ويسهم في تفشي وانتشار األأن االكتظاظ من شأنه  ن هذاأكما 

سرة الواحدة، بسبب غياب الشروط الصحية الواجب توفرها في المسكن كما ان له تأثيراته فراد األأ

 تمكنهم من على الطلبة وقد يدفع بهم إلى التسرب من المدارس بسبب عدم توفر الظروف التي

وهذا ما عبرت عنه احدى الفتيات خالل النقاش . الدراسة والقيام بواجباتهم المدرسية في جو صحي

أو ساعدها في تحضير الطعام أمي كي أرغب بالدراسة تناديني أكل مرة "الذي دار في المجموعات 

الذين يصرخون  مي عن مناداتي فهناك االطفالأساعدها في االعمال المنزلية، واذا ما توقفت أ

فراد يعيشون في هاتين الغرفتين؟ أ 10درس عندما يوجد أن أ نيكيف يمكن. ويصيحون في الشارع

السن والمرضى من التمتع بالراحة المطلوبة، وهو ايضاً ما عبرت   ال يسمح لكباريضاًأهذا الوضع 

ال أستطيع بتاتاً أن ": حدى المسناتإقالت  عنه النساء خالل النقاش الذي دار في المجموعات، حيث

 واذا بقي .في الحارة ومباشرة تحت شباكي بسبب االطفال الذين يلعبون آخذ غفوة أو استريح في بيتي

 )119(."في البيت فهم يتشاجرون باستمرار مع اخوتهم واخواتهم األطفال

 

ام الشديد االزدحإضافة إلى ن هذا الوضع وأإن نسبة عالية من العائالت يفترشون األرض عند النوم 

وهو ما برز معنا خالل لقاءاتنا . حياناً إلى حدوث مشاكل اجتماعية وجنسية خطيرةأفي الغرف يؤدي 

حيث . الباحثات االجتماعيات اللواتي يعملن في البلدة القديمة مع العديد من النساء وايضاً مع بعض

بسبب ظروف الحياة " ديانني اخشى على بناتي من اوال: "سر في مقابلة معهاحدى ربات األقالت إ

أو كدت الباحثات االجتماعيات متابعتهن لحاالت عديدة من اغتصاب الفتيات أ كما ".والسكن واالزدحام

ن إلى العديد شرأكما . العمأو ب و األأخوة حد األأ وغالباً ما يكون ،رهنأس فرادأاالعتداء عليهن من 

عاماً  عمار بعضهم االربعينأاب ورجال يتجاوز والد في البلدة القديمة من شبمن حاالت اغتصاب األ

 عن اعتقالها لمجموعة من اطفال البلدة القديمة 1998وقد اعلنت الشرطة اإلسرائيلية في تشرين اول 

 . سنة يمارسون الدعارة11قل من أعمارهم أ

 

                                                 
 .29 ةخضر، نجوى، صفح-رزق اهللا 119
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 الهجرة من البلدة القديمة  1-4
 

الوقت لألوضاع والمشاكل  ة في نفسهذا العامل يشكل سبباً ونتيجإلى أن وهنا يجب التنويه 

 :االجتماعية القائمة

 .هجرة المؤسسات . أ

 .المتوسطة والغنية هجرة العائالت المقتدرة وبالتحديد التي تنتمي إلى الطبقات . ب

 .هجرة األزواج الشابة . ج

 يضاًأوطبقياً، ويترك  اختالالً اجتماعياً يسبب، األمر الذي هجرة العائالت المسيحية . د

سبب عدم ة باالزواج الشاب ن هجرةإ. فراغاً مؤسسياً وبرامجياً للبلدة القديمة وسكانها

خسارة الشباب  مة الجزء الموجود منها، يؤدي إلىءتوفر المساكن أو عدم مال

الفئات  الفئات العمرية التي تحتاج إلى رعاية واهتمام، وخاصةوإهمال وطاقاتهم 

 .) عاما65ًفوق (ات المسنة  والفئ،)ة سن15قل من أ(الصغيرة 

وكان الكثير منهم يتسابقون للسكن . البلدة القديمة لسنوات طويلة خلت مركز جذب للناس لقد كانت

 المميزة اجتماعياً وطبقياً  وكان السكن فيها للفئات. والجمالية المختلفة الحضارية فيها لسماتها

 قال وكما. قد فقدت المدينة عوامل الجذبولكن وبفعل تضافر العديد من العوامل ف). اقتصادياً(

  فكل... ن عوامل الجذب يوماً بعد يوم تضعف وعوامل الطرد تزداد إ ":فيصل الحسينيالمرحوم 

يبني في الخارج ويرحل، ومن تنهار أو نه يرحل إبعض النقود ف واحد في البلدة القديمة، اذا ما جمع

أي عائلة لديها عجوز .  فانه ينتقل إلى البلدة القديمة )استثنائية حاالت وهناك( أوضاعه االجتماعية

 ويتفق مع ذلك )120(."عجزة ملجأ"أو " موبوءة"منطقة ال  ه فيها وبالتالي أصبحتيله غرفة لرمتختار 

وفقراً  بأن البلدة القديمة تحولت إلى مكان خاص بالفئات االكثر حرماناًيقول السيد هائل صندوقه الذي 

صحاب المحالت التجارية الرئيسية أمن % 95حوالي "أن  ويشير صندوقه إلى )مقابلة شخصية معه(

شار في أبراهيم الدقاق الذي إ مع ذلك السيد  ويتفق )121(.سوارهاأخارج  في البلدة القديمة يسكنون

ن الحياة االجتماعية والثقافية تتوقف أالقديمة تحولت إلى مكان للعمل فقط و البلدة"أن إلى  مقابلة معه

بل شملت المؤسسات االجتماعية والتعليمية  ن الهجرة من البلدة القديمة لم تقتصر على السكانإ". اًءمس

في البلدة القديمة، كما أن غالبية المصانع التي كانت منتشرة في البلدة القديمة وهي صناعة خفيفة 

ها بسبب ضعف ارجإلى خقد انتقلت ...) صناعة خشب الزيتون، المنسوجات، النجارة والحدادة (

                                                 
 . ندوة حول السياسات اإلسرائيلية تجاه مؤسسات القدس، مصدر سبق ذكره120
 .1 ةصفح، في البلدة القديمة، مصدر سابق التنمية  هائل، الحياة االقتصادية وامكانياتة، صندوق121
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إغالق  هذا وال يوجد في البلدة القديمة مصارف عربية بعد. القوة الشرائية والضرائب الباهظة

 )122(."ال يوجد مستشفى بعد إغالق مستشفى الهوسبيس مصرف البنك العربي في الدباغة، كما

 

ي تعاني العائالت المحتاجة والت التي تستهدف تردي ونقص الخدمات االجتماعية المختلفة  1-5

في الخدمات الموجهة  باإلضافة إلى النقص الفاضح. من مشاكل وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة

 .للمسنين ولذوي االحتياجات الخاصة

 

 النقص في الخدمات الصحية  1-6

وعدم وجود عيادات تقدم خدماتها على مدار  ،القديمة في عدد المراكز الصحية في البلدة  نقص هناكف

الخدمات والرعاية الصحية المنزلية خاصة للمسنين والمصابين  باإلضافة إلى غيابو.  ساعة24

حدثه  أمستشفى يغطي الفراغ الكبير الذيليس هناك . وغير القادرين على الحركة بأمراض مزمنة

سعاف واحدة إه ال توجد سيارة أنكما . للضيافة إغالق مستشفى الهوسبيس النمساوي وتحويله إلى بيت

 .لدة القديمةفي الب

 

 غياب المراكز الشبابية  1-7

 الخ.. .كشفية أو اجتماعية أو ثقافية، أو رياضية، ) للشباب والشابات(إن عدم وجود مراكز شبابية 

المخدرات واالجرام  هم العوامل واالسباب التي تؤدي إلى انحراف الشباب نحو عالمأيعتبر من 

 .والعالم السفلي

 

المراكز االبداعية أو المالعب أو الحدائق  مثلرافق الخاصة باألطفال والم غياب المراكز  1-8

تسهم في تطوير شخصية الطفل ومعارفه وأفقه ومهاراته وكذلك تحصنه من االنحراف أن حيث يمكن 

  .والتسكع في الشوارع والحارات
 

صة باالطفال تدفع ن تردي األوضاع االقتصادية وافتقار البلدة القديمة إلى المرافق والمراكز الخاإ

المئات من االطفال إلى عالم النشل والسرقة وإلى تحويلهم إلى باعة متجولين في ب بل و،بالعشرات

وباب الخليل باإلضافة إلى حي  والساهرة باب العامود: مثل شوارع البلدة القديمة وعلى ابوابها

الشوارع واالشارات  عند تقاطعفتجدهم بين السيارات و. المصرارة وبعض أحياء مدينة القدس الغربية
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في الشتاء، يحاولون  الحارقة وتحت البرد والمطر الضوئية يتجولون طوال النهار وتحت اشعة الشمس

و بعض مواد أو اقالم الحبر أو البسكوت أو السجائر أاقناع المارة واصحاب السيارات شراء الجرائد 

ن هؤالء االطفال الذين إ. اعاله بيع ما ذكرلبسطة   قربون يجلسهم وبعض،الخ.. الكعكأو التنظيف 

 قد حرموا من حقهم الطبيعي في الدراسة ومن الحياة ضمن ة سن15-10عمارهم ما بين أتتراوح 

سرهم ألينطلقوا في مرحلة المعاناة بحثاً عن لقمة العيش وفي محاولة لمساعدة  .اجواء اسرية صحية

ن يدفعهم شغف العيش وواقع الحياة القاسية، ليقعوا فريسة وكثيراً ما يقع هؤالء االطفال، الذي. مادياً

أو في توزيع المخدرات هم ماستخدبحيث يتم التجار المخدرات وموزعيها أو لعصابات من النشالين 

البلدة القديمة وخاصة  عمال النشل والسرقة من المارين في شوارعأممارسة ، ونقلها وحتى بيعها

يسعى التي الفلسطيني،  السياحية وعلى صورة على الحركةنعكس سلبياً األمر الذي ي ،السواح والزوار

 .لدى السياحتشويهها اإلسرائيليون إلى 

على عينة شملت " االطفال الباعة المتجولون" حول ظاهرة 1996ت عام يجرأوفي دراسة ميدانية 

 أحياءيمة وبالتحديد من الغالبية العظمى من هؤالء االطفال هم من البلدة القدأن تبين . ثمانين طفالً

 .السواحرةأو وطريق الواد وحارة السعدية وباب الحرم وقليل منهم من الرام  باب حطة،

الرئيسي وراء ترك هؤالء  االقتصادي كان السبب الوضعأن ت الدراسة بشكل جدي أظهروقد 

 ونمنهم يعمل% 69 أنذين ال يزالون يدرسون فكانت النتيجة الما االطفال أ. االطفال لمقاعد دراستهم

هم منهم أن% 31جاب وقد أ. الوضع االقتصادي والحاجة المادية بعد انتهاء دوام المدرسة بسبب

 )123(.الوقت الفراغ وقضاء يمارسون العمل بسبب

وتوزيع   ظاهرة عمل االطفال وانخراط العديد منهم في اعمال النشلأنجمع كل من قابلناهم ألقد 

في مقدمة جعلها اهتماماً خاصاً و الجتماعية الخطيرة التي تحتاجالمخدرات من اهم المشاكل ا

 :هذه الظاهرة عبر العمل على اكثر من صعيد مواجهة االجتماعية ويمكن األولويات

مثل هذه  وإرشادية خاصة باالطفال وطلبة المدارس حول مخاطر تطوير برامج تثقيفية -أ

 .الظواهر وتحصينهم منها

 .اسري  وتثقيفتنظيم حمالت إرشاد  -ب

 .توطيد العالقات ما بين المدرسة واالهل  -ج
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 التحصيل اهتماماً الطلبة ضعيفي عطاءإالمستويات و على كافة  المدارس تحسين وتطوير -د

الذين تركوا المدرسة يعملون كباعة  من الطلبة% 41أن بينت الدراسة السابقة وقد . أكبر

 )124(."بسبب طرد المدرسة لهمأو اسة الدر قد تركوها بسبب تأخرهم في ومتجولين

هناك أن مؤسسات القدس القديمة وشمل المسح الميداني الشامل الذي قمنا  من الواضح جداً ومن خالل

كما ان هناك شبه غياب للبرامج . نقصاً كبيراً في المراكز والمرافق والحدائق الخاصة باالطفال

 . لالطفالالثقافية والتطوعية والفنية والترفيهية الموجهة

الفقر التي تشكل الرحم الذي تولد  تتطلب بشكل أساسي التصدي لظاهرة إن مواجهة هذه الظاهرة

كما تتطلب اعداد برامج تأهيلية خاصة بهؤالء االطفال مثل برامج التدريب . هذه الظواهر منه مثل

من % 61ة عادتهم إلى مقاعد الدراسة، حيث تشير الدراسة إلى رغبإالعمل على أو المهني، 

يرغبون في دخول برامج تأهيل مهنية  منهم% 80ن أاالطفال الذين تركوا المدرسة العودة اليها و

 )125(."والميكانيك جارةنوخاصة ال

 

 غياب المراكز الخاصة بالمسنين 1-9
 

رعاية نهارية وليلية للمسنين، تهدف إلى توفير المكان كافية لتفتقر البلدة القديمة إلى وجود مراكز 

وقت الفراغ وممارسة بعض وتمضية حاديث األجواء الصحية لهم لاللتقاء والتسامر وتبادل األو

 ويوجد في البلدة القديمة .واجتماعية االلعاب المسلية، باإلضافة إلى حضور برامج تثقيفية وصحية

 فيما بعد  من قبل الكنيسة اللوثرية، وأغلق2000األول أنشئ في نهاية عام : مركزان يهتمان بالمسنين

 . بسبب نقص في التمويل، والثاني تابع لبلدية القدس2001في أيلول 

 الكافي االهتمام الفئات تهميشاً في مجتمعنا وتتطلب إيالءنا كثرأهذه الفئة تعتبر من أن يمكننا القول و

م على دورهم هئ نكاف شباباً، وهم الذين بنوا المجتمع ومؤسساته فهل ما  فهؤالء المسنين كانوا يوماًلها،

جواء غير أجواء غير صحية، وفي كثير من االحيان، في أهذا بحبسهم بين أربعة جدران، وفي 

فراد ن بقاء المسن سجين البيت، يتسبب بالكثير من المشاكل االجتماعية للمسن نفسه وألإ ؟انسانية

 .دةظروف وضغوط كبيرة وحاوطأة  ربة االسرة، التي تعيش تحت اًيضاً وتحديدأ تهسرأ
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منها  النقص الشديد في البرامج والمراكز االجتماعية واإلرشادية الوقائية المختصة  1-10

 . مع متعاطي المخدرات والمدمنين عليهاالتي تتعامل وبالتحديد المراكز ، والعالجية

، علماً 1998حتى نهاية عام خاصة بمكافحة المخدرات  ة مراكزأيلقد أظهرت الدراسة عدم وجود 

وهناك بعض النشاطات التي تتركز .  هو جمعية الصديق الطيب،سوار مركز واحد خارج األبوجود

بعض المؤسسات وتقوم بها تعاطي المخدرات من حول التوعية من المخاطر الصحية واالجتماعية 

 أنشأت 1999وفي عام . يةإرشادنشرات أو محاضرات أو ندوات  خارجها على شكلأو داخل البلدة 

 .اس مركز البلدة القديمة لإلرشاد، ويهتم بالتوعية من مخاطر المخدراتجمعية كاريت

البلدة القديمة بعد قضية ترميم   لسكاناألهمية من حيث 2لقد شكلت مشكلة المخدرات القضية رقم 

 .مة بأوضاع البلدة القديمةته جميع المؤسسات األهلية والتعليمية، والشخصيات المهاوقد ذكرت .المنازل

بين   وتفشيها زاء انتشار هذه الظاهرة الخطيرةإبدى قلقه الواضح أالجميع أن لى ع التأكيد هنا  ويمكننا

 ومما ال شك . بشكل عام، ومدينة القدس، بشكل خاص،صفوف الشباب الفلسطيني في البلدة القديمة

 وخاصة ،يةاالجتماعية والعائلية واالقتصاد مجموعة من الظروفيعود إلى سبب هذه الظاهرة فإن فيه 

 .انتشار الفقر

حول أعداد الذين يتعاطون المخدرات موثوقة   رقامأوصل إلى إحصاءات وتالطرق ال وقد حاولنا بكل

تشير إلى وجود ما  من جهات مختلفة ن هناك تقديرات مختلفة حصلنا عليهاإومع ذلك ف. اً شيئفلم نجد

وهذا يعني .  المخدرات على اختالفهافلسطيني في مدينة القدس الشرقية يتعاطون  آالف8يقرب من 

ن أ علماً ب)126(.من مجموع السكان% 4.4 من داخل البلدة القديمة أي حوالي اً شخص1,163وجود 

تصل القديمة نسبة متعاطي المخدرات في البلدة أن تبين لنا ، 1996نتائج الدراسة التي اجريت عام 

جابات خالل إ شخص وذلك من 200ي أي حوال. كثرأ فة سن20 يةالعمر فئاتالمن % 1.5إلى 

امتناع المبحوثين عن االجابة  قل بكثير من الواقع وذلك بسببأ وهي برأينا )127(،سررباب األأ

 .سرةلأل حرجاًيشكل عاراً و يعتبر بنظر المجتمعألنه  و،الصريحة حول هذا الموضوع لحساسيته

بدت أ وقد. "ة والمجتمعيةيسراألوجتماعية اال من المشاكل إلى العديد دقوالظاهرة ت ن هذهإوبالتأكيد ف

سرة فراد األالمدمنين من أحد أ   القائم جراء وجود على بناتهن نتيجة للتهديد قلقهنكثيرات نساء 

                                                 
 :، عندئذ اآلف متعاطي للمخدرات في مدينة القدس ككل، تكون حصة البلدة القديمة8 اذا كان هناك 126

 اً متعاطي1163=    اآلف8 × 29,2 

  الف2008.7  
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كثر عرضة أل ادمن على المخدرات، هّن اللواتي أالنساء في العائالتولعل ) مثالً االبنأو كأالب (

العديد منهن يعانين نفسياً وجسدياً ويتعرضن للشتم والضرب ف. للمضايقات والتحرش من قبل المدمنين

 )128(".خالقيواأل وااليذاء النفسي والجسدي

 :ن هذا الوضع يتطلب من المؤسسات األهلية العاملة داخل المدينة وخارجها تطويرإ

 . وفي المدارسحياءوتثقيفية توجه للشباب والشابات في األ برامج إرشادية .1

 .نفسية للمدمنين على المخدراتالصحية وال لرعايةلايجاد مراكز  .2

من خالل أنفسهم سر المدمنين ومساعدتهم على االعتماد على المادية أل توفير المساعدات .3

 .قامة مشاريع صغيرةإ

 .العمل على إعادة تأهيل المدمنين اجتماعياً ومهنياً والعمل على دمجهم في المجتمع  .4

 

 ية التحتية للمدارستدهور وضع النظام التعليمي والبن 1-11
 

ها النظام التعليمي والمدارس في  منلقد بينا في الفصل الخاص بالتعليم المشاكل واألزمات التي يعاني

مة المناهج للواقع الحياتي وعدم تمكينها ءفالنظام يعاني من أزمات عديدة تتمثل في عدم مال. المدينة

ساليب التدريسية وكيفية التعامل ن األإية ثانية فومن ناح. الحاليلطالب من مواجهة استحقاقات القرن ل

فأساليب . غتراب الطالب عن المدرسة وتدفع بقسم منهم إلى التسرباجميعها إلى تؤدي مع الطلبة 

العملية من طرف واحد ليس وتتم . التلقين والحشووالتدريس المتبعة تقليدية تعتمد على الصم والحفظ 

إضافة إلى هذه الجوانب المتعلقة و. ستقبل السلبي لتلك المعلوماتللطالب أي دور فيها سوى دور الم

 وغياب التسهيالت ،ساليب التدريس، هناك البنية التحتية غير المالئمة لمعظم المدارسأبالمناهج و

 .الطلبة على التسرب وااللتحاق بسوق العمل مبكراًجع كل ذلك يش. المختلفة والمرافق

مراكز من أن تمثل  فبدالً. ديمة بحاجة إلى وقفة صريحة وجديةن وضع بعض مدارس البلدة القإ

العداد انسان المستقبل وتسليحه بكافة االسلحة لمواجهة المستقبل واستحقاقات القرن الواحد 

حيث ال يتوفر في . في الشوارع" الصياعة"الطلبة من " ِلَضب" نراها قد تحولت إلى مراكز ،والعشرين

ن، ونظام ون مؤهلودارة، ومعلمإ:  في المدرسةة والمقومات الالزمبسط الشروطأتلك المدارس 

على سلوب تربوي وعصري حديث يتعامل مع الطالب أداري وبنية خدماتية مرافقة، وإتدريسي و

 .محور للعملية التعليمية وليس وعاًء فارغاً لتسكب فيه بعض المعلومات التي يفرغها المعلمأساس أنه 
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بمدارس القدس يشكل نقطة االنطالق في تصحيح الوضع االجتماعي واالخالقي  ن االهتمامأإننا نرى 

وضع المدارس واالستثمار فيها على كافة  صالحإن إوبالتالي ف. فراد المجتمعألطلبة و لوالمسلكي

 التنموية األساسية لكافة المؤسسات األهلية والجهات ولوياتيكون من األأن المستويات يجب 

 .المعنية

 

 ها المؤسسات األهلية منزمة المالية التي تعانيألا  1-12
 

كما بينا الحجم المتواضع . في البلدة القديمة كنا قد أظهرنا األوضاع المالية وموازنة المؤسسات األهلية

هذه ت للو اتيحو  في المجتمع، قدرتها على التأثير المطلوبوعدمجداً لموازنة تلك المؤسسات 

لكان بإمكانها أن تسهم في الدعم المالي الالزم، عن طريق ضاعها المؤسسات الفرصة لتطوير أو

 . من حدة المشاكل االجتماعية القائمةالتخفيف 

 

 البيئي تدهور الوضع  1-13
 

على هذا  ن مستوى الخدماتإبلدية القدس، و من قبلمهمة بشكل مفرط ن أوضاع البيئة في المدينة إ

القدس أحياء في أو ت المقدمة في الحي اليهودي في البلدة الصعيد ال يمكن مقارنتها ومستوى الخدما

 .الغربية

 

المسؤولة بشكل غير مباشر عن بين الفئات السكانية تدني الوعي الحقوقي واالجتماعي   1-14

سيادة األوضاع االجتماعية غير الصحية، إضافة إلى تدني الوعي وتدني الخدمات المقدمة، 

 لتنظيم ينمر يتطلب عمالً وجهداً مميزوهذا األ. ن البلدة القديمةسكا لدى جزء هام من االجتماعي

العديد بشأن عامة ولدى النساء بشكل خاص  الشعبية برامج خاصة تهدف إلى زيادة الوعي لدى الفئات

 . والوعي االجتماعي،التعلم، الوعي الحقوقي، الوعي الصحي: الكبرىمن القضايا ذات األهمية 

ويبين الشكل .  في تشكيل الواقع القائم بكل تجلياته ومظاهره، كما قلنا،تسهمالعوامل هذه ن جميع إ

 فإن وضع أية من هنا،.  يمكن تقسيمها إلى عوامل موضوعية وذاتية، التيهذه العوامل) 10(رقم 

تشمل العوامل أن تغييره يجب للتصدي لهذا الواقع وبرامج أو أنشطة أو مشاريع أو سياسات 

 . أيضاًأداتهاوان كونه جوهر عملية التغيير وهدفها نسالموضوعية واإل
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  العوامل واألسباب المختلفة التي تسهم في صياغة الواقع والمشاكل االجتماعية ):9( شكل رقم

 في البلدة القديمة

 

  
تردي األوضاع السكنية وتفاقم 

 حدة االزدحام في السكن
  

 :األوضاع السياسية

 استيطان داخل البلدة •

 استمرار الطوق األمني •

 تردي األوضاع األمنية •

 تدني الوعي االجتماعي   

     

 :تردي األوضاع االقتصادية

 ضرائب باهظة •

 ركود تجاري •

 بطالة عالية •

 تدهور القطاع السياحي •

 تدهور القدرة الشرائية •

  
تدهور الوضع البيئي والبنية 

 التحتية

    

 :الهجرة من البلدة القديمة

 هجرة المؤسسات •

 هجرة العائالت المقتدرة •

هجرة العائالت المسيحية •

 هجرة األزواج الشابة •

 

 :األوضاع االجتماعية 

تفشي المشاكل  •

 االجتماعية 

 حالة االغتراب •

 والضياع االجتماعي

 
األزمة المالية في المؤسسات 

 األهلية ومحدودية ميزانياتها

     

تردي ونقص الخدمات 

 ماعيةاالجت
   

تدهور وضع النظام التعليمي 

 والبنية التحتية للمدارس
     

النقص في الخدمات الصحية 

 كماً ونوعاً
   

النقص الشديد في البرامج 

والمراكز االجتماعية واإلرشادية 

الوقائية منها (المختصة 

 )والعالجية
     

غياب المراكز والمرافق 

 باألطفال وقلة ةالخاص

داعية الموجهة البرامج اإلب

 لهم

 غياب المراكز الخاصة بالمسنين   
غياب المراكز الشبابية والثقافية 

 والرياضية المختلفة
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 أبرز المشاكل االجتماعية في البلدة القديمة -2

 : سنحدد في هذا القسم أهم المشاكل االجتماعية السائدة والبارزة في مجتمع البلدة القديمة

 .مشكلة تفشي المخدرات بشكل متزايد وخاصة بين صفوف الشباب والرجال  -1

قف على رأسها تأثير الوضع االقتصادي أو موت أو يسري نتيجة لعوامل عدة كك األالتف  -2

 .سرة إلى التفكك االجتماعياعتقال رب االسرة أو انحرافه مما يدفع األ

 .آخرجار وأو ضعف الترابط االجتماعي بين السكان بشكل عام وبين حارة وأخرى   -3

 .كثير منهم إلى ترك المدرسة نهائياالا يدفع  مم) سنة15-10(طفال وانتشارها عمالة األ  -4

 .سابقاًورد ذكرها ألسباب  التسرب من المدارس وخاصة في المرحلة الثانوية  -5

قل من أ(من النساء قد تزوجن في سن مبكرة % 43أن انتشار ظاهرة الزواج المبكر حيث   -6

% 69ن فإى آخر بمعنو%. 26 سنة إلى 18-17فيما تصل نسبة الزواج في سن )  سنة16

ولذلك آثار .  من العمرةدون الثامنة عشروهّن من النساء المتزوجات كن قد تزوجن 

 .اجتماعية وصحية ونفسية عميقة لدى النساء بشكل خاص

الضغوط النفسية واالجتماعية التي تتعرض لها فتيات البلدة القديمة وتأثيرها على صحتهن   -7

 مرات فاكثر، 7من النساء المتزوجات حملن % 44(بشكل عام إضافة إلى كثرة الحمل 

من النساء % 28و. من النساء المتزوجات أسقطن مرة أو أكثر عند الحمل% 54و

 )129(.كثر ماتوا بعد الوالدة مباشرةأطفال أو أ 8نجبن أالمتزوجات 

 .زواج الشابةاألكذلك  و،الهجرة من البلدة القديمة وخاصة العائالت المقتدرة مالياً  -8

ظاهرة االغتراب وخاصة بين صفوف المثقفين والكوادر السياسية التي كانت نشطة في   -9

المراحل السابقة، وفقدان الثقة بقدرة القوى السياسية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية 

 .فضلعلى مواجهة الواقع وتغييره نحو األ

الثاني خراج إعلى األول صرار إية المشاكل التي تبرز بين المالك والمستأجر على خلف  -10

مركز حياته أن ن ال يثبت هويات َمالرامية إلى سحب والسكن مكانه بسبب سياسة إسرائيل 

جور بما رفع األعلى صرارهم المستمر إالمالكين ومعظم جشع هذا عالوة على . هو القدس

 .ال يتالءم ومعدالت الدخل الموجودة

أن  العائلة الواحدة حول السكن في البيت، فكل شخص يحاول فرادأالمشاكل التي تنشأ بين   -11

 أننه يسكن في المدينة وبأثبات بإسرته، للحصول على أيحصل على غرفة من البيت مع 

لم وهذا الوضع . مركز حياته هي القدس وذلك لكي يدافع عن هويته ووجوده داخل المدينة

                                                 
 .61-38لباحثة عن البلدة القديمة من ص  لمزيد من التفاصيل راجع دراسة ا129
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 حاالت إلى ةمور وصلت في عداأل أنبل فحسب، سرية إلى المشاحنات والخالفات األيؤد 

مفادها حدى الحاالت حصلنا على معلومات إوفي . دوات عنيفةأ واستخدام واالشتباكاالعتداء 

وقد  الغرفة التي تسكنها له ولزوجته، هرفضها منحلبناء ضرب والدته وزج رأسها حد األأن أ

 .يسعى إلى اثبات أن مكان سكنه هو القدسكان 

اجرات التي تنشأ بين الحين واآلخر بين مجموعات من الشباب المسلمين المشاكل والمش  -12

شعال إن أمنياً واخالقياً بهدف وفي معظم الحاالت أشخاص مشبوه يفتعلها والمسيحيين والتي

وفي معظم الحاالت تكون الفتيات هن الضحية وهن الوسيلة التي . فتيل الفتنة الطائفية

هل أفي كل مرة بفعل وعي وانتماء  وضع حٍد لها  يتمكنولتستخدم الفتعال هذه المشاكل، 

 .البلدة على اختالف طوائفهم الدينية

مشكلة الفراغ الذي يعانيه شباب وشابات البلدة القديمة وتحول هذا الفراغ إلى ممارسات  -13

الزعرنة، ومالحقة الفتيات والطالبات والتحرش بهن لفظياً وجسدياً وخاصة عند : سلبية مثل 

 .الحال مع السياح وخاصة النساء والشاباتمثلما هو  ،لمدرسةاادرتهن مغ

سر بسبب زواج بعض الفتيات المسيحيات من المشاكل والمشاجرات التي تحدث بين األ  -14

 وانعكاسات ، وما يرافقها من محاوالت التحريض وشحن العواطف والحماسينشباب مسلم

 ، بشكل عام،النسانية بين الفئات الدينية المختلفةتلك المشاكل على العالقات االجتماعية وا

خروج أو العائالت في حذر وقد ساهمت هذه الحوادث . بشكل خاصالمعنية لعائالت وا

 . أخرى خارجهاأحياءبعضها من البلدة القديمة إلى 
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 الفصل السادس

 المؤسسات التعليمية في البلدة القديمة 

ط األضواء على المؤسسات التعليمية في البلدة القديمة والتعرف يهدف هذا القسم من الدراسة إلى تسلي

باإلضافة إلى الوقوف . عن قرب على أوضاعها الداخلية وما تقدمه من خدمات تعليمية ألبناء المدينة

 . على المشاكل التي تعانيها وتحديد احتياجاتها وأولوياتها التطويرية

واستخدمنا . ة وإجراء مقابالت مع مدرائها ومديراتهاقد قمنا بإجراء مسح ميداني لمدارس المدينو

 )130(.االستمارة كوسيلة لجمع المعلومات واإلحصائيات الخاصة بكل مدرسة

 

 نتائج الدراسة   -1
 

 عدد المدارس وتوزيعها 1-1
 

 مدارس 6 مدارس لإلناث و5 مدارس للذكور و8 منها )131(، مدرسة19يبلغ عدد مدارس المدينة 

يتام  ال يوجد سوى مدرسة مهنية واحدة هي مدرسة األةن المدارس التسعة عشرومن بي. مختلطة

هناك مدارس عريقة جداً وقد ف ،أما من حيث نشأتها. أساسية والبقية هي مدارس ،ةسالميالصناعية اإل

 مدارس أسست في الفترة ما بين 3أن حيث نجد . تكون من أوائل المدارس التي نشأت في فلسطين

وهناك . 1923-1900ترة ما بين عام فقيمت في الأ مدارس أخرى 3ي حين هناك ف ،1645-1876

قد أسست قبل عام %) 69( مدارس 9ثمة بمعنى آخر و. 1968 مدارس تم تأسيسها قبل عام 3

أنظر . 1997-76 مدرسة اجابت على هذا السؤال والبقية تأسست ما بين 13 من أصل 1968

 ).15(الملحق رقم 

 

                                                 
الشهيدة دميانة والكلية االنطوانية وقد رفضت مدرسة .  مدرسة موجودة في المدينة19 مدرسة من أصل 15 شمل المسح 130

م مدرستي المالوية والعمرية حيث لكما لم تحصل على معلومات من . القبطية، التعاون رغم محاوالت الباحثة إقناعهما بالمشاركة

ومع ذلك استطعنا الحصول على بعض المعلومات األساسية الخاصة باعداد الطلبة . من البلديةرسمي نتمكن من الحصول على إذن 

 .والمعلمين في المدارس األربعة بطرق أخرى
بعة للكنيسة  تم إغالق مدرسة مارتن لوثر التي تعتبر من المدارس العريقة في القدس والتا97/98 في نهاية السنة الدراسية 131

 .اللوثرية
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   رفةالجهة المش  1-2
 

 : تشرف على مدارس البلدة القديمة جهات مختلفة وهي

 . الكنائس واألديرة  -أ

 . ةسالمياألوقاف اإل  -ب

 . ةإسالميمؤسسات أهلية  -ج

 . سبانياإحكومة  -د

  .))22(نظر جدول رقم أ( .بلدية القدس  -ه

 

 97/1998مشرفة لعام توزيع المدارس وفق الجهة ال): 22(جدول رقم 

 
كنائس وهيئات 

 مسيحية 

ة إسالمياوقاف 

 )السلطة الفلسطينية(

جمعيات 

 ة إسالمي

بلدية 

 القدس

حكومة اسبانيا 

 )هيئة مسيحية(
 المجموع

 19 1 2 4 5 7 العدد

% 37 26.3 21 10.5 5.2 100 

 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة آب وأيلول : المصدر

 

المدارس التي كانت سابقاً تحت  إال أن  هناك خمس جهات تشرف على مدارس البلدة،اضحكما هو و

 . لسلطة الوطنية الفلسطينية تتبع حالياً لةسالميإشراف األوقاف اإل

 

 أعداد وتوزيع الطلبة   1-3

جري خالل أ طالباً وطالبة وفق نتائج المسح الميداني الذي 7117في مدارس القدس القديمة  يدرس 

ويتوزع الطلبة على . 97/98رقام تمثل السنة الدراسية وهذه األ. 1998شهري آب وأيلول من عام 

 : ثالث مراحل هي

 . من مجموع الطلبة% 5.6 وتشكل ،الروضة -

 . من مجموع الطلبة% 85 وتشكل ،المرحلة األساسية -

 . من مجموع الطلبة% 9.4 وتشكل ،المرحلة الثانوية -

 

 نيدرسو%) 40.7( وطالبة اً طالب2,898أن  نجد ،الطلبة على المدارس المختلفةما من حيث توزيع أ

 في مدرستي البلدية%) 29.4( وطالبة اً طالب2,095يدرس  بينما ،في المدارس األهلية المسيحية
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ة سالميوالمدارس اإل%) 20.6(الوطنية الفلسطينية السلطة /ةسالمي اإلوالبقية تتوزع على األوقاف

 ). 23(ظر الجدول رقم نأ%). 9.2(

 

 97/1998ساسية ووفق المدارس المختلفة لعام توزيع الطلبة حسب المراحل األ): 23(جدول رقم 

 المجموع الثانوي األساسي الروضة
 نوع المدارس

 % العدد  % العدد % العدد  % العدد

 40.7 2898 50 335 37 2233 82.5 330 أهلية مسيحية

 9.2 659 9.6 65 8.6 524 17.5 70 ةإسالميأهلية 

 20.6 1465 40.4 272 19.7 1192 -- -- السلطة/األوقاف

 29.4 2095 -- -- 34.6 2095 -- -- البلدية

 100 7117 100 672 100 6045 100 400 المجموع

 ).1998آب وأيلول (نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة : المصدر

 : الجدول السابق ما يلي يتضح من 

 بينما ال توفر ،)الروضة(من التعليم التحضيري % 100المؤسسات األهلية الفلسطينية توفر   -أ

 . البلدية أو وزارة المعارف اإلسرائيلية أي خدمات في هذا المجال

 من التعليم األساسي% 66.4السلطة توفر /ال تزال المؤسسات األهلية الفلسطينية واألوقاف -ب

فقط من هذه الخدمات في % 34.6لطلبة البلدة القديمة بينما توفر البلدية ووزارة المعارف 

 . هذه المرحلة

من % 50من التعليم الثانوي في البلدة القديمة حيث أن         % 100توفر المؤسسات الفلسطينية     -ج

  .في مدارس األوقاف% 40، والطلبة في هذه المرحلة يدرسون في مدارس أهلية مسيحية

يظهر الجدول التقصير الفاضح لبلدية القدس ووزارة المعارف اإلسرائيلية في مجال التعليم  -د

حيث يتضح الدور البارز الذي تؤديه المؤسسات األهلية مقابل الدور الهامشي الذي تؤديه 

   .البلدية على هذا الصعيد

ن مجموع الطلبة في كل م% 9.4ال تتجاوز فهي تدني نسبة الطلبة في المرحلة الثانوية  -هـ

ذا ما افترضنا ان جزءاً من طلبة البلدة القديمة يلتحق إو. وهي نسبة متدنية جداً. المراحل

سوار وبالتحديد في المدارس التابعة للبلدية اال ان الواقع يشير إلى حدوث بمدارس خارج األ

وتبلغ نسبة التسرب " .نسبة تسرب عالية في المرحلة الثانوية وجزئياً في المرحلة األساسية
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لمساعدة  ناث تركن مقاعد الدراسةمن اإل% 25، وأن %44نهاء التوجيهي إمن الجنسين قبل 

 أما .بسبب الفشل في الدراسة% 13.5بسبب الزواج و% 31سرهن في البيت وأو أمهاتهن أ

 الظروفأن  بمعنى. واقتصادية مالية سبابد تركوا المدرسة ألفق% 59غالبية الذكور 

اللتحاق بسوق واتسرب الطلبة من المدارس لوالعوز المادي شكلت عامالً أساسياً  تصاديةاالق

 )132(".العمل لمساعدة أسرهم

 

 التوزيع الجنسي للطلبة  4-1

% 37.7ناث اللواتي يدرسن في مدارس البلدة القديمة تصل إلى نسبة اإلأن يتضح من المسح الميداني 

تتقلص في المرحلة الثانوية لتصل لدى  ن هذه النسبةأو. رلذكول% 62.3مقابل من مجموع الطلبة 

ما نسبة الطالبات في المرحلة أ. فقط من مجموع الطلبة في المرحلة الثانوية% 26ناث إلى حوالي اإل

 ).24(نظر جدول رقم أ. من مجموع طلبة هذه المرحلة% 39.6األساسية فال تتجاوز 

 

 97/98توزيع الطلبة حسب الجنس والمراحل التعليمية لعام ): 24(جدول رقم 

 المجموع العام الثانوي األساسي الروضة

 مج أ ذ مج أ د مج أ ذ مج أ ذ

221 179 400 3715 2330 6045 499 172 672 4425 2682 7117 

55.2 44.8 100% 61.4 39.6 100% 74.2 25.8 100% 62.3 37.7 100% 

 .1998بالدراسة آب وايلول  مسح الميداني الخاصنتائج ال: المصدر

 

 :رجاعها إلىإ ويمكن ،رقام متدنية جداًإن هذه األ

 

 سوار، وبالتحديد مدارسن نسبة من الطالبات يتوجهن إلى المدارس الموجودة خارج األأ -1

ك تلالتعليم في أن المدارس الخاصة مثل دار الطفل وغيرها، حيث أو البلدية مثل المأمونية 

بعض  قليلة نسبياً، مقارنة برسوم المدرسية الرسوم فإن الطفل مجاني وفي دار مدارسال

 .الثانوية في البلدة القديمة األهلية المدارس

                                                 
 .71 ةخضر، نجوى، صفح-رزق اهللا 132
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 الزواج المبكر الثانوية وذلك بسبب  في المرحلة ناث وخاصة اإل بينتسرب عال إن هناك -2

االجتماعية  العادات بسببأو  %)35( أو لمساعدة األم أو األهل) من المتسربات% 31(

 . العلمي تحصيلهنكي يكملن الفرصة لبناتهن  تاحةإورفض األهل 

 

نسبة  وبغض النظر عن األسباب فإن الواقع يشير إلى وجود مشكلة خطيرة تتمثل في تدني

 في المرحلة الثانوية ناث وخاصةااللتحاق بالمدارس وايضاً ارتفاع التسرب لدى الذكور واإل

 .سابقاً  التي تم ذكرهالألسباب

داخل سواء المعارف  للبلدية ووزارة في المدارس والغرف الدراسية التابعة النقص الشديد -3

ن إف 1997-88عوام ما بين األ ه وخاللأنإلى  نشيرأن  ويكفي .خارجهاأو البلدة القديمة 

جموع  غرفة من م290وصل إلى  الشرقية إلى مدارس القدسأضيفت التي  الغرف مجموع

من % 24 غرفة تمثل 290 حصة المدارس العربية لم تتجاوزأن  أيمضافة،   غرفة1,218

 )133(. غرفة للمدارس اإلسرائيلية928بينما اضيف  مجموع الغرف

االحتياجات ي تلبقليلة وال إلى المدارس العربية وهي   غرفة سنويا29ًوهذا يعني إضافة 

 .ة السكانية في المدينةاالستيعابية للمدارس وال تنسجم مع الزياد

 

 عدد الصفوف 1-5

 : صفاً موزعة على النحو التالي263يبلغ عدد الصفوف الكلية في مدارس البلدة القديمة 

 

 %5 13 الروضة

 %80 210 األساسية

 %15 40 الثانوية

 %100 263 المجموع

 

 من مجموع فقط% 22 صفاً فقط موجودة في مدارس البلدية أي 58 صفاً هناك 263ومن أصل 

 صفاً في مدارس األوقاف 56 و،%)46( صفاً في المدارس األهلية المسيحية 121الصفوف و

 %).11حوالي (ة سالمي صفاً في المدارس األهلية اإل28و%) 21(

                                                 
133 Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 15, p. 267. 
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 :التالي على النحو ما من حيث معدل الطلبة في الصف الواحد فنجدهأ

 

 صف / اًطالب 30.7 الروضة 

 فص / اًطالب 29 األساسية

 صف / اًطالب 17 الثانوية

معظم الغرف الصفية صغيرة وال وأن  خاصة ،وتعتبر نسبة االزدحام في الغرف الصفية عالياً جداً

  .2م20تتجاوز في معدلها العام 

 

 أعداد المعلمين ومستواهم العلمي  1-6

 ين معلم210، يعمل  معلماً وموظفا468ًجمالي للمعلمين والموظفين في المدارس جميعها العدد اإل بلغ

  في مدارس األوقاف،%)25 (اً وموظفاً معلم118 و،المسيحية في المدارس األهلية%) 45 (ينوموظف

في %) 10( معلماً وموظفاً 46 والباقي وعددهم ،%)20( في مدارس البلدية اً وموظفمعلماً 94و

 .ةسالميالمدارس األهلية اإل

 10ن ععلى معلومات  تمكنا من الحصول  مدرسة19التعليمي فمن أصل  المستوى ناحية ما منأ

 :مدارس فقط وكانت النتائج كالتالي

المعلمات يحملون الشهادة الجامعية /من المعلمين% 46.5على أن دلت نتائج الدراسة 

من المعلمين يحملون % 29بينما  . فقط يحملون شهادة الماجستير3 من بينهم ولىاأل

فيما كانت نسبة من ليس لديهم مؤهل جامعي . ينكلية معلمأو دبلوم كلية متوسطة 

أن على  النتائج فدلتما من حيث توزيع المستوى التعليمي على الجنسين أ%. 24.6

من % 67 مقابل ناثهن من اإلالثانوية العامة الشهادة من المعلمين من حملة % 33

، %48.5 مقابل% 51.5كثر من أفيما كانت نسبة حملة شهادة الدبلوم . ذكورال

 %.49إلى % 51 :من حملة الشهادة الجامعيةواإلناث تقاربت النسبة بين الذكور و

 مدرسة يديرها 12أن المدارس فنجد  الجنسي لمدراء ومديرات ما من حيث التوزيعأ

 %).37( مدارس تديرها مديرات 9 بينما ،%)63(مدراء 
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 العاملين حسب المنطقة توزيع  1-7
 

 مقابلالقدس   هم من حملة هوية19 مدرسة من أصل 13ن العاملين في م% 59إلى أن  الدراسة تشير

المعلمين الذين يعملون في مدارس  ضفناأهذه النسبة لو وتقل . من حملة هوية الضفة الغربية% 41

 .هوية القدس حملةمن البلدية 

 

تمرار قد انخفضت خالل السنوات الخمس الماضية بسبب اس الغربية ن نسبة العاملين من الضفةإ

 مني على المدينة والمشاكل الكبيرة التي يواجهها المعلمون في الحصول علىفرض الطوق األ

التعليمية وتدني مستوى   للعمل في القدس مما ترك آثاراً كبيرة وعميقة على مجمل المسيرةيحتصار

 .ةمدارس من ايجاد بدائل لمعلميها من سكان المدينعدة كما لم تتمكن . التحصيل التعليمي

 

 التعليمية مدى توفر الخدمات والمرافق  1-8
 

 في التعليمية التعليمية الضرورية للمسيرة نرى مدى توفر الخدمات والمرافق) 25(من الجدول رقم 

 .مدارس البلدة القديمة

 

 عليميةمدى توفر الخدمات والمرافق التعليمية الضرورية للمسيرة الت): 25(جدول رقم 

 المجموع غير متوفر توفرم
 لجان/المرفق/نوع الخدمة الرقم

 العدد % العدد % العدد %
 13 100 10 77 3 23 )مرشدة/مرشد(اإلرشاد الطالبي  1

 13 100 7 54 6 46 توفر مختبر للعلوم 2

 13 100 8 61.5 5 38.5 مكتبة 3

 13 100 10 77 3 23 مختبر تدبير منزلي 4

 13 100 5 28.5 8 61.5 بيوترمختبر كوم 5

 13 100 8 61.5 5 38.5 مالعب خارجية 6

 13 100 9 69 4 21 مالعب داخلية 7

 13 100 10 77 3 23 ورشة تدريب مهني 8

 13 100 8 61.5 5 28.5 اجتماعات قاعة 9

 13 100 5 28.5 8 61.5 موراأل ولياءأ مجالس 10

 .1998دراسة آب وأيلول نتائج المسح الميداني الخاص بال: المصدر
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 في العديد من المرافق األساسية لتطوير العملية اً كبيراًيظهر من الجدول السابق بأن هناك نقص

بعض المرافق المتوفرة ليست بالمستوى المطلوب من حيث االتساع والتجهيز أن كما . التربوية

المرافق المتوفرة  ر وتحديثبعض المدارس تمكنت من تطويأن إلى  نشير هناأن بد  وال. المناسب

 المسألة الماليةأن ومع . تقطع شوطاً هاماً على هذا الصعيدأن دخال تجديدات عليها واستطاعت إو

أن علمية وذات رؤية وبعد افق يمكنها  ادارة تطوير المدارس ولكن وجودفي الرئيسية  العقبة تبقى

 .تطورها وتقدمهادون سسات وتحول تلك المؤ تتغلب على الكثير من العقبات التي تعترض طريق

 

 البلدة القديمة المشاكل التي تعاني منها مدارس  -2
 

 وفي هذا الجزء من الدراسة سنتعرض ،استعرضنا سابقاً واقع مدارس البلدة القديمة من الناحية الكمية

مراريتها، إلى أهم المشاكل التي تواجهها مدارس المدينة، والتي باتت تشكل خطراً حقيقياً على است

 .بل في مدينة القدس الشرقيةفحسب، وبالتالي باتت تهدد العملية التعليمية ليس في البلدة القديمة 

 

مشكالت عابرة، فهو نتاج  مشاكل [مجره ليس أنالمدينة ليس أمراً آنياً، كما  ن ما تواجهه مدارسإ

لقد شكلت . خيرة األةلثالثا سنوات طويلة لم تجد حلوالً لها على مدار العقودمتراكمة على مدى 

 الوطنية التي لعبت دوراً هاماً وبارزاً على صعيد المؤسسات التعليمية في المدينة جزءاً من المؤسسات

من الشباب المتعلم الذي كان  هلها ورفد شعبنا بعشرات من اآلالف أالدفاع عن عروبة القدس وتثبيت

هذه المؤسسات أن كما . في مجتمعنا الفلسطيني المقاومة والصمود والبناء دور فاعل في عمليات له

وتطويرها ودعمها  هاءن بقاإ ف،وبالتالي. تشكل جزءاً من النسيج المجتمعي والمؤسسي لمدينة القدس

 الوطنية ناأولوياتتكون في مقدمة أن جوهرية يجب  سهام في تطوير المجتمع الفلسطيني قضيةإلل

واالقتصادية  االجتماعية المؤسسات التعليمية واألوضاعوالتنموية وذلك للترابط الوثيق ما بين 

 .في المدينة والتنموية

 

كما تناولت بعض . مدينة القدسفي لمدارس اباحثين التطرق إلى مشاكل التعليم وتطرق عدة لقد 

 )134(.الدراسات وبشكل مفصل مشاكل مدارس القدس الشرقية

 

                                                 
والتعليم، جمعية الدراسات الفلسطينية،   في مجال التربية2000عام  القدس سفيان، كمال، وزغبي، سليم، احتياجات. د -  134

 .1996القدس، شباط 

 .2001 واقع احتياجات التعليم الفلسطيني في مدينة القدس، القدس، كانون ثاني  النمري، طاهر،-      
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ها أنمدارس البلدة القديمة، رغم  ة مشاكلفي هذا الجزء التركيز على خصوصي سنحاول فنأما نح

 .المدينة ككل مترابطة وتشكل جزءاً من مشاكل مدارس

 

 ،وتتلخص: المشاكل السياسية 2-1

مني على المدينة وبالتالي حرمان المدارس من جزء هام من كادرها باستمرار الطوق األ . 1

خاصة خالل فترات  ح الدخول إلى المدينة وعرقلة منح التصارصعوبةالتعليمي بسبب 

 .اإلغالق

المدارس القائمة مما يزيد من ضائقة تلك المدارس في عدم منح رخص للبناء أو لإلضافات  . 2

جداً ولم  بعضها قديموأن التحتية خاصة بنيتها إلى تردي  ذلك  كما يؤدي.هاصفوف ازدحامو

 .يعد مالئماً بوضعه الحالي

ناحية،  لزيادة في النمو السكاني منل تح مدارس جديدة تلبيةًفللقيام بدورها في اتقصير البلدية  . 3

 رقام هذا التقصيرول وباألوقد أظهرنا في الجزء األ. وتطورات العصر من ناحية ثانية

ها يمن السياسة اإلسرائيلية العامة تجاه المدينة ومواطن والذي يشكل جزءاً عضوياً المتعمد

. القدس الوزارية اإلسرائيلية لشؤون حديثاً اللجنة تهنشروليس أدل على ذلك ما . الفلسطينيين

البيئة ف. همال مزمن لشبكة التعليم في القدس العربيةإوجود ت في تقريرها إلى شار أوقد

فتتمثل في ما نتيجة ذلك أ. التعليمية تفتقر إلى الموارد التعليمية، وال توجد وسائل مساعدة

يهرب   العليا ال يعرفون القراءة، كمامن طالب الصفوف األساسية% 30وجود حوالي 

زمة في أويؤكد التقرير وجود . من طلبة الصفوف فوق األساسية من الدراسة% 40حوالي 

 صفاً هي صفوف مستأجرة ال تتوافق 720 صفاً من مجموع 370أن ذ إالصفوف الدراسية، 

االربع  نواتعدد الطلبة خالل الس ارتفاع هذا ومن المتوقع. ومعايير الصفوف الدراسية

 )135(. صفاً جديدا155ًيستوجب وجود  الذي مرالقادمة األ

لفرض المنهاج اإلسرائيلي على مدارس المدينة والتدخل في  اإلسرائيلية المستمرة المحاوالت .4

وعلى الرغم من . شرافها وسيطرتهاإأوضاعها الداخلية ومحاولة احتوائها ووضعها تحت 

لم  ن وزارة المعارف اإلسرائيليةأال إ 67عام  قاومته منذمر ومالرفض الفلسطيني لهذا األ

ن دور المدارس التابعة أ خاصة المعركة ال تزال قائمة ولم تنته بعدفتتوقف عن محاوالتها، 

خذ منذ سنين في التنامي على حساب دور المدارس األهلية أووزارة المعارف  للبلدية

                                                 
 .17/6/1998القدس في  جريدة ، ونقلته16/6/1998 جريدة هآرتس 135
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مدينة القدس الشرقية  من مدارس% 33.3 إلى أن  وفي هذا المجال نشير هنا. والخاصة

من % 53.4 وأن. المعارف للبلدية ووزارةحالياً تابعة  البلدة القديمة من مدارس% 10.5و

 طالباً وطالبة 48,963والذي يقدر عددهم بـ ، 1998المدينة لعام في  الطلبة مجموع

مدارس البلدية من طلبة البلدة القديمة يدرسون في % 29.4يدرسون في مدارس البلدية، و

ومن إحصاءات عام . البلدية وجد في مدارسيمن مجموع صفوف المدارس % 51كما أن 

 طالباً وطالبةً يدرسون في المدارس التابعة للبلدية ويشكلون 30,144، فإن 2000/2001

فيما شكل الطلبة في . 51,352من العدد اإلجمالي للطلبة، والذي وصل إلى % 59.2

 طالباً 548من الطلبة % 2.3، ويدرس %12.5، وفي مدارس األيتام %27المدارس األهلية 

، 15أنظر المالحق  ()136(.وطالبة في مدارس توفر التعليم الخاص لذوي االحتياجات الخاصة

16 ،17(. 

موقف الفلسطينيين   بسببةات محدوديات والسبعينيالستين المدارس في لقد كانت قدرات هذه

 . أخرى اجتماعية لخدمات وتجيير مبانيها لغاء مدارسإ إلى منها مما دفع بسلطة المعارف

السكاكيني، خولة بنت  حمد سامح الخالدي، خليلأالبكرية، : لغيتأومن هذه المدارس التي 

من % 25التي لم تستوعب سوى  األزور والقادسية، مما ساعد على ذبول المدارس الحكومية

 )137(.1970عام  الطلبة مجموع
 

 :التالية التابعة للبلدية بالعوامل المدارس وتفسير نم ويمكن

 .التعليمية الخاصة واألهلية وإغالق بعضها تردي أوضاع المؤسسات -أ

تميز عن المدارس الحكومية من حيث الخدمات التعليمية تعد المدارس األهلية تلم  -ب

صة من عن المدارس الخاارس حكومية تتميز كثيراً دوثمة م. والتسهيالت الموجودة فيها

 .حيث البنية التحتية والمستوى التعليمي

المدارس األهلية للعديد من كوادرها الجيدة لصالح المدارس الحكومية بسبب الشروط افتقاد  -ج

 .فضلالوظيفية والمالية األ

 دفع تلك علىقساط المدارس، وبالتالي عدم قدرة الفئات الشعبية أاالرتفاع المستمر في  -د

 .قساطاأل

 ،بنيتها القائمةفي ظل ادة الطبيعية في التعداد السكاني، وعدم قدرة المؤسسات األهلية، الزي -هـ

 .على استيعاب تلك الزيادة

                                                 
136 Statistical Yearbook of Jerusalem, 2000, No. 18, p. 304. 

 .22 ة النمري، طاهر، صفح137
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 عدم وجود مرجعية وقيادة تربوية لمدارس مدينة القدس  2-2
 

 مدرسة 90 مدرسة من أصل 19شرافها على إعلى الرغم من وجود وزارة التعليم الفلسطينية و

 هذا الوضع ال ينفي وجودأن ال إالمدارس الخاصة واألهلية بالوزارة  رسمية التي تربطوالعالقة ال

في مدينة القدس  للتربية والتعليم هناك حاجة إلى وجود مجلس، فحقيقي على المستوى التعليمي فراغ

 .جميعها المدينة وملتقى لمدارس طاراًإيشكل قيادة تربوية و

 

 ية تربوية لمدارس القدس فلسفة واستراتيجوغياب رؤية  2-3
 

 ويعكس التعددية المجتمعية القائمة في الواقع فهناك خمس جهات حصحيأمر في المجتمع  إن التعددية

السلطة، الكنائس والهيئات المسيحية، والهيئات /البلدية، األوقاف(تلك المدارس  مختلفة تدير وتوجه

يضاً موحدة بل هناك تعددية أة ليست سالمياإلأو الجهات المسيحية أن ، كما )ة والوكالةسالمياإل

وهذا التعدد يسهم بشكل كبير في استدامة حالة التشتت والتشرذم . شرافمرجعية مختلفة في اإل

 وهذا .تلك المؤسسات إلى غياب فلسفة تعليمية ورؤية استراتيجية واضحة تمتلكها إضافة. القائمة

 .فلسفة واضحتينأو ه رؤية  لدي ليسالوضع العام ال يعني بأن بعض المدارس

 

 التنسيق والتعاون ما بين المدارس  ضعف 2-4

  فليس هناك ملتقى يجمع مدارس  وبالتالي. الثاني والثالثينوهذه المشكلة هي نتيجة حتمية للبند

  ن مرجعية المدارسوأخاصة ها، ما بين فيوالتعاون والتكامل القدس ويسهم في تطوير آليات للتنسيق

ال يعود  النهائي ان القرار وهنا تنبع المشكلة، حيث. دارتها بل في الجهات المشرفةإ في ليست قائمة

 نإف ، وبالتاليالصحيح ليس فلسطينياً بالمعنى اهعن الواقع بعض بعيدة التربوية بل إلى ادارة دارةإلى اإل

 .ية هي السائدةئووالف الضيقة والذاتية لنظرةا

 

 المالية زمةواأل الضائقة 2-5

 )البلدية بدون مدرستي مدرسة 17من   مدرسة15(المدارس التي درسناها  معظم نأالدراسة ب ظهرتأ

من عجز دائم في  وأن معظمها يعاني. من مدرسة إلى أخرى زمة مالية تتفاوت حدتهاأتعاني من 

 وهذا الوضع يعكس نفسه على استمرارية المؤسسة وتطورها وكذلك على مستواها .الموازنات

 التي تتراوح الرواتب  التعليمي بسبب تدنيامن كادره  هاماًاًجزءفقدت  ةعديدثمة مدارس ف. ميالتعلي
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دنى الحد األأن في حين ناهيك عن غياب الحوافز المادية وحقوق العاملين  دينار 400-300ما بين 

 . دينار 500جور في إسرائيل يزيد عن لأل

تطوير وتحديث مرافقها التعليمية األساسية، كما دى هذا الوضع إلى عدم قدرة المدرسة على ألقد 

عن تحقيق بعضها وقف تالداخلية والخارجية التي تحتاجها، و جراء عمليات الترميمإمنعها من 

 . التطويريةا ومشاريعهابرامجه

الخطيرة على الطلبة، حيث يبدأ الطلبة بفقدان الحماس والرغبة  وبالتأكيد فإن لهذه األزمة انعكاساتها

التعلم مما يؤدي في النهاية إلى التسرب وترك مقاعد الدراسة وااللتحاق في السوق اإلسرائيلي، في 

ن بعضاً من طلبتهم يعملون أشاروا لنا بكل مرارة إلى أساتذة أ مع تجريأحدى المقابالت التي إففي 

قت الذي دينار في الو 900يحصل بعضهم علىومصانع إسرائيلية أو فران أبعد الدوام في مشارح و

 . الجامعي وخبرة سنين عديدة  دينار ومعه المؤهل400 المعلم ال يتجاوز راتب

مقرونة بغياب المرجعية التربوية والرؤية وغياب وحدة الموقف في مواجهة الالمالية،  زمةهذه األ

 بمجموعة من المدارس الخاصة واألهلية إلى البحث عن الخالص تمتطلبات وتحديات الواقع دفع

 خالل لجأت، حيث زمة المالية للحفاظ على كادرهامام في مواجهة األي والهروب إلى األالفرد

زمة ثقة أخلق مما مدارس إلى البلدية وبدأت تتلقى دعماً مالياً منها، ة السنوات الخمس الماضية، عد

فمنهم من يرى ضرورة الحصول على الدعم . ن هناك شرخ في الموقفإومع ذلك ف. هاما بينفي

 ولعل. يصرح بذلكأن بر ذلك حقاً ومنهم من يرفض ذلك، ومنهم من يأخذ دعماً ويرفض ويعت

مر عادي وجزء من دور البلدية تجاه أالتعليمية لهو  مساهمة البلدية مالياً في تطوير الخدمات

والبلدية ال  ولكن االمر في مدينة القدس ليس طبيعياً،. تجبيهاعن الضرائب التي كتعويض المواطنين 

 في هذه ننا نرىإو .شرافهاإل خضاعهاإمثل السكان بل تعلن عن نواياها بالسيطرة على المدارس وت

البلدية الحقاً من احتواء تلك المدارس، وفرض شروطها  الخطوات غير المدروسة ثغرة كبيرة ستمكن

إلى ربط آجالً أم خطوات ستؤدي عاجالً ال هن مثل هذإ. تكون قد ربطت المدارس بها مالياًأن بعد 

أكثر من استقالليتها التي تحققت بالنضال خالل انتزاع تلك المدارس بالمؤسسة اإلسرائيلية وبالتالي 

؟ وكيف سنتمكن من االستمرار في رسالتنا ودفع ما هو البديل: يتساءل بعضناقد .  سنة خلت31

 الجنوني لمستوياتالمالية، وفي ظل االرتفاع  زمةاأل رواتب المعلمين ومستحقاتهم في ظل اشتداد

الحالي هو  الواقعإن البداية فذكرنا في كما والتأكيد ليس هناك حل سحري لهذا الوضع،  بالمعيشة؟

نتيجة طبيعية لغياب الرؤية ذا وه. همال والتهميش لمؤسسات القدس ومدارسهانتاج تراكم سنين من اإل

 .واالقتصادي سكانها ومستقبلها السياسيالمدينة ومؤسساتها و واالستراتيجية الفلسطينية والعربية تجاه
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عقد و ولوياتاألد تربوي وطني لدراسة الواقع والتحديات القائمة وتحدي إننا نرى ضرورة عقد مؤتمر

يسهم في فتح نقاش وحوار وطني وتربوي أن عداد الجيد له من شأنه مثل هذا المؤتمر بعد اإل

 محددة وخطة عمل وبرامج ومشاريع دافأهينبثق عنه رؤية واضحة وأن ومن المفترض . مسؤول

 . التعليمية تطويرية ُيسهم انجازها في تطوير مؤسساتنا

 يأتيي، نعاشإالدعم المالي السريع لهذه المؤسسات، أي توفير دعم  ن توفيرإالمؤتمر ف عقد هذا ولحين

 .البلدة القديمة في مقدمة األولويات التنموية لدعم برأينا

 

 التعليمية األساسية حتية والخدماتالبنية الت مشاكل 2-6

 : ومنها،لقد أوضحنا سابقاً النواقص العديدة في البنية التحتية للمدارس

 .التعليمية االحتياجات عدم وجود مختبرات علمية الئقة تلبي -

 .الضرورية عدم توفر المكتبات الحديثة المجهزة بالكتب والمراجع -

 .العصرية دارةزمة لإلالال جهزة المكتبيةعدم توفر العديد من األ -

 . المختلفةنشطةلعقد وتنظيم األ كافية قاعات عدم وجود -

 .في مختبرات الكومبيوتر النقص -

 .نقص المالعب الرياضية الداخلية والخارجية -

 .عداد الغرف الالزمة وارتفاع حدة االزدحام في الصفوفأالنقص في  -

 . الطالبي في المدارسرشادالنقص في خدمات اإل -

 .المدارسفي شراف الطبي اإلعدم توفر  -

 

 ما بين المدرسة والبيت  العالقة ضعف 2-7

الصحية والتربوية  شار معظم مدراء المدارس الذين تمت مقابلتهم إلى ضعف بل وغياب العالقةألقد 

نوهوا إلى تدني اهتمام  كما. دوارما بين المدرسة وأهالي الطلبة، فليس هناك تنسيق وتكامل في األ

 وبسبب األوضاع ،نهأويظهر . تابعة أبنائهم، وعدم االهتمام الكافي بتعليم أبنائهمفي م هلاأل

هل ينظرون إلى التعليم باعتباره نوعاً  لم يعد جزء من األ،االقتصادية الصعبة وازدياد متطلبات الحياة

ي التعليم بعضهم لم يعد يرى فأن كما يظهر . طوال من االستثمار في أبنائهم، كما كان سائداً لسنوات

سر البلدة القديمة أسري القائم لدى كثير من وقد ساعد التفكك األ. سالحاً لمواجهة الواقع والمستقبل

 إلى ترك منهم خاصة خالل المرحلة الثانويةالكثيرين إلى ترك األبناء بدون توجيه ورعاية، مما دفع 

 ."العالم السفلي"إلى أو الدراسة واللجوء إلى سوق العمل  مقاعد
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 الوضع القائم يشير بكل وضوح إلى عزلة المدرسة عن المجتمع مما يتطلب خلق برامجأن كما 

 .المجتمعوالمدرسة باألسرة  إلى ربط خاصة تسعى

 

 الكوادر التعليمية  الحاجة إلى تطوير 2-8

عادة تأهيل جزء إبالكادر التعليمي من خالل  أظهرت الدراسة ضرورة تركيز الجهود على االستثمار

نه، وتنظيم برامج تدريبية متواصلة للمعلمين تسعى إلى اكسابهم معارف جديدة وتطوير مهاراتهم م

ن إذلك فوعالوة على . هناك حاجة إلى خلق نظام اشراف وتوجيه تربوي مالئمأن كما . واتجاهاتهم

 مامهمأتاحة المجال إوخاصة مدراء المدارس من خالل  تطوير الكوادر االداريةلهناك ضرورة 

الحديثة وتسهيل عملية  دارة التربويةلالشتراك في دورات تدريبية تطويرية تركز على مفاهيم اإل

 .غيرهم وتجارب التعلم من تجاربهم

 

 الالصفية محدودية النشاطات 2-9

توفير برامج مختلفة للطلبة من شأنها تنمية ، عالوة على ن تنظيم نشاطات فنية ورياضية ومهنيةإ

 كما ال بد من .هم ضد التسربشكل حصانة لوهذا ي . بالمدرسةم وزيادة ارتباطهم، ومواهبهممهاراته

 نحو المجتمع مثل برامج العمل التطوعي، واالهتمام بالبيئة نشطةتوجيه جزء أساسي من هذه األ

كل ذلك ف .وزيارة المؤسسات األهلية لالستفادة من جهود الطلبة في عملية التطوير والتنمية المجتمعة

 ."العالم السفلي"االنحراف نحو ضد يحصن الطلبة أن أنه من ش

شكال مختلفة في أعبر  الطلبة مشاركةرص لضمان مكانات والفلتوفير اإل ضرورة هناكأن كما 

 .العملية التعليمية

 

 تفشي الظواهر السلبية ومظاهر االنحراف بين الشباب 2-10

القضايا  ، مما يتطلب ايالء هذه التربويجيهوالتو الفراغ وغياب البرامج واألنشطةإلى  ويعود ذلك

ن تطوير المدارس والعملية إ.  العالجتوفيروعية واإلرشاد و التبرامج تنظيم اهتماماً خاصاُ من خالل

 .يشكل رداً قوياً على تلك الظواهرأن نه أالتعليمية وخلق البرامج التعليمية الهادفة من ش

المدارس عبر عدة مجاالت تشكل بمجملها وترابطها ويمكن رؤية فاعلية التعليم والتعلم في 

وتقسم هذه .  وتداخاللتها وعالقاتها مع بعضها مجاالت أساسية في تحقيق وتطوير التعليم والتعلم

 :المجاالت على النحو التالي
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 .البيئة المادية للمدرسة والتنظيم الداخلي -

 .القيادة والثقافة المدرسية السائدة -

 .ن ودعمهمتطوير قدرات المعلمي -

 .األوضاع الجيدة وتحفيز جميع الطلبة -

 .أنظمة اإلدارة وآلياتها، وعمليات المحاسبة داخل المدرسة -

 .المنهاج والوسائل المعينة -

 .العالقات والشراكة ما بين المدرسة والمجتمع المحلي -

 )138(.عوامل ضبط الجودة، واألنظمة الداعمة -

 

 هو الضمانة األساسية ،ني، وبالتحديد في جيل المستقبلإن االستثمار في اإلنسان الفلسطيوأخيراً، 

 باألدوات وباألسلحة الالزمة إعداد الطالب وتسليحهو. لضمان الوجود الفلسطيني في مدينة القدس

 .مستقبل شعبه ووطنه بناء بلتمكينه من القيام لمواجهة تحديات العصر هو الضمانة الوحيدة

 

                                                 
138 Effective Schools and Teachers, The World Bank Group’s Web Site. 
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 الفصل السابع

 الواقع، التحديات وآفاق التطور: البلدة القديمةالمؤسسات األهلية في 
 
 

 أهمية ودور المؤسسات األهلية   -1
 

لعبت المؤسسات األهلية الفلسطينية في مدينة القدس والبلدة القديمة منها، خالل العقود السبعة 

 التي الماضية، دوراً هاماً في حماية النسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيني من التحديات والمخاطر

كما لعبت دوراً رائداً في مواجهة ومقاومة االحتالل . كانت وال تزال تعصف به وتهدد كيانه ووجوده

. اإلسرائيلي وسياساته وإجراءاته العنصرية تجاه األرض واالنسان، وفي الدفاع عن عروبة المدينة

غياب سلطة  في ظل في تقديم الخدمات االجتماعية والصحية والتربوية والتنمويةكما لعبت دوراً 

 .وطنية فلسطينية تقوم بهذا الدور

 

وتعتبر المؤسسات المقدسية من أوائل المؤسسات والمنظمات األهلية التي نشأت في فلسطين، حيث 

، بمبادرة من مجموعات من النساء والرجال  الماضييعود نشأة بعضها إلى العقد الثاني من القرن

الرغبة في تحمل مسؤولياتهم ، ومبني على قيم التطوع والتعاونالفلسطينيين، رواد العمل األهلي ال

الوطنية واالجتماعية تجاه شعبنا إزاء ما أصابه من نكبات وويالت سببها احتالل فلسطين وتشريد 

 .شعبها واالستمرار في تغييب هويته وضرب وجوده

 

هو الحال في فلسطين، بمراحل لقد مر العمل األهلي الفلسطيني في مدينة القدس والبلدة القديمة، كما 

عدة، وذلك بسبب تغير الواقع ونشوء أوضاع ومستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية فرضت نفسها 

وبالتالي شهدت تحوالً كبيراً، أحيانا جذرياً، في تركيبتها وأهدافها وبرامجها . على تلك المؤسسات

ماعية والطبقية التي تمثلها وتعمل معها وطرق عملها وطبيعة عالقاتها مع المجتمع والفئات االجت

 .وألجلها

 

غاثي الذي يقوده لقد انتقلت المؤسسات الفلسطينية األهلية من العمل النخبوي ذي الطابع الخيري واإل

مجموعة من نساء ورجال المجتمع وعائالته الغنية والمعروفة إلى العمل الخدماتي والتنموي الذي 

 وظيفي متخصص يقوم بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية ينطلق جزء هام يرتكز إلى بنية إدارية وكادر

كما بقي . طوعي، رغم تراجعهتولم يفقد العمل األهلي البعد ال. منها من احتياجات وأولويات المجتمع

ها أنرغم ) عبر عضويته(يرتبط بالمجتمع بشبكة من العالقات المتنوعة وباالحتفاظ بقاعدة جماهيرية 
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نواع محددة من المؤسسات تحول دورها إلى مجرد تقديم ألأن الكثير ومع . مؤسسات عدةانتفت لدى 

يقوم بتأديتها، بلعب دور هام في التي  استمر، إلى جانب المهام األخرى هامن الخدمات، إال أن بعض

 عن التعبئة المجتمعية ضد االحتالل، وفي الدفاع عن الفئات الفقيرة والمهمشة وتبنّي مطالبها والدفاع

 ،وبالتالي استطاعت تلك المؤسسات الجمع ما بين عمليات البناء وتقديم الخدمات من جهة. حقوقها

 .والمقاومة من جهة ثانية

 

 المؤسسات األهلية والصراع الدائم  -2
 

واجهت المؤسسات األهلية وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية حرباً معلنة وغير معلنة مباشرة 

وقد قامت سلطات .  سلطات االحتالل اإلسرائيلي وذلك بسبب دورها ونشاطاتهاوغير مباشرة، مع

االحتالل باستخدام وسائل مختلفة وانتهاج سياسة عنصرية تمثلت بسلسلة من االجراءات القمعية التي 

. هدف إلى عرقلة عمل المؤسسات ومنعها من االستمرار في دورها وصوالً إلى إغالقها نهائياًت

 بعضاً من تلك الممارسات واالجراءات التي قامت بها سلطات االحتالل وال تزال ويمكن تلخيص

 : على النحو التاليبحق المؤسسات الفلسطينية والقائمين عليها

 .المداهمات وحمالت التفتيش ومصادرة بعض محتوياتها  -

 .اعتقال القائمين عليها والنشيطين فيها  -

 .ننفي بعض قياداتها إلى خارج الوط  -

فرض اإلقامة الجبرية على قياداتها ومنع بعضهم من التنقل والسفر والمشاركة في مؤتمرات   -

 .خارجية

 .عدم منح تصاريح دخول لموظفيها من الضفة الغربية  -

 .من برامجها وأنشطتهاكثير تعطيل وتقييد ومنع اللالمحاوالت المستمرة   -

 .عن دفعهامعظمها فرض الضرائب التي عجز   -

منها إلى تسجيلها كشركات غير كثير وضع العراقيل أمام تسجيلها وترخيصها مما دفع بال  -

 .هادفة للربح

التدخل في شؤونها الداخلية وفي ميزانياتها وفي كثير من األحيان في انتخابات مجالسها   -

 .وهيئاتها اإلدارية

 .وضع قيود على حصولها على الدعم المالي  -

 .و فروعها تحت أسباب وحجج أمنية زائفةإغالق مقارها أ  -

التدخل في كثير من األحيان في االجتماعات التنسيقية بين المؤسسات ومنعها من االنعقاد   -

 .تحت ذرائع واهية
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 فرض الحصار واإلغالق المتواصل على مدينة القدس والتأثيرات التدميرية على كل ،وأخيراً  -

 .أوجه الحياة والعمل في المدينة

 

ومع ذلك صمدت المؤسسات األهلية وقاومت واستمرت في عملها وبنائها، وفي خدمة المجتمع وفئاته 

 .رغم شدة الظروف وقسوتها استمرت في العطاء والعمل المتواصلو. المقهورة والفقيرة

 

 الجهات المشرفة على المؤسسات األهلية  -3

عدد المؤسسات األهلية وغير أن  1998يلول أت نتائج المسح الميداني الذي أجريناه في أظهر

%) 58( مؤسسة 11 منها )19أنظر ملحق رقم  ( مؤسسة19الحكومية العاملة في البلدة القديمة 

تشرف عليها وتدعمها جزئياً أو كلياً %) 16( وثالث مؤسسات ،تشرف عليها جهات أهلية مستقلة

دة طبية تشرف عليها وكالة  وهناك مؤسسة أو عيا،%)16( وثالث مؤسسات دولية ،بلدية القدس

  )139(.ةسالميغوث وتشغيل الالجئين ومؤسسة واحدة فقط تشرف عليها األوقاف اإل

 

عدد المؤسسات األهلية العاملة في البلدة القديمة محدود جداً وال يغطي احتياجات أن يظهر بوضوح 

هناك جمعية أو أن حيث نجد . سكانها وال يتالءم مع التطور والزيادة السكانية لمجتمع البلدة القديمة

 . نسمة1535مؤسسة أهلية واحدة لكل 

                                                 
 :، جرت التطورات التالية2001 وتشرين ثاني 1998خالل الفترة الواقعة ما بين أيلول   139

النمساوية مركزها الذي كان يعرف بالمركز النمساوي للخدمات االجتماعية خالل عام " شمال جنوب"أغلقت مؤسسة  -1

 . إلى جمعية التطوير الصحي المجتمعي، وسلمته التحاد لجان اإلغاثة الطبية، الذي حول2000

قامت جمعية العالقات النمساوية بتحويل عيادتها، التي كانت تعرف بالعيادة النمساوية، إلى جمعية المقاصد الخيرية  -2

 .إلدارتها واإلشراف عليها، معلنة انسحابها من البلدة القديمة

وبسبب النقص . ، وهو مركز نهاري2000في نهاية عام أنشأت الكنيسة اللوثرية مركز مارتن لوثر لرعاية المسنين،  -3

 .2001في التمويل، أغلق المركز مؤقتاً في أيلول 

 . مركزاً للتنمية المجتمعية ُيعرف باسم مركز نضال1999أنشأت لجان العمل الصحي في عام  -4

 .أنشأت كاريتاس مركزاً لمكافحة المخدرات يعرف باسم مركز البلدة القديمة لإلرشاد -5

 . جامعة القدس بافتتاح مركز القدس للدراسات، باإلضافة إلى برنامج التنمية المجتمعية في سوق القطانينقامت -6

 .قام المركز الفلسطيني لإلرشاد بافتتاح فرع له في سوق القطانين، يعرف باسم مركز تطوير المصادر -7
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 توزيع المؤسسات حسب الجهة المشرف): 26(جدول رقم 

 %النسبة  العدد الجهة المسؤولة والمشرفة

 %58 11 جهات أهلية مستقلة

 %16 2 أجنبية/ مؤسسات دولية 

 %5 1 وكالة غوث وتشغيل الالجئين

 %5 1 األوقاف

 %16 3 إسرائيلية/ بلدية القدس 

 %100 19 المجموع
 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة ايلول : المصدر

 

قدمها هي أن أو. من المؤسسات هي مؤسسات أهلية مستقلة% 58أن من الجدول السابق، نجد 

وتتلقى هذه .  عدد المؤسساتمن% 21تشكل و مؤسسات 4المؤسسات المسيحية التي يبلغ عددها 

باإلضافة إلى جمعية . المؤسسات دعماً مالياً جزئياً أو تسهيالت محددة من قبل الكنائس التي تنتمي لها

أن ) 27(ويظهر الجدول رقم . ول من المؤسسات األهليةالمكفوفين العربية التي تعتبر من الرعيل األ

 .1925أول مؤسسة نشأت عام 

 

دورها محصور جداً داخل البلدة القديمة، على الرغم من أن ت الدولية فنجد ما بخصوص المؤسساأ

وهنا يبرز بوضوح وتميز دور النمساويين حيث انهم الجهة . سواروجود العشرات منها خارج األ

ن غير حكوميتين تعمالن داخل البلدة القديمة في مجالي الخدمات االدولية الوحيدة التي لها مؤسست

ما مؤسسة سبافورد فإنها مؤسسة تعود ملكيتها ومرجعيتها إلى عائلة الـ أ. ماعيةالصحية واالجت

 .مريكيةفوسترز األ

 

قد طرأ على دعم المؤسسات الدولية اً  كبيراًنشير هنا إلى أن هناك تراجعأن وفي هذا السياق ال بد 

حيث . اتفاقيات اوسلووبالتحديد بعد توقيع . للبرامج واألنشطة الموجهة للمواطنين في مدينة القدس

 والسبب سياسي يعود إلى ان االتفاقيات )140(. عن تمويل برامج داخل القدسهذه المؤسساتتحجم 

 .التفاوض حول وضعها ُأّجل إلى المرحلة النهائيةأن الموقعة لم تشمل المدينة بل 

                                                 
 مليون 14.5اً لدعم المؤسسات األهلية بقيمة  صندوق1998فقد شكل البنك الدولي عام . مثل على ذلك موقف البنك الدولي 140

تجمع مؤسسة "وبسبب موقف البنك الدولي من مدينة القدس فان . يخصص منها مبلغ لمدينة القدس. دوالر ولمدة ثالث سنوات

ي تبرعت به  يتمكن من تقديم الدعم المالي لمؤسسات القدس اال من المبلغ المالي الذمالذي يشرف على إدارة المشروع ل" التعاون

 . مليون دوالر10وليس من الحصة التي قدمها البنك الدولي وقيمتها .  مليون دوالر4.5المملكة العربية السعودية وايطاليا وقيمته 
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اً من مؤسسات قد تلقت دعماً كبير) سوارخارج األ(من المؤسسات المقدسية أن الكثير وبالرغم من 

دولية وفي مجاالت عدة، إال أن الحقيقة تؤكد بأن معظم ذلك الدعم المالي قد خُصََّص وُحّدد لبرامج 

 .وأنشطة تُنَّفَذ خارج حدود بلدية القدس اإلسرائيلية

 

اً على حجم وانتشار يمن المؤسسات والجهات الدولية انعكس سلبالكثير هذا الموقف الذي اتخذته 

وسكان عموماً، وبالتالي انعكس على الخدمات الموجهة للمقدسيين . لمؤسسات في القدسبرامج تلك ا

 مجتمعاً سكانياً مهمشاً وفقيراً ويحتاج الن يكون على رأس ن، الذين يعتبروخصوصاًالبلدة القديمة 

 . التنموية لكافة المؤسسات األهليةولوياتاأل

 

أن  فنجد ،عية وغيرها من الوزارات االسرائيليةما بخصوص بلدية القدس ووزارة الشؤون االجتماأ

 محدود ومحصور جداً وال يتناسب اطالقاً مع حجم الضرائب التي تجبيها البلدية وسلطات ادوره

لمزيد من (. رنوناويمكن االستدالل على ذلك بضريبة األ. االحتالل من سكان المدينة ومؤسساتها

 .)التفاصيل، إقرأ الفصل الخامس

 

ن في مجال الخدمات المقدمة من البلدية للبلدة القديمة، على كافة األصعدة اهمال متعمدإر وتقصيثمة و

 ال تقدمه ابالرغم من محدودية تلك الخدمات يجب أن نشير إلى أن جزءاً منهو. وفي كافة المجاالت

جات سوى مؤسسات تابعة للبلدية مثل رعاية المسنين من خالل مركز الجبشة، ورعاية ذوي االحتيا

المسنين (أن هاتين الفئتين . دور جمعية المكفوفين العربيةوهنا ال بد أن ننوه إلى ). المعاقين( الخاصة

 والبلدة القديمة عموماً،كثر الفئات تهميشاً في المجتمع الفلسطيني أن ومن يتعتبران منسيت) والمعاقين

 حوالي لبلدة القديمة، يشكلون في ا)كثرأ سنة ف65( على الرغم من أن المسنين خصوصاًفي القدس 

فتبلغ نسبتهم في المجتمع " االحتياجات الخاصة وما ذوأ). مة نس1338(من مجموع السكان % 5

بعض العائالت خاصةً وأن % 2.2ن نسبتهم في البلدة القديمة لم تقل عن أ و)141(.%"3الفلسطيني 

 )142(.عاقةحد أفراد العائلة باإلأصابة إتشعر بالحرج من الحديث عن 

 

تبذل المؤسسات األهلية الفلسطينية، وكذلك بلدية القدس والمؤسسات اإلسرائيلية ذات وهنا ال بّد أن 

لقد برزت .  للمسنين في هذه المجاالت خاصة في إقامة بيوت ونواٍدأكبر الشأن والتخصص اهتماماً

                                                 
 .73 ملف التنمية البشرية، ص 141

 .46خضر، نجوى ص -رزق اهللا 142
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 المكان للقاء ي توفير مركز أو ناد للمسنين يوفر لهمأ، 1996هذه الحاجة بقوة في دراسة عام 

 كما )143(."يخفف عنهم وعن عائالتهم الضغوط المختلفةبحيث وقات فراغهم أوالتسامر وقضاء 

برزت بقوة كتوصية من قبل االشخاص الذين تم مقابلتهم أو من خالل استمارة المؤسسات 

ة، تم وكجزء من عمل الباحثة مع المركز النمساوي، واستناداً إلى الحاجة الملح. ومجموعات البحث

تحت إشراف الباحثة إنشاء المركز النهاري للمسنين، وهو مشروع تعاون مشترك ما بين المركز 

ومن المفيد . النمساوي، قبل إغالقه، والكنيسة اللوثرية، حيث أقيم في مبنى مدرسة مارتن لوثر سابقا

بيتا فقط، منها  19" بلغ 1996مجموع بيوت المسنين في الضفة والقطاع لعام أن نشير هنا إلى أن 

 هذه الفئة حجم وهذا عدد قليل جداً بالنسبة ل)144(." في محافظات القدس رام اهللا وبيت لحم14

 .واحتياجاتها

 

 فترة نشوء المؤسسات األهلية  -4
 

 في. 1967قد نشأت قبل عام %) 41( مؤسسة 17 أصل مؤسسات من 7أن تظهر نتائح الدراسة 

 . يظهر ذلك) 27( والجدول رقم ،1991ا بعد عام من المؤسسات تم تأسيسه% 37حين أن 

 

 فترة نشوء المؤسسات األهلية): 27(جدول رقم 

 % العدد الفترة 

1925 - 1932 5 26 

1950 - 1959 2 10.5 

1977 - 1984 3 16 

1991 - 1993 3 16 

1995 - 1998 4 21 

 10.5 2 غير معروف

 %100 ة مؤسس19 المجموع
 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة ايلول : المصدر

 

                                                 
 .87 المصدر السابق، ص 143
 .74 ملف التنمية البشرية، ص 144
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 الهيكلية والمرجعية اإلدارية للمؤسسات األهلية  -5
 

ذات ثالث مؤسسات في حين أن  اشارت بأن لديها مجلس إدارة 19 أصل مؤسسة من 11هناك 

 لم تجب ثالث مؤسسات فيما. وكالة غوث وتشغيل الالجئينتشرف عليها خرى األأجنبية ومرجعية 

 مؤسسات لديها هيئة عامة ويبلغ عدد أعضاء الهيئات 8من ناحية أخرى هناك . على هذا السؤال

 . عضواً وعضوة1,823العامة القائمة حالياً 

 

 مؤسسات بأن مدير الجمعية أو المؤسسة هو نفسه رئيس الهيئة اإلدارية أو 7 ، قالتمن ناحية ثانية

عن خلل إداري وعدم فصل ما بين اإلدارة التنفيذية والمرجعية يعبر بير وهو تع. مجلس اإلدارة

وهذا شرط ال . الحاكمة في تلك المؤسسات مما يستوجب إجراء التعديالت اإلدارية والتنظيمية الالزمة

 .غنى عنه في مجال الشفافية اإلدارية والفصل بين المراتب اإلدارية المختلفة للمؤسسة

 

 على سواء أن للمرأة مشاركة فاعلة وهامة في تركيبة المؤسسات األهلية  نجد،على صعيد آخر

%) 42 (19 مؤسسات من أصل 8حيث نجد ان . الصعيد اإلداري التنفيذي أو على الصعيد المرجعي

رقم ملحق نظر أ%). 58( مؤسسة يديرها إداريون رجال 11 مقابل نسائيةقبل قيادات إدارية  تدار من

)19.( 

 

 صنيف المؤسسات األهليةطبيعة ت  -6
 

 5وجد يما بين.  مؤسسة مسجلة كجمعيات خيرية19 أصل مؤسسات من 7أن تظهر الدراسة 

وثالث مؤسسات كجمعيات عثمانية وأخرى كجزء من . مؤسسات مسجلة كشركات غير هادفة للربح

الفلسطينية وليس ومؤسسة تعتبر فرعاً من اتحاد النقابات العمالية ). الوكالة(مؤسسات األمم المتحدة 

باإلضافة إلى المؤسستين التابعتين للبلدية واللتين رفضتا . لها تسجيل غير عضويتها في االتحاد

 مسجلة كجمعيات أو مراكز تشرف عليها البلدية؟ ومن المفيد ما إذا كانتالتعاون وليس معروفاُ 

 اتحاد الجمعيات الخيرية اإلشارة هنا إلى أن المؤسسات المسجلة كجمعيات خيرية تنضوي تحت راية

وبغض النظر عن . ولها قانونها الخاص وهو القانون األردني الخاص بالجمعيات الخيرية. الفلسطينية

. ةالتصنيفات القائمة إال أن جوهر عمل وتوجه معظم هذه المؤسسات وبرامجها وأنشطتها متشابه

 :ويعود السبب الرئيسي في اختالف أنواع تسجيلها إلى
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 مؤسسات مصنفة 1967حيث لم يكن قبل عام . ترة الزمنية التي نشأت فيها المؤسسةالف  - 1

ولم يكن سوى تصنيف واحد وهو . ومسجلة تحت اسم شركات أو جمعيات غير هادفة للربح

 .الجمعيات الخيرية

الصعوبات والعراقيل التي تضعها إسرائيل امام إنشاء وتسجيل وترخيص جمعيات عثمانية   - 2

الستفادة من لن العرب إمكانية يلذلك وجد بعض المحام. جمعيات غير هادفة للربحأو حتى 

ثغرة في القانون اإلسرائيلي يتيح المجال إلنشاء مؤسسات أو شركات مساهمة محدودة 

العضوية ال تهدف إلى تحقيق الربح وبإمكانها ممارسة نفس األنشطة والقيام بنفس البرامج 

عثمانية أو الخيرية بأقل قدر ممكن من التدخل واالشكاالت علماً بأن التي تقوم بها الجمعيات ال

 موظفيها كضريبة أصحاب العمل، نجميع تلك الشركات غير الهادفة للربح تدفع الضرائب ع

 .باإلضافة إلى اقتطاعات التأمين الصحي والوطني

 

هوية القدس ليتمكن  فيكفي أن يجتمع ثالثة أشخاص أحدهم يحمل ،ما بخصوص تركيبتها وعضويتهاأ

 اشخاص 7ومعظم المؤسسات المسجلة بهذا الشكل يصل عدد أعضائها إلى . من القيام بعملية التسجيل

 . عضواً مساهما51ًوباإلمكان زيادة العدد حتى 

 

% 11.1 مؤسسة، تشكل حوالي 98 إلى 1999ويصل عدد المؤسسات األهلية في محافظة القدس عام 

% 20.4؛ منها %49وتشكل الجمعيات الخيرية . ية في الضفة والقطاعمن مجموع المنظمات األهل

من هذه المؤسسات في % 84وتتوزع . منظمات أهلية% 30.6عبارة عن أندية شبابية ورياضية، و

ات تركز نشاط وت)145(.في مخيمات منطقة القدس% 4في قرى المحافظة، و% 12مناطق حضرية، و

 :  التالية على التواليساسي في المجاالتأ بشكل هذه المؤسسات

 الخدمات االجتماعية  -1

 التعليم  -2

 الصحة  -3

 المرأة  -4

 األبحاث  -5

 الثقافة   -6

 

                                                 
 .115-113اد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ص شبلي، ياسر، تعد145
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مم المتحدة العاملة في عدد كبير من المؤسسات والوكاالت الدولية ومنظمات األوجود باإلضافة إلى 

 .مدينة القدس

 

 مجاالت عمل ونشاط المؤسسات األهلية   -7

 برامج ونشاطات على من نشاط المؤسسات األهلية العاملة في البلدة القديمة كبرجزء األيتركز ال

أما النشاط .  يليه مباشرة الخدمات الصحية وبرامج األمومة والطفولة،اجتماعية وثقافية وترفيهية

مالية الثالث من حيث عدد المؤسسات التي تقوم به وتمارسه، فيتمثل في تقديم المساعدات العينية وال

فيما نجد أن البرامج والمشاريع التنموية، عدا عن . )نشاط ذو طابع خيري وإغاثي(للطلبة وللمسنين 

هناك العديد من األنشطة أن كما . الجزء الهام من أنشطة المؤسساتعلى الصحية، قليلة وال تستحوذ 

 . نشطةها تأتي في أسفل درجات سلم الخدمات واألأنوالبرامج األخرى غير متوفرة أو 

 

مقر خارج لها بعض المؤسسات المقدسية التي إن وباإلضافة إلى ما تقدمه المؤسسات المذكورة، ف

: البلدة القديمة، تقوم بتنفيذ وتوجيه بعض نشاطاتها وبرامجها نحو البلدة القديمة في مجاالت مثل

محدود في مجال مكافحة اإلرشاد النفسي والقانوني وبرامج توعية خاصة بالنساء، باإلضافة إلى نشاط 

إال أن الحقيقة البارزة هي أن جميع هذه البرامج واألنشطة . المخدرات تقوم به جمعية الصديق الطيب

غير كافية ال من حيث كميتها وال من حيث فإنها ، رغم أهمية بعضها، )من داخل البلدة وخارجها(

ن قسماً أكما . تدامة، وينقصها المتابعةنها ال تتسم بطابع االستمرارية واالسأكما . نوعية بعض منها

ساسية لسكان البلدة  األولوياتمن البرامج التي تقوم بتنفيذها بعض المؤسسات، ال تنسجم حقيقةً واأل

نها تأتي كإسقاط من قبل إوبالتالي ف. القديمة ويتم تخطيطها وتنفيذها بدون مشاركة للفئات المستهدفة

تترك وراءها أن وتنتهي تلك البرامج دون . لتعقيد والحساسيةشخاص على واقع شديد انخبة من األ

 .أي أثر ملموس ال على الواقع وال على السكان

 

 ما هي الفئات الواجب التركيز عليها ؟ -8

 الشباب  8-1

فالحاجة كبيرة جداً لوجود أندية ومراكز رياضية . هناك نقص كبير في البرامج الموجهة للشباب

اصة بالشباب والشابات حيث الفراغ القاتل وغياب البرامج التنموية، التي وثقافية واجتماعية خ

فيكفي للمرء أن يسير بشوارع القدس القديمة ليرى بأم . تُحصنهم من االنحراف السائد في المدينة

، وعددهم يزيد عن المائة شخص مبشهادة كل من قابلهمخجلة عينه ما يجري يومياً من مسلكيات 

ربة الباحثين ومعايشتهم عن قرب لواقع المدينة واحتكاكهم بفئات واسعة من باإلضافة إلى تج
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ولم يعد . مرتعاً لفئات من المنحرفين والمدمنين واللصوص والعصابات  أصبحت البلدةلقد. مجتمعها

سكانها آمنين على أنفسهم وأبنائهم وبناتهم من تحرشات ومالحقات ومعاكسات ومضايقات تلك 

رف بأن الشرطة اإلسرائيلية واجهزة أمنها على معرفة بهؤالء االشخاص والكل يع. الفئات

حياناً ال أ وبعد كل مشكلة أو جريمة تقع تقوم باعتقالهم وما تلبث خالل فترة قصيرة، و.وممارساتهم

سراحهم ليقوموا من جديد بتكرار فعالتهم وجرائمهم الخسيسة ضد ابناء هذا تطلق تتجاوز الساعات، 

وهم وراء . يقف بعضهم راء المحاوالت المتعددة الشعال نار الفتنة الطائفية داخل البلدةكما . الشعب

سقاط الشباب ودفعهم نحو إوكار لتوزيع المخدرات وأتحويل حارات وأزقة البلدة القديمة إلى 

   .جرام والجنس والمخدراتاالنحراف والعالم السفلي، عالم اإل

 

ا وانتشارها داخل البلدة القديمة في مقدمة المشاكل التي طرحت لقد برزت مشكلة المخدرات وتعاطيه

وهذا يستدعي من المؤسسات األهلية ايالء هذه القضية مزيداً من االهتمام . قابلناهمجميع من قبل من 

 ).وضاع االجتماعية لمزيد من التفصيلراجع فصل األ. (ها البرامجيةأولوياتووضعها ضمن 

 

 األطفال   8-2

 سنة، والتي 14-5يظهر بأن هناك ضرورة للتركيز على فئة األطفال من سن ) 28( رقم من الجدول

إن هذه الفئة لم تحز على . آالف طفل وطفلة 6أكثر من من المجموع السكاني، أي % 21تشكل 

هؤالء األطفال ُصنّاع المستقبل والقوة ف. االهتمام الكافي كماً ونوعاً من المؤسسات العاملة في البلدة

لكامنة داخل هذا الشعب ال يجدون أمكنة يلعبون فيها وال أندية يقضون أوقات فراغهم فيها فتراهم ا

اندفع نحو العالم وبعضهم . متشردين في الشوارع، يلعبون في أزقتها الضيقة، حيث تتراكم النفايات

 طفولته كما وانه ولم يعش سنواتأوجزء منهم كبر قبل ). عالم النشل والسرقة والمخدرات(السفلي 

لديهم ن في الشوارع أو يفبدأ كثير منهم يعملون كباعة متجول. بناء هذا العالمأيعيشها غيره من 

 .نفسهمأسرهم وأعالة إبسطات ليتمكنوا من المساهمة في 

 

مما يستدعي من .  بكثير مما يقدم حالياًأكبرن الحاجات كبيرة ومتعددة في هذا المجال والمطلوب إ

ن توجه جزءاً ولو ألية الفلسطينية عامة ومن المؤسسات الدولية التي تهتم باألطفال المؤسسات األه

 .محدوداً من برامجها نحو هذه الفئة التي تشكل ربع المجتمع
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 توزيع المؤسسات من حيث طبيعة أنشطتها وبرامجها): 28(جدول رقم 

 %ئوية النسبة الم عدد المؤسسات نوع النشاط

 36.4 12 ترفيهية/ ثقافية/ نشاطات اجتماعية

 15.1 5 رعاية وخدمات صحية وأمومة وطفولة

 12.1 4 مساعدات مالية وعينية للطلبة ولألسر المستورة وللمسنين

 9 3 نشاطات رياضية للشباب ولألطفال

 9 3 رياضية وتدريب لألطفال/ثقافية/نشاطات ترفيهية

 6 2 حتياجات الخاصةنشاطات وبرامج لذوي اال

 6 2 تأهيل وتدريب مهني للنساء

 6 2 نشاطات للمسنين

  %100 )146( 33 المجموع
 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة، أيلول  : المصدر

 

 المرأة   8-3

 على الرغم من وجود بعض البرامج الصحية واالجتماعية والثقافية والتدريبية الموجهة للمرأة إال أن

هذه البرامج محدودة جداً من حيث انتشارها ووصولها إلى الفئة المستهدفة، أو من حيث ما تشكله من 

 بكثير مما توفره المؤسسات أكبر ، وبدون شك،ن الحاجةإ. البرامج الكلية للمؤسسة أو موازنتها

ة والتجميل بعض البرامج التدريبية التي يقدمها مركز السرايا في مجال الحياكهناك ف. المختلفة

جمعية حامالت الطيب التي وهناك .  امرأة منذ تأسيس المركز200والخياطة حيث تم تدريب حوالي 

ها ئباإلضافة إلى إنشا. تقوم بتأهيل محدود لبعض النساء في المجاالت الفنية وفي التصنيع الغذائي

غياب ثمة  .يز الفلسطينيلبيع المعجنات وصناعتها ومركز ميليا للفن والتطر" بنت البلد"كافيتيريا 

لبرامج تدريب مهنية مختصة موجهة للنساء بهدف تأهيلهن وإعدادهن للمساهمة وأخذ دورهن في 

التنمية االجتماعية الشاملة، وفي مساعدتهن على إيجاد فرص عمل لممارسة حقهن الطبيعي لزيادة 

 : تهدف إلىأن  للنساء يجب  كافة المشاريع واألنشطة المجتمعية الموجهةولعل. دخلهن ودخل أسرهن

 

تحسين وزيادة مشاركة المرأة في صنع السياسات وفي اإلسهام في تحقيق التنمية المجتمعية   -أ

 .المستدامة

                                                 
 من المؤسسات يقدم أكثر من نوع واحد من اً السبب في أن هذا العدد أكبر من العدد الحقيقي للمؤسسات يعود إلى أن عدد146

 .الخدمات
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تحسين فرصها على المنافسة في سوق العمل وايجاد فرص عمل تساعدها على تحسين   -ب

 . أوضاعها وأوضاع أسرتها المعيشية

ى تحقيق ذاتها في الحصول على المعرفة الالزمة والوصول إلى تمكينها ومساعدتها عل  -ج

 .مصادرها والتزود منها

تسليحها بالعلم والمعرفة وبالمهارات الالزمة والسعي إلى تطوير اتجاهاتها لتتمكن من   -د

 . مواجهة الحياة ومتطلباتها وتجاوز العقبات التي تعترضها

 

 ما هو المطلوب على هذا الصعيد ؟  -9
 

/ تقوم المؤسسات األهلية داخل البلدة وخارجها منفردة أو ضمن شراكة أو تحالفأن  الضروري من

إئتالف مجموعة من المؤسسات بوضع خطة عمل للنهوض بواقع المرأة في البلدة وهنا يمكننا اقتراح 

 :التالي

 

 السياحية، ذات تطوير برامج تدريبية لتأهيل النساء في المجاالت الفنية والصناعات الحرفية  - 1

 .البعد الحضاري والفني الرفيع مع األخذ بعين االعتبار أذواق السواح ورغباتهم

إشراك بعض النساء وتأهيلهن في دورات كأدالء سياحيين للعمل مع شركات السياحة المحلية   -2

ة وأيضاً مع المؤسسات الوطنية واألهلية في برامج يمكن تطويرها من قبل جنبيأو األ

 . ة المختلفةجنبيسات لخدمة السواح أو الوفود األالمؤس

عمال الصغيرة والمتوسطة ومساعدة النساء الرياديات تطوير برامج تدريبية في مجال األ  -3

على إنشاء وتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة من خالل توفير التدريب المختص في هذا 

 :المجال وخاصة

 .كيفية تحديد المشروع  -

 . خطة عمل المشروعكيفية تطوير  -

 .كيفية إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع  -

 .كيفية التوجه للمؤسسات المالية للحصول على التمويل الالزم للمشروع  -

 .كيفية إدارة المشروع  -

 

كما يتطلب توفير البرامج التدريبية الالزمة في إدارة المشاريع واإلدارة المالية ومهارات   -4

 .تصال الفعالالتسويق واال



 نجوى رزق اهللا وسامي خضر الواقع الحالي وآفاق التنمية: البلدة القديمة في القدس

144 

القيام بتطوير برامج إقراض نسوية لتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشروط   -5

 ). سنوات5(تسديد مريحة ولفترات زمنية متوسطة 

تشجيع النساء على إقامة جمعيات إقراض ذاتية ويمكن للمؤسسات النسوية أو التنموية   -6

المجاالت اإلسهام في تطوير صناديق جمعيات اإلقراض المحلية والدولية التي عملت في هذه 

 . باإلضافة إلى توفير التدريب والخبرة الالزمة لعمله ونجاحه. ولىفي المراحل األ

توجيه االهتمام إلى توفير برامج تدريبية خاصة للنساء من ذوي االحتياجات الخاصة والعمل   -7

كثر تهميشاً من بين النساء  الفئة هي األفهذه. على دمجهن في البرامج التنموية المختلفة

إننا ندرك بأن تطوير وتنفيذ مثل هذه البرامج يتطلب جهوداً كبيرة وتنسيقاً . المهمشات أصالً

 : إن إيجاد آلية للتنسيق فيما بين المؤسسات ُسيِسهم بال شك في. عالياً من المؤسسات

 .رها في تغيير الواقعزيادة فاعلية ونجاعة البرامج المقدمة وزيادة تأثي -أ

تسهيل تبادل التجارب والخبرات واالستفادة من الدروس والعبر وبالتالي تجنب  -ب

 .وتجنيب الغير من الوقوع في نفس االخطاء والحد من إهدار الوقت والجهد والمال

 .صل في بعض األنشطة والبرامجاتقليل التكرار الح -ج

 الخاصة بالبلدة القديمة وسكانها ولوياتألالتوصل إلى اتفاق حول االحتياجات وا  -د

وفي مجال تحديد االحتياجات . وبالتالي طرحها على الجهات التمويلية لتبنيها

نشير هنا إلى األولويات الخمسة األولى من الخدمات التي أن واألولويات يجدر 

دس ن في اجتماع منطقة القوجمع عليها الخبراء والمشاركأتحتاجها مدينة القدس كما 

وورشة العمل الخاصة بتجمع مؤسسة التعاون إلدارة مشروع المؤسسات األهلية 

  :كانتوالفلسطينية 

تقديم إرشاد وخدمات قانونية لحمايـة سـكان القـدس مـن اإلجـراءات                -1

 .اإلسرائيلية

 . إقامة برامج لألطفال وللشباب وإقامة مراكز مجتمعية وأندية  -2

 .برامج توعية وتثقيف أسرية  -3

 . برامج خاصة بمكافحة المخدرات وتأهيل المتعاطين بها  -4

  )147(.برامج إرشادية متكاملة وشاملة للمدارس -5

 

                                                 
 .51-50 عايد، نائلة، ص 147
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 الفئات المستهدفة من نشاطات المؤسسات   -10

كثر الفئات المستهدفة من نشاطات المؤسسات أ متشير الدراسة إلى أن الشباب واألطفال والنساء ه

 مؤسسة تستهدف 15 مؤسسة تعمل مع الشباب والشابات، و19 مؤسسة من أصل 15أن حيث 

 بأنها تخدم الفئات من ذوي قالت مؤسسة تخدم النساء، بينما لم تتجاوز المؤسسات التي 13األطفال و

ولم نجد من بين جميع المؤسسات من أشار إلى ان . االحتياجات الخاصة عن خمس مؤسسات

الفئات ) 29(ويبين الجدول رقم . تهدفة بنشاطاتهامتعاطي المخدرات هم من بين الفئات المس

 .المستهدفة من نشاطات المؤسسات

  

 الفئات المستهدفة من نشاطات المؤسسات ): 29(جدول رقم 

 عدد المؤسسات المنتفعة/ الفئة المستهدفة  الرقم
 15 الشباب والشابات 1

 15 األطفال 2

 12 النساء 3

 12 لطالبا 4

 10 نوالمسن 5

 5  االحتياجات الخاصةوذو 6

 ال أحد نو المخدرات والمدمنومتعاط 7
 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة، أيلول : المصدر

 

. من الجدول السابق نرى بأن الفئات المستهدفة من عمل المؤسسات األهلية وانشطتها متعددة ومتنوعة

إال ان .  لدى بعض المؤسسات األهلية في استهدافها لفئات محددةورغم وجود بعض التخصص

على صعيد النشاط أو سواء الطبيعة العامة التي تميز تلك المؤسسات هو غياب التركيز والتخصص 

على صعيد الفئة المستهدفة أو المنطقة الجغرافية أي الحي أو مجموعة األحياء التي تخدمها، لذلك 

 هذا الوضع من شأنه أن ُيضعف المؤسسات ويؤدي إلى تشرذم العمل والنشاط فإننا نرى بأن استمرار

وبالتالي عدم التأثير الحقيقي الذي قد تحدثه هذه المؤسسات في المجتمع ولدى الفئات المستفيدة من 

 .نشاطاتها
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   المؤسسات األهلية والقدرة التشغيلية  -11
 

ما ( مؤسسة أهلية في البلدة القديمة 17 الذين يعملون في عددأن تبين الدراسة الميدانية التي أجريناها 

 منهم بوظيفة كلية 163 موظفاً وموظفة، يعمل 212يصل إلى ) عدا جمعية الوين ومركز الجبشة

كما وجدنا بأن الغالبية .  بوظيفة كلية أو جزئية ولكن على شكل تطوع19 بوظيفة جزئية و30و

من مجموع % 82.5 هم من حملة هوية القدس ويشكلون  موظف وموظفة175العظمى من العاملين، 

فيما يصل عدد الذين يعملون في المؤسسات األهلية في .  وموظفة من الضفةاً موظف37مقابل العاملين 

 )148(. موظفاً وموظفة2,330محافظة القدس إلى 

 

هذا %). 46( موظفة وعاملة 97، و%)54( موظفاً وعامالً 115: أما التوزيع الجنسي للعاملين فكان

يعملن بأجر مع جمعية حامالت )  من القدس4 من ريف الضفة و560( امرأة 564باإلضافة إلى 

الطيب األرثوذكسية في مجال التطريز والكروشية وذلك مقابل اجر محدد تتقاضاه النساء مقابل العمل 

للفنون ) ميليا(ز وتقوم الجمعية بتسويق هذه المنتوجات في مرك. الذي يقمن به، أي العمل بالقطعة

نحو االعتماد على الذات بواسطة إنشاء مشاريع إنتاجية ويعّد هذا التوجه . والتدريب في البلدة القديمة

توفير فرص تدريب وعمل للنساء من داخل البلدة القديمة ومن خارجها نموذجاً يمكن ومدرة للدخل 

 أكبر وأن يشارك عدد أكبرقديمة اهتماماً تعطى النساء في البلدة الأن االستفادة منه مع التأكيد على 

 .منهن في مثل هذا العمل

 

 ات في المؤسسات األهلية حسب طبيعة العمل والجنس والمنطقة الجغرافية/نوالعامل): 30(جدول رقم 

 طبيعة العمل في المؤسسات
ات حسب /توزيع العاملين

 الجنس
 توزيعهم حسب المنطقة

 
دوام 

 كلي

دوام 

 جزئي
المجموع الضفةالقدس المجموع إناث ذكور المجموع تطوع

 معدل

العاملين في 

المؤسسة 

 الواحدة

  212 37 175 212 97 115 212 19 30 163العدد

% 77 14 9 100 54 46 100 82.5 17.5 100 6.2 

 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة، أيلول : المصدر

 

                                                 
 .128 شبلي، ياسر، مصدر سابق، ص148
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 ضع المالي للمؤسسات األهلية الو  -12
 

يشكل التمويل أهم المشاكل والمعيقات أمام المؤسسات األهلية في البلدة القديمة كما هو الحال لدى 

 لتتمكن المؤسسات من  وضرورياً أساسياًكما انه يعتبر شرطاً. جميع المؤسسات األهلية الفلسطينية

ان المؤسسات األهلية ال . ت المطلوبة للفئات المستهدفةتنفيذ برامجها وأنشطتها، وبالتالي توفير الخدما

تزال تعتمد بشكل أو بآخر على العمل التطوعي في تنفيذ برامجها وإدارة مؤسساتها، رغم التراجع 

الكبير الذي حصل على هذا الصعيد خالل السنوات األخيرة، إال أنها بحاجة إلى تجنيد األموال من 

 .مصادر مختلفة لتحقيق أهدافها

 

لقد شهدت السنوات األخيرة تراجعاً ملحوظاً في حجم الدعم والتمويل للمؤسسات األهلية الفلسطينية، 

تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن حجم الدعم المالي الذي كان يصل إلى المؤسسات األهلية حتى و

م تراجعاً دراماتيكياً بينما تراجع هذا الرق.  مليون دوالر سنويا260ً-220تراوح ما بين ي 1990عام 

 3.87 أي حوالي )149(.1996 وحتى نهاية عام 1993 مليون دوالر ما بين ايلول 151ليصل إلى 

وقد شكل هذا الرقم انخفاضاً بمقدار .  مليون دوالر سنويا46.5ًمليون دوالر شهرياً ما مجموعه 

في ميزانياتها خالل  مع العلم أن بعض المؤسسات قد شهدت زيادة 1990عما كان عليه عام % 81

تشير األرقام المتوفرة في وزارة التخطيط إلى أن حجم الدعم المالي الذي و.  األعوام الماضية

 قد وصل إلى 1998 ولغاية شهر تموز 1994حصلت عليه المؤسسات األهلية الفلسطينية منذ عام 

من حجم األموال % 9م وقد شكل هذا الدع.  سنوياً مليون دوالر 47.5 مليون دوالر أي بواقع 228

 ). جداول غير منشورة(الي قدمت خالل تلك الفترة للسلطة الوطنية والمؤسسات األهلية 

 

إجمالي اإليرادات "السابقة، التي تتناقض أرقامها مع األرقام السابقة إلى أن " ماس"كما تشير دراسة 

 مؤسسات في الضفة 710ملت ، والتي ش1999التي تلقتها المنظمات غير الحكومية الفلسطينية عام 

ولكن هذا الوضع ال يغير من الصورة الكلية للوضع  )150(". مليون دوالر112.7والقطاع حوالي 

 من كبركما كان لهذا التراجع واالنخفاض شديد األثر على الجزء األ. التمويلي للمؤسسات األهلية

مها، على التمويل الخارجي ألنشطتها  منها، إن لم يكن معظكبرمؤسساتنا األهلية التي اعتمد الجزء األ

وذلك بسبب إحجام العديد من الجهات عموماً،  على مؤسسات القدس اًوكان التأثير أشد وقع. وبرامجها

التمويلية عن دعم مؤسسات القدس وبرامجها ألسباب سياسية ترتبط باتفاقيات أوسلو التي أخرجت 

                                                 
 .15، ص 1996ادي لعام  التقرير االقتص149
 .26 شبلي، ياسر، مصدر سابق، ص150
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 بمعظمه هو دعم سياسي بالدرجة )151(،فالعون الدولي. القدس من المفاوضات الحالية للمرحلة النهائية

 .األولى موجه لتحقيق أهداف سياسية أو تنموية تخدم الهدف السياسي العام

 

جزءاً مكمالً وداعماً التفاق ) سلطة ومنظمات أهلية(لقد شكلت المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني 

. 1998-94 تي خالل المرحلة االنتقاليةاإلسرائيلي حول الحكم الذا-إعالن المبادئ الفلسطيني

واستهدفت تمويل عملية التحول االقتصادي واالجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم تنفيذ 

 وبما أن القدس تقع خارج االتفاق الموقع، فهي )152(.االتفاق للتأسيس لتسوية سلمية قابلة لالستمرار

وهذا الوضع ترك آثاره الحادة على مجمل . ل المانحة خارج اهتمام المؤسسات الدولية والدوأيضاً

 . مؤسسات القدس التي تعاني من أزمات مالية خانقة

 

والوضع المؤسف حقاً هو عدم وجود دعم أهلي أو خاص أو حكومي فلسطيني أو عربي كاٍف 

يات الكبيرة فالدعم المالي ال يزال محدوداً مقارنةً باالحتياجات القائمة والتحد. للمؤسسات المقدسية

 .التي تواجهها وتواجه مواطني القدس

 

 مصادر تمويل المؤسسات األهلية -13
 

نواع أهناك ثالثة أن شارة إلى ويمكن اإل. تنوعت مصادر تمويل المؤسسات األهلية في البلدة القديمة

 : وهي،من مصادر التمويل

 ).الخ....مشاريع، رسوم، أقساط، ثمن منشورات (تمويل ذاتي   -1

 .تبرعات من أفراد ومؤسسات فلسطينية أو عربية أو كنسية  - 2

 .هبات ومنح من حكومات ومؤسسات دولية محلية أو خارجية  - 3

 

 مؤسسة 13أن ويمكن القول .  منها نجاحاً كبيراًعددلقد حاولت المؤسسات االعتماد على الذات ونجح 

 :سباب التاليةيعود ذلك برأينا لألتعتمد على ذاتها بنسب متفاوتة و%) 76( مؤسسة 17من أصل 

                                                 
التقرير ( مليون دوالر فقط 1527 نحو 1/5/97، وحتى 1993 بلغت قيمة العون المقدم منذ بدء عملية التسوية، ايلول 151

 ).13 ص 1996االقتصادي الفلسطيني 
 .11، ص 1996 التقرير االقتصادي لعام 152
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مورها على العمل أصغر حجم بعض المؤسسات وكذلك ميزانياتها واعتمادها في تسيير   -1

   .طوعي الكاملتال

 في ) بين بقية المؤسساتكبراأل (نجاح بعض المؤسسات وخاصة العاملة في القطاع الصحي  -2

فمثالً نجحت العيادة . من ميزانيتهايغطي الدخل المتحقق من خدماتها جزءاً هاماً أن 

فيما وصلت جمعيات أخرى . من االعتماد على الذات% 95النمساوية في الوصول إلى نسبة 

 %.50إلى نسبة 

لدى بعض المؤسسات ) تدريب، تطريز، معجنات(وجود مشاريع وخدمات مدرة للدخل   -3

 .االعتماد ولو جزئياً على ذاتهافي ذلك ساعدها 
 
 الثاني والذي يتمثل بالحصول على التبرعات والمنح من أفراد ومؤسسات فلسطينية ما المصدرأ

كما تعتمد . تعتمد على ذلك بشكل جزئي أو كلي%) 59 (17 مؤسسات من أصل 10وكنسية فنجد أن 

في تمويلها على منح وهبات من مؤسسات دولية محلية أو %) 59 (17 مؤسسات من أصل 10

 .يبين توزيع هذه المصادر بالتفصيل) 31(والجدول رقم . خارجية

 مصادر دعم المؤسسات وتوزيعها): 31(جدول رقم 

 دعم المؤسسات
مجموع 

 المؤسسات
 %100-81 %80-61 %60-41 %40-21%20حتى 

 2 2 3 3 3 13 تمويل ذاتي

 1 2 2 2 3 10 تبرعات محلية

 2 2 2 2 2 10 هبات ومنح دولية

 .1998نتائج المسح الميداني الخاص بالدراسة، أيلول : صدر الم

 

 موازنة المؤسسات األهلية -14

 ال بد أن نشير إلى أن جميع المؤسسات األهلية الفلسطينية واألجنبية قد أظهرت تعاوناً كبيراً ،بداية

ي ومع ذلك لم نتمكن من الحصول على صورة عن الوضع المال.  في الموضوع المالياًحيوصر

عيادة زاوية الهنود ومركز خدمات المسنين الجبشة : ( مؤسسة هي19ألربع مؤسسات من أصل 

 ).وجمعية ألوين وجمعية سبافورد
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 قد بلغت 1997 مؤسسة إلى أن ميزانيتها لعام 19 مؤسسة من أصل 15رقام التي قدمتها تشير األ

من حجم هذه الميزانية % 41حوالي تشكل ميزانية المؤسستين األجنبيتين منها . لف دوالرأ 1,718.7

 . مؤسسة عربية13والباقي يتوزع على 

 

من المؤسسات % 33.3ما بخصوص توزيع الموازنات على المؤسسات فقد أظهرت الدراسة أن أ

مؤسسة واحدة بلغت الموازنة السنوية لبينما . الف دوالرآ 7-1.5تتراوح موازناتها السنوية ما بين 

 .يبين ذلك) 32(لجدول رقم  الف دوالر، وا650فقط 

 

 توزيع المؤسسات حسب حجم الموازنة): 32(جدول رقم 

 % العدد )بآالف الدوالرات(حجم الموازنة 

1.5 - 7 5 33.3 

34 - 85 3 20 

125 - 200.000 3 20 

217 - 450.000 4 26.7 

 100 15 المجموع
 .1998ي الخاص بالدراسة، أيلول  نتائج المسح الميدان:المصدر 

 

 : رقام المذكورة أعاله تظهر بوضوح النقاط التاليةإن األ

وبالتالي فان . ن حجم موازنة جميع المؤسسات متواضع جداً، وخاصة المؤسسات المحليةإ  -1

حجم البرامج واألنشطة واألثر الذي تتركه في الواقع يتناسب بشكل أو بآخر مع حجم تلك 

 . المتاحة لهاالموازنات

 ، وعددها ثالث،فبعض المؤسسات. هناك تفاوت كبير في حجم موازنات المؤسسات المختلفة  -2

 . ن مصاريفها الجارية محدودة جداًإعملها كلياً على التطوع وبالتالي ف تعتمد في

 من مجموع موازنات المؤسسات وذلك كبرتحتل موازنات المؤسسات الصحية الجزء األ  -3

 . من الموظفين فيهاكبرنشطتها ووجود العدد األأيعة عملها وبحكم طب

 

يمكن القول أن موازنة مؤسسة أهلية كبيرة من تلك المؤسسات الموجودة خارج البلدة القديمة تتجاوز 

 .موازنة جميع المؤسسات المذكورة
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 نماذج من األنشطة التي قامت بها المؤسسات األهلية في البلدة القديمة -15
 

 المستوى الصحي 15-1
 

 ).أمومة وطفولة ورعاية صحية أولية(إقامة خمسة مراكز صحية  •

 .تنظيم العديد من األنشطة التدريبية والتثقيفية في مجال الصحة األولية •

 .إقامة عيادة ليلية •

 .إقامة وتوفير خدمات طوارئ صحية •

 إقامة عيادة لمرضى السكري؟ •

 

 المستوى التربوي والثقافي 15-2
 

 .بة لألطفالإنشاء مكت •

 .إنشاء مكتبة للمكفوفين وطباعة كتب موجهة للمكفوفين •

 .مركز لتعليم الكمبيوتر •

 .مركز لتعليم العلوم والتكنولوجيا •

 .برامج وأنشطة ثقافية مختلفة •

 ).للتقوية(إقامة مدارس صيفية لألطفال  •

 .دورات محو امية وتعليم للكبار •

 

 المستوى االجتماعي والترفيهي 15-3

 .طات وبرامج اجتماعية متنوعةتنظيم نشا •

 .إقامة مخيمات صيفية وثقافية لألطفال •

 .تنظيم الرحالت المتنوعة •

 .مسيات ليالي رمضانأ أحياء •

 

  المستوى الرياضي15-4

 .إنشاء غرفة لممارسة رياضة كمال األجسام •

 .إقامة فرقة كشافة •
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 .برامج وأنشطة رياضية لألطفال والشباب •

 

 المستوى اإلغاثي 15-5

 .ة صندوق للطالب المحتاجإقام •

 .سرىسر الفقيرة ولعائالت األتوزيع مساعدات عينية ومالية للمسنين ولأل •

 

  المستوى التدريبي والتأهيلي15-6

 .دورات إدارية محددة للمؤسسات العاملة في مجال الخدمة االجتماعية •

 .كمبيوتر، خياطة، حياكة، تجميل، صناعة المعجنات والتطريز/ دورات مهنية  •

 .للنساء/ إنشاء مركز للفن والتدريب  •

 .إنشاء كافتيريا نسوية للمعجنات •

 .دورات لتطوير قيادات مجتمعية •

  المستوى االقتصادي15-7

 امرأة تعمل بالقطعة    564 موظفاً وموظفةً باإلضافة إلى      212خلق فرص عمل لـ      •

 .في مجال التطريز

 .ن والتطريزخر للفنواآل للمعجنات وأحدهماإقامة مشروعين إنتاجيين  •

 أخرى 15-8

 .ترميم مقار المؤسسات •

 

 أهم المشاريع والبرامج المستقبلية للمؤسسات األهلية -16
 

ذا ما إ ،تسعى المؤسسات األهلية إلى تطوير وإنشاء العديد من المشاريع الحيوية في البلدة القديمة

اريع التي تقترحها غير  بأن المش16 مؤسسة من أصل 11جابت وقد أ. توفر الدعم المالي لتحقيقها

 كلياً، ، وأن اثنتين ممولتانمشاريعها المقترحة ممولة جزئياًإلى أن  مؤسسات 3أشارت ممولة، بينما 

 .المشاريع المقترحة للمستقبل ومن ابرز
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 المستوى الصحي 16-1

 .شراء أجهزة ومعدات طبية حديثة للمراكز الصحية •

 .ام، قلب ورعاية حواملعيادة عظ: تخصصية جديدة مثل إقامة عيادات •

 .البلدة القديمةخدمة شراء سيارات إسعاف ل •

 .األدوية للمواطنين إقامة صيدلية مركزية لتوفير •

 

 المستوى الرياضي 16-2

 .تشكيل فرق للدبكة ومجموعات كشفية •

 .تطوير اقسام رياضية للشباب •

 .للشابات/ إقامة نادي للشباب  •

 .فالتنظيم أنشطة رياضية ومخيمات صيفية لألط •

 

 المستوى الخدماتي 16-3

 .إقامة مركز للمسنين •

 .افتتاح مركز صباحي للنساء والفتيات •

 .إقامة مكتبة لألطفال •

 .إنشاء روضة لألطفال •

 على مستوى المشاريع 16-4

 .إقامة جمعية تعاونية •

 .إقامة مشروع اسكان للشباب •

 .إقامة مشاريع مدرة للدخل •

 المستوى التدريبي 16-5

 .مبيوتر لتوفير التدريبتطوير قسم للكو •

 .تنظيم دورات تدريبية للنساء •

 .تطوير قيادات شبابية ومجتمعية •

 .تنظيم دورات وحمالت توعية وإرشاد للطلبة •
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 التطوير المؤسسي المطلوب -17

باستمرار على  تعملأن لقد بات من الضروري على أي مؤسسة، مهما كان نوعها أو طبيعة عملها، 

 وتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها آخذة بعين االعتبار التطورات والتغيرات تطوير بنيتها المؤسسية

صبح تطوير الكادر العامل في المؤسسة أكما . التي تنشأ في الواقع والبيئة التي تعمل فيها ومن خاللها

التدريب الالزم   وهذا يتطلب توفير،ها وبرامجهاأهدافتمكين المؤسسة من تحقيق لقضية مركزية 

والمعلوماتي وعلى مستوى المهارات وكذلك االتجاهات /ر المؤسسة على المستوى المعرفيلكاد

كثر مجاالت أللمؤسسات حول  السؤال وعندما وجه.  دائه وزيادة كفاءته وفاعليتهألتحسين إنتاجيته و

 :التدريب أهمية وفقاً الحتياجاتهم كانت اإلجابات على الشكل التالي

 

 % العدد نوع التدريب

 69 11 المحلي حديد احتياجات المجتمعت -1

 62.5 10 مهارات االتصال الفعال -2

 56.2 9 االستراتيجي التخطيط -3

 50 8 تقييم أداء المؤسسة والموظف -4

 44 7 التدريب على تحديث اإلدارة والبناء المؤسسي -5

 44 7 التدريب على اإلدارة المالية -6

 44 7 كتابة التقارير والمقترحات -7

 44 7 رية والقياديةالمهارات اإلدا -8

 44 7 مهارات التشبيك -9

 44 7 تعبئة المتطوعين -10

 37.5 6  عمل وبناء فرق العمل -11

 6.2 1 فني/تدريب تقني -12

 

. تحديد االحتياجات كأول مجال تدريبي تحتاجه المؤسسات في عملها الجدول السابق برزت كيفية من

س االحتياجات التنموية للمواطنين يجب ان المؤسسات تدرك بأن قدرتها على تلم وهذه النتيجة تثبت

على اعتبار أنها ن تكون مبنية على أسس علمية بحيث ال تسقط المؤسسة أولوياتها وتتعامل معها أ

 أو أن تتعاطى مع أولويات واهتمامات المؤسسات المانحة على انها ،احتياجات المجتمع المحلي

 .االحتياجات المجتمعية
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 .الفعال والتخطيط االستراتيجي كأولوية ثانية وثالثة على التواليكما برزت مهارات االتصال 

 

 المشاكل والمخاطر التي تهدد مؤسسات القدس -18

 المخاطر السياسية 18-1

 .استمرار اإلغالق وأثره على المؤسسات •

رنونا، دخل، ضريبة أ(اإلسرائيلية  الضرائب المختلفة المفروضة من الجهات •

 ).الخ... أصحاب عمل 

مضايقات، عدم اعطاء تراخيص للبناء أو الترميم، عدم (سة االحتالل القمعية سيا •

 ).الخ... الضفة  إعطاء تصاريح لموظفي

إسرائيلية " تنموية"سياسة التطبيع مع المؤسسات اإلسرائيلية، من خالل مشاريع  •

 .تمول من  بعض الجهات االوروبية واالمريكية بهدف التطبيع السياسي فلسطينية

واء والسيطرة اإلسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية وخاصة في المجال االحت •

 .الصحي

التهميش الذي تتعرض له المؤسسات المقدسية وعدم االهتمام الكافي من قبل السلطة  •

 .الوطنية الفلسطينية

 

 لـالتموي 18-2

 .نقص وتراجع التمويل وعدم استمراريته •

 .موالغياب استراتيجيات لتجنيد األ •

 . العالقات مع الجهات الممولةطبيعة •

 .إحجام العديد من الجهات التمويلية عن دعم المؤسسات المقدسية ألسباب سياسية •

 .تغيير أولويات الجهات المانحة •

 .محدودية االعتماد على الذات على المستوى المالي •

المالي  البيرقراطية العالية لدى بعض جهات التمويل والتأخير في صرف الدعم •

 .تللمؤسسا

المطالب التعجيزية لبعض جهات التمويل وعدم قدرة بعض المؤسسات بتركيبتها  •

 .وكادرها الحالي على تلبية تلك المطالب مما يحرمها من امكانية العمل والتطور
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 التركيبة البنيوية للمؤسسات 18-3

 ).ة/ الواحدالمرأة/مؤسسة الرجل(الفردية  السيطرة •

 .مؤسساتالعائلية ال تزال تسود في بعض ال •

 .الفئوية السياسية ال تزال تعيق العمل الجدي والمشترك •

 .الطائفية وانغالق بعض المؤسسات على ذاتها •

 األنظمة والقوانين الداخلية 18-4

 .المؤسسات عدم وجود انظمة وقوانين وسياسات داخلية لدى بعض •

 .عدم وجود هيكلية إدارية في بعض المؤسسات •

 .ة لدى البعض اآلخرعدم وجود هيكلية إدارية صحيح •

 .جراءات اإلدارية الداخلية لدى بعض المؤسسات مما يعيق من عملهاالنقص في اإل •

 التخطيط االستراتيجي 18-5

 .عدم وجود رؤية ورسالة وأهداف واضحة لدى بعض المؤسسات •

 .عدم وجود تحديد دقيق لألولويات التنموية للبلدة القديمة •

 .مستهدفة لدى العديد من المؤسساتنقص التخصص في األنشطة والفئات ال •

 .غياب استراتيجيات واضحة لتجنيد االموال لدى العديد من المؤسسات •

الضعف في الربط ما بين استراتيجيات المقاومة والبناء التي على مؤسسات القدس  •

 .القيام بها

 القضايا اإلدارية 18-6

 .الماليةاألهلية بسبب االعتبارات  عدم وجود كادر كاٍف في المؤسسات •

النقص في الكادر المهني النسوي في بعض المجاالت مثل اإلرشاد والخدمة  •

 .االجتماعية

 .بعض الجوانب صعوبة توفر كادر مهني مختص في •

 .تدني الرواتب •

 .محدودية الحوافز المادية والمعنوية للعاملين •
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 العالقة مع المجتمع والمؤسسات المحلية 18-7

 .بين المؤسساتضعف التنسيق والعمل المشترك  •

 .المستهدفة ضعف العالقة والتواصل مع المجتمع المحلي والفئات •

 .غياب التكامل والتخصص بين المؤسسات •

 .نقص المعرفة حول المؤسسات األخرى وما تقوم به •

 بنيةألر وااالمق 18-8
 .عدم صالحية بعض المباني القائمة •

 ).المقرات(بنية صغر مساحة بعض األ •

ثاث الالزم لدى العديد المعدات الالزمة وكذلك عدم توفر األجهزة وعدم وجود األ •

 .من المؤسسات
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 القديمة البلدة في األهلية المؤسسات تواجه التي التحديات) : 11 (رقم شكل

 
 

 القضايا اإلدارية

نقص 
 املعلومات

غياب التكامل
 والتخصص

 مع والتواصل العالقةضعف
 لياحمل اجملتمع

 حمدودية احلوافز

تدين
 الرواتب

صعوبة توفر كادر
 مهين خمتص

النقص يف الكادر املهين
 النسوي

استراتيجياتبنيماالربطيفالضعف
 والبناء املقاومة

الفئـاتوتعـدداألنشطةعمومية
 واألنشطة املستهدفة 

هيكليةوجودعدم
 املؤسسات بعض لدى داريةإ

واملعدات األجهزةتوفرعدم
 الالزمة واألثاث

صغر مساحة
 واألبنيةاملقرات 

 عدم صالحية
 بعض املباين

 الطائفية

الفئوية

 العائلية

الفردية

وقواننيأنظمةوجودعدم
 البعض لدى داخلية

عدم وجود هيكلية
االجـراءات تـوفر يفالنقص سلميةإدارية 

 الداخلية اإلدارية

غياب استراتيجيات
 لتجنيد األموال

غياب استراتيجيات
 لتجنيد األموال

دعمعنحجاماإل
 القدسمؤسسات 

حمدودية االعتمـاد
 الذاتعلى 

 والشروط البريوقراطية
 جهات لدى التعجيزية

 التمويل

        نقص
التمويل وعدم 

طبيعة
 املاحنةاجلهات العالقات مع 

التغيري يف أولويات اجلهات
 املاحنة

الضرائب املفروضـة
 على املؤسسات

املخاطر     السياسية

استمرار اإلغالق
 وآثره

االحتواء والسيطرة
 اإلسرائيلية على املؤسسات

سياسات االحتالل
 والعنصريةالقمعية 

سياسات وبرامج التطبيع
 مع اإلسرائيليني

االهتماموعدمالتهميش
 الفلسطينية السلطة من

والقوانني الداخلية  األنظمة

التمويل

االستيعابيةالقدرةتدين
 املؤسسات لبعض املالية

دقيقحتديدوجودعدم
 مويةالتن لألولويات

األبنية واملقراتالبنيويةالتركيبة

 كاف كادر وجودعدم
 والعملالتنسيقضعف املؤسسات يف

 املؤسسات بني املشترك

وأهـدافورسالةرؤية وجود عدم
 املؤسسات بعض لدى واضحة

 العالقة مع اجملتمع احمللياالستراتيجيالتخطيط 

التحديات واملشاكل
 اليت تواجه 
ة مؤسسات البلد
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 اقتراحات لتجاوز بعض المشاكل -19
 

وضاع مؤسسات البلدة القديمة سببها األساسية التي تواجهها المشاكل األن الكثير من فأ ،مما الشك فيه

ن استمرار إوبالتالي ف. السياسية القائمة واستمرار احتالل المدينة واستمرار الحصار المضروب عليها

نهاء اإلغالق القائم ومواجهة سياسة القمع اإلسرائيلية وصوالً إلى تحرير المدينة إجل أالنضال من 

وحتى تحقيق . عبنا وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية واألهليةمام شأالمهمة الرئيسية والمركزية هي 

 :ةالتالياألمور  يمكن طرح هدافتلك األ

 

 على المستوى السياسي 19-1

االحتواء والسيطرة اإلغالق وسياسة  االتفاق على استراتيجية فلسطينية لكيفية مواجهة  -1

الذي تمكنت إسرائيل من إغالقه، بيت الشرق اإلسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية وخاصة 

لقد شكل بيت الشرق ركناً وقاعدة مؤسساتية . مع العديد من المؤسسات الفلسطينية األخرى

رئيسية في مدينة القدس، ولعب دوراً مركزياً على المستوى السياسي والنضالي والخدماتي، 

دى الحصار أقد ل. شركة كهرباء القدس والمؤسسات الصحية المقدسيةونفس الدور لعبته 

% 80المتواصل للمدينة إلى توجيه ضربة قوية للمؤسسات الصحية الفلسطينية التي يتكون 

التي  من مصادر دخلها اًهاماً كما فقدت جزء ،بناء الضفة الغربيةأمن كادرها الصحي من 

 )153(.لهم من خدماترسوم العالج التي كانت تتقاضاها من المرضى مقابل ما تقدمه تتمثل ب

خاصة بعد حرب  )مستشفى المقاصد( مستشفى فلسطيني أكبرهم ووقف الدعم العربي ألتو

 .، وتراجع الدعم الدولي لمستشفى المطلع الذي يموله االتحاد اللوثري العالميالخليج

ن الواقع القائم حالياً يشير بشكل واضح إلى سيطرة صناديق المرضى والمؤسسات الصحية إ

طباء لصحي الفلسطيني وذلك من خالل ارتباط جزء كبير من األاإلسرائيلية على الجهاز ا

والعيادات والمراكز الصحية الفلسطينية ومن ضمنها مستشفى المقاصد الخيرية بتلك 

الصناديق بحيث بات من الصعب على الطبيب أو المركز الصحي أو الصيدلية المستقلة عن 

 .تلك الصناديق االستمرار بالعمل

داخل البلدة ( صيدلية موجودة في مدينة القدس 44كثر من أن أى وتشير التقارير إل

صناديق المرضى أن  حيث ،فالس بسبب عدم قدرتها على العملمهددة باإل) وخارجها

                                                 
 .12، ص 191عدد العودة، مجلة  عبد ربه، محمد، 153
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 ينالمرضى المؤمنمعظم يضطر ف صيدليات فقط بضعوخاصة كوبات حوليم يتعامل مع 

 .دوية الالزمة من تلك الصيدليات فقطشراء األإلى للتوجه 

رفض المشاريع والبرامج التنموية المشتركة مع الجهات اإلسرائيلية والتي قبلت بعض   -2

تكون جسراً لتطبيع العالقات مع الجهات أن وبالتالي قبلت . المؤسسات األهلية القيام بها

ان مثل هذه . اإلسرائيلية في وقت تشتد فيه الهجمة على المدينة وسكانها ومؤسساتها

 .خيراًأوالً وأنظر عن الالفتة التنموية التي تحملها فهي مشاريع سياسية المشاريع وبغض ال

 من حيث الدعم والمشاريع أولوياتهاالسلطة الوطنية الفلسطينية المدينة على رأس أن تضع   -3

 .على أرض الواقعهذا االهتمام  وترجمة واالهتمام

 

 على مستوى التمويل 19-2

 للمؤسسات لتتمكن من االستمرار في تحقيق رسالتها، وأهدافهاتوفير الدعم المالي والمادي   -1

 .لخدمة مواطني البلدة والدفاع عن وجودهم

 .من فوائدها تغطية المصاريف الدورية ومشاريع تلك المؤسساتيمكن توفير وقفية مالية   -2

ادة موال وزيمساعدة المؤسسات األهلية في التوصل إلى تحديد استراتيجيات لتجنيد األ  -3

 : وذلك من خالل،الموارد والمصادر المالية

 .توفير التدريب لكوادرها في هذا المجال  -

 .توفير المعلومات الالزمة لها حول مصادر التمويل المختلفة  -

وهنا . الضغط على المؤسسات التمويلية المختلفة لوضع مؤسسات القدس على جدول أعمالها  -4

كذلك دور الشبكات المختلفة يبرز  و،يما بين المؤسساتأهمية التعاون والتنسيق فتكمن 

في الضغط ) شبكة المؤسسات األهلية واتحاد الجمعيات الخيرية، والشبكات المتخصصة(

 .والتأثير في هذا المجال

مساعدة المؤسسات األهلية على تطوير مشاريعها اإلنتاجية أو الخدماتية القائمة وتطوير   -5

 .ن تحقيق المزيد من االعتماد على الذاتمشاريع جديدة تمكنها م

ع وخصوصية مؤسسات البلدة القديمة والتسريع في اتخاذ اوضأمراعاة المؤسسات التمويلية   -6

تؤخر تقديم أو جراءات البيرقراطية اإلتعيق ففي كثير من الحاالت . ماليالدعم القرارات 
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مشروع برج اللقلق في بحصل  كما ،مأساويةمما يتسبب بنتائج الدعم بالسرعة الالزمة 

 لربما لم الدعم المقدم لهمن خالل لدعمه المعنية سريعاً  الذي لو تحركت الجهات القدس

  . والبدء في إجراءات استيطانية جديدةهتتمكن الجرافات اإلسرائيلية من تجريف

ت تقديم االستشارات القانونية والضرائبية للمؤسسات لتمكينها من مواجهة الممارسا -7

 .اإلسرائيلية على هذه الصعد

أن من المؤسسات حيث كثير مراعاة الجهات التمويلية للمستوى اإلداري والتنظيمي لل  -8

غير قادرة على تلبية وتحقيق العديد من الشروط التعجيزية التي تطلبها تلك معظمها 

ي يمكنها من المؤسسات مما يستوجب دعمها في البناء المؤسسي الداخلي لترتقي للمستوى الذ

مكاناتها إفمؤسسات البلدة القديمة هي بمعظمها مؤسسات صغيرة و. استيفاء كافة الشروط

كما . لدعم الذي تحتاجهاال يشكل هذا الوضع عائقاً لتلقيها أن لذلك يجب . اإلدارية متواضعة

تقوم لمؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الكبيرة ) Block Grants(توفير الدعم أنه يمكن 

 .صغرأتوزيعه على مؤسسات ي به

 

 على المستوى التنسيقي 19-3
 

يضاً تشكيل أيتم أن ويمكن . ضرورة تشكيل شبكة تضم مؤسسات البلدة القديمة أو مؤسسات القدس

 خلق ولعل. شبكات متخصصة ضمن تلك الشبكة تضم المؤسسات العاملة في نفس المجال التنموي

 : حقق التاليمثل هذا الجسم التنسيقي من شأنه أن ي

تطوير العمل المشترك بين تلك المؤسسات على قاعدة خطط عمل واضحة ومنبثقة من   -أ

 .األولويات التنموية

 .وضع خطة عمل مشتركة للتوجه نحو مصادر التمويل المختلفة  -ب

 . تقليل المنافسة والتكرار وإنهاء حالة التشرذم وصوالً إلى التكامل التنموي  -ج

 منبراً إعالمياً مشتركاً لمؤسسات البلدة القديمة وتسهم قع خاص على االنترنت يشكلإنشاء مو  -د

 )154(.في تعريف المجتمع المحلي والخارجي على أنشطة تلك المؤسسات

 .خلق آلية ضغط وتأثير على كافة الجهات المعنية بصنع السياسات   -ه

                                                 
 "الجيروسالم ووتش"، خطوة رائدة في إنشائها موقع 2000 لقد خطت شبكة المؤسسات األهلية الفلسطينية، عام 154

) www.jerusalemwatch.org(ياً عن مدينة القدس ويشكل الموقع مصدراً معلوماتياً غن. ، والذي تحتضنه حالياً مؤسسة القانون

 .وما تتعرض له من ممارسات وانتهاكات إسرائيلية
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   بنية واألرعلى مستوى المقا 19-4

 .م لتمكين المؤسسات من إجراء الترميمات الالزمة لمقراتهاتوفير الدعم الالز  -

بنية وتوفيرها للمؤسسات األهلية للتوسع أو فتح فروع أترميم ما هو مغلق من عقارات و  -

فخالل الفترة . ليهاإجديدة فيها وتشجيع بعض المؤسسات التي خرجت من القدس للعودة 

سسة أهلية تركت مدينة القدس إلى خارج  مؤ16هناك أن  وجد 1997-1987الواقعة ما بين 

جبرتها إسرائيل على الخروج أربع مؤسسات أباإلضافة إلى . طرافحدود المدينة أو إلى األ

دائرة اإلحصاء الفلسطينية، : من المدينة بحجة ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية وهي

ذاعة والتلفزيون اإلومؤسسة التدريب المهني الفلسطيني، والمركز الجغرافي وهيئة 

 فوفق المعلومات المتوفرة لدينا فإن العدد الحقيقي للمؤسسات التي تركت )155(.الفلسطيني

 مؤسسة 22أكثر من القدس أو نقلت مقارها إلى خلف الحاجز الشمالي للمدينة يصل إلى 

ت لقد أظهر. ة وهي خسارة كبيرة على المستوى السياسي واالقتصادي والتنمويأجنبيأهلية و

حيث ال تزال تلك . الدراسة السابقة رغبة حقيقية لدى العديد من المؤسسات بالعودة للمدينة

وان بعضاً منها ال يزال  المؤسسات تحتفظ بتسجيلها وترخيصها لدى الجهات اإلسرائيلية،

 . يدفع الضرائب للدوائر اإلسرائيلية

 

أو ألية جهة عربية أو إعمار البلدة القديمة، وتحديداً لبرنامج ن الدعوة التي نوجهها لمؤسسة التعاون إ

بالبلدة القديمة منها، تتمثل بالقيام بمساعدة تلك المؤسسات من خالل وتحديداً ة معنية بالقدس إسالمي

وتقديمها لتلك المؤسسات بأجرة معقولة لالستخدام باالتفاق مع أصحابها، بنية المغلقة ترميم بعض األ

 : ومنهاهدافن من شأن هذا الطرح تحقيق العديد من األإ .كمقار لها أو كفروع جديدة

 .تمكين بعض المؤسسات من العودة للقدس وللبلدة القديمة بالتحديد •

 .تنفيذ المؤسسات لبرامج تنموية تحتاجها البلدة القديمة ومواطنيها •

 .بناء البلدة القديمةخلق فرص عمل أل •

 .المساهمة في أحياء وإنعاش البلدة القديمة •

 

                                                 
 .5-1 ص كرزم، جورج،155
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   على المستوى اإلداري 19-5

المؤسسات  تبني ن المطلوب هوإادرها، فوبناًء على االحتياجات التدريبية الخاصة بالمؤسسات وك

بتطوير برنامج خاص بالتطوير المؤسسي لالرتقاء بواقع تلك بالبلدة القديمة ومؤسساتها، المهتمة 

 . دائها وكفاءتهامستوى أالمؤسسات ورفع 

 

 قضايا أخرى  19-6

لقيام بأنشطة واإجراء ترتيبات ما بين المؤسسات والمدارس للسماح باستخدام مالعبها  -

رياضية خاصة بالشباب وباألطفال وذلك بسبب غياب المالعب والتسهيالت الالزمة مقابل 

دعم مالي لتلك المدارس أو من خالل تقديم برامج مشتركة بين الجهتين وتقديمها لمؤسسات 

 . نايد المؤسستتمويلية، وبذلك تستف

تنظيم زيارات لطلبة المدارس والجامعات للمؤسسات األهلية بهدف تعريفهم بأنشطتها  -

 .وبرامجها

تنظيم برامج للعمل التطوعي، للعمل في تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجامعات والمدارس،  -

 ساعة عمل تطوعي كمتطلب 120حيث ان بعض الجامعات تطلب من طلبتها العمل 

وهذا من شأنه االستفادة من الطلبة في تنفيذ البرامج التنموية وتعميق ارتباطهم . للتخرج

 . وانتمائهم لتلك المؤسسات وللبلدة القديمة

تنظيم معارض لمنتوجات المؤسسات األهلية وتعريف المواطنين عليها وتشجيعهم على  -

 .شرائها كدعم لتلك المؤسسات

 .ال االندية الرياضية المختصةتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مج -

 

 فيصل الحسيني قال المرحومإن طبيعة التحديات القائمة في مدينة القدس تتطلب كما ف ،وأخيراً

صيغاً جديدة تعتمد على العمل المؤسساتي والتجمعات المؤسساتية، وتبتعد بقدر اإلمكان عن "

مة اإلسرائيلية محظور علينا االرتباط بشخص أو بمجموعة من األشخاص، وانه في مواجهة الهج

المطلوب إعادة تشكيلة المؤسسات والخروج من الدائرة السياسية ... اتباع نفس األسلوب السابق

ووضع الشخص المناسب في .. القديمة المبنية على مجرد تقسيم فصائلي أو حصص فصائلية

 )156(."المكان المناسب

                                                 
 .السياسات اإلسرائيلية تجاه المؤسسات الوطنية في القدسفيصل،  الحسيني، 156
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 الفصل الثامن

  توصيات واقتراحات
 

الفصل تقديم تلخيص ألهم التوصيات واالقتراحات التي نراها  ذات أهمية بالنسبة سنحاول في هذا 

تحقيق تلك من أجل هناك ضرورة لتضافر كافة الجهود أن مما ال شك فيه ف )157(.للبلدة القديمة

األول وهو ما يمكن القيام به اذا ما توفرت اإلرادة واالهتمام :  إلى مستويينهاالتوصيات ويمكن تقسيم

وضع تصور يتمثل بوالثاني وهو ما . رغبة في العمل إضافة إلى توفر المصادر المالية الالزمةوال

استراتيجي للنضال من أجل تحقيقه حيث يتطلب توحيداً وتفعيالً لكافة الطاقات الفلسطينية والعربية 

 هي جزء من البلدة القديمةف .الشعبي، والرسمي والحكومي والمؤسسيواألهلي، الصعيد والدولية على 

تعتبر من أهم قضايا الصراع العربي وقضية القدس التي تشكل محور الصراع مع إسرائيل 

 . اإلسرائيلي

 

   على المستوى السياسي العام : أوالً

وضع البلدة القديمة في مقدمة األولويات السياسية والتنموية لخصوصيتها وللمخاطر الحقيقية   -1

 . التأجيل أو التسويفالتي تواجهها والتي ال تحتمل 

، تكثيف كل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لرفع الطوق األمني عن مدينة القدس  -2

 .واستعادة بيت الشرق، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة من قبل سلطات االحتالل

ات اإلعالن عن مدينة القدس الشرقية والبلدة القديمة مدينة منكوبة والضغط على المؤسس  -3

ساس وتقديم كل الدعم المالي الدولية وهيئات األمم المتحدة للتعامل مع المدينة على هذا األ

 . والسياسي والتقني إلنقاذ المدينة

القيام بنشاط إعالمي وسياسي فلسطيني وعربي بدعم من مؤسسات حقوق اإلنسان   -4

 لكسب وحشد التأييد الدولي والمؤسسات الدولية المتضامنة والمتعاطفة مع القضية الفلسطينية،

 : الرسمي والشعبي والضغط على إسرائيل بكافة الطرق الممكنة لوقف

 . إجراءاتها القمعية ضد المدينة وسكانها ومؤسساتها •

سياسة وإجراءات التهجير ضد المواطنين الفلسطينيين وخاصة وقف تطبيق قانون  •

  . "مركز الحياة"وتعديالته قانون " الدخول إلى إسرائيل"

                                                 
 )19أنظر ملحق رقم  (. تشتمل على توصيات واقتراحات االشخاص المرجعيين الذين جرت معهم المقابالت157
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 . مالك والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمةمصادرة األ •

 . سياسة رفض منح الرخص للبناء والترميم •

إجراءاتها العنصرية وخاصة ما يتعلق بفرض الضرائب الباهظة على السكان  •

 . والعقار

يقوم أن وهنا يمكن لألردن . سياسة دفع الناس نحو التجنيس والتخلي عن جنسيتهم •

 في مواجهة هذه السياسة بممارسة الضغوط السياسية على إسرائيل بدور فاعل

واتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق كل من يتخلى عن جنسيته األردنية لصالح 

 . اإلسرائيلية

، فضح سياسة التمييز التي تتبعها إسرائيل في الخدمات والبنية التحتية في المدينة •

 .ء وبالترميموالتأكيد على حق المواطنين بالسكن وبالبنا

الحفريات في المدينة واالعتداء على مقدساتها ومعالمها الحضارية العربية وقف  •

 . ةسالمياإل

ن هذه الحمالت االعالمية والسياسية المكثفة والمبرمجة تستهدف فضح وتعرية الممارسات إ

سياسياً اإلسرائيلية وحشد التأييد والمساندة الدولية وتحويلها إلى فعل ضاغط على إسرائيل 

 . واقتصادياً

 . السعي لتوأمة المدينة مع المدن الدولية األخرى  -5

، 2001الذي تم تشكيله من القمة العربية في مطلع عام عربي الصندوق تفعيل وتطوير ال  -6

   .لدعم المدينة وسكانها وتمكينهم من الصمود فيها ودعم المشاريع التنموية والمعمارية فيها

 

 لمستوى السياسي الفلسطينيعلى ا :ثانياً 

إيجاد وتشكيل مرجعية وطنية واجتماعية واقتصادية لمدينة القدس تحوز على ثقة المواطنين   -1

بحيث تتشكل على أسس ديموقراطية تمثل كافة الفعاليات والقطاعات االقتصادية . ودعمهم

على ان ". ينة القدسبالمجلس الوطني لتنمية وإعمار مد"ويمكن تسميتها . والمؤسسية المختلفة

 )158(.يأخذ في تركيبته تمثيل البلدة القديمة وعلى كافة المستويات

 إلسناد الجسم المقترح ولتكوين آليات لنقل مواقف السكان واحتياجاتهم األحياءتشكيل لجان   -2

 . ولتعزيز العالقة مع الجماهير

                                                 
 . يكون برنامج إعمار البلدة القديمة الذراع الفني والمعماري لهذا المجلس ويمكن أن158
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 . م والبلدة القديمة بشكل خاصبشكل عاللمدينة الحاجة إلى إجراء عملية تخطيط استراتيجي   -3

 : إن إجراء مثل هذه العملية يساعد في

 . الخروج من دائرة ردات الفعل ونقلها إلى دائرة الفعل والتأثير •

الفرصة لمشاركة حقيقية إتاحة  ،إشراك كافة القطاعات والفعاليات عبر ممثلين عنهم وبالتالي •

ل به من الواقع القائم إلى وضع افضل للجميع في عملية تحليل الواقع والتخطيط لالنتقا

 . يستجيب لطموحات الناس واحتياجاتهم وبالتالي مواجهة االستحقاقات والتحديات القائمة

توظيف وتسخير كافة الطاقات والكفاءات الفلسطينية والمصادر المتاحة أو الممكن توفيرها  •

 . الرؤية المتفق عليهالتحقيق األهداف الوطنية القصيرة والبعيدة المدى والمنبثقة عن

 . تفعيل التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة األطراف والمؤسسات الوطنية واألهلية •

التحديد الدقيق لما يمكن عمله من خالل تحديد منطقة التقاطع ما بين ما نريد عمله وما يجب  •

 . عمله وما نستطيع ان نعمله ضمن الظروف القائمة

ات التي سيتم تبنيها،  واالستراتيجي،هداف القصيرة والبعيدة المدىتحديد الرؤية والرسالة واأل •

.  وضع السياسات وتحديد البرامج واألنشطة التنموية التي سيقوم هذا المجلس بتنفيذهاوكذلك

 ): نظر الشكل التاليأ(

 

 

  

 الرسالة

 

 االستراتيجيات

 تحديد ووضع السياسات

 تحديد البرامج والمشاريع

 اإلجراءات

 الرؤية

 األهداف العامة والخاصة
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إن مسألة التخطيط أصبحت مسألة ال تحتمل التأجيل وان القيام بها سيمكن من اإلجابة على 

 : األسئلة البديهية التالية

 نعمل؟ أن  يجب علينا ماذا •

 هي البرامج واألنشطة الواجب تنفيذها؟ وما هي األولويات الواجب التركيز مـا •

 عليها؟ 

  يمكننا عمل ذلك؟ ما هي أشكال وآليات التنفيذ؟ كيف •

  هي الجهة أو الجهات التي ستقوم بالعمل؟ مـن •

 ة من البرامج والمشاريع؟  هي الجهات أو الفئات المستفيدمـن •

 ). ؟أين( هي األحياء والمناطق التي يجب التركيز عليها والبدء بها؟ مـا •

 المصادر الالزمة لتنفيذها؟ سيتم توفير كيف  •

 ؟ )اإلطار الزمني( يجب إنجازها؟ وما هي الفترة الالزمة لتحقيقها متى •

المقترح هي اإلجابة على كافة ن عملية التخطيط االستراتيجي التي يجب ان يتوالها الجسم إ

األسئلة المطروحة أعاله والتأكد من انسجام كل ما يطرح من مشاريع وبرامج والرؤية 

 : ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي. الوطنية والتنموية العامة للمجلس

 

 عملية التحليل االستراتيجي : )10( شكل رقم

     

 اإلمكانيات 

عملية التحليل االستراتيجي

 الموارد

  االنسجام

  العوامل البيئية

قدرة مجلس اإلعمار

 والتنمية

 الفئات المستهدفة
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 المقترح أو أي جسم آخر يكلف بالتصدي للمهام المطروحة في البلدة القديمة إن على الجسم

 : أو القدس ككل أن يسعى إلى

 . تعزيز الثقة والعالقة مع القطاعات الشعبية واألهلية المختلفة •

 تعزيز وتقوية المشاركة في كافة مراحل العمل في المدينة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة •

 . ومراقبة وتقييم

 . طالق من الحاجات واألولويات األساسية للبلدة القديمةاالن •

 خطة أو برنامج تنموي األبعاد الشمولية والتكاملية للمجاالت التنموية، ةأن تأخذ أي •

 . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والروحية

روفه ة خطة تنموية أو إعمارية للبلدة القديمة على اإلنسان وتحسين ظأيترتكز أن  •

 . داتها في نفس الوقتأيكون اإلنسان هو محورها وهدفها وبحيث 

ية خطة إعمار خصوصيات وسمات البلدة القديمة، السياسية والتاريخية أتأخذ أن  •

ن تعزز من الوحدة الوطنية ومن النسيج االجتماعي أو. والديموغرافية والحضارية

 . فضلوتطوره نحو األ

 . ت وتشجيع المبادرات الفردية والعائليةتعزيز مبدأ االعتماد على الذا •

 . خالقية واإلنسانية وقيم العمل الجماعي والطوعيتعزيز القيم األ •

االنسجام ومفاهيم وفلسفة التنمية البشرية المستدامة والتي تسعى إلى توسيع خيارات  •

الناس وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم وتلبية احتياجاتهم دون مساومة على احتياجات 

 . وق األجيال القادمةوحق

 . تشجيع النساء على المشاركة في كافة البرامج المقترحة •

وإن . توحيد الصناديق المختلفة لدعم القدس والبلدة القديمة في صندوق مالي واحد إن أمكن  -4

 فليكن التنسيق بين هذه الصناديق لمنع ،لم يكن ممكناً بسبب تخوفات سيطرة البعض عليه

 . ضالتكامل وليس التناقهي  الدعم ولتوزيع األدوار بحيث تكون المحصلة التكرار في أوجه

، ومساعدتهم إنشاء مكتب فلسطيني للخدمات الحقوقية وتقديم اإلرشادات القانونية للمواطنين  -5

 .على توثيق ملكياتهم

لقديمة تشجيع االستثمارات الخاصة الفلسطينية والعربية في مدينة القدس بما فيها البلدة ا  -6

باإلضافة إلى دراسة اقتراح إمكانية إصدار . وخاصة في قطاعات البناء، والسياحة والتجارة

 . سندات التنمية الفلسطينية
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 أكبرلى لعب دور عة والهيئات المسيحية في البلدة القديمة سالميتشجيع هيئة األوقاف اإل  -7

المستويات بحكم إشرافها أو ملكيتها وأكثر فاعلية في إعمار وأحياء البلدة القديمة على كافة 

 .  من أمالك البلدة القديمةكبرللجزء األ

 

   على مستوى الترميم واإلعمار : ثالثاً

وذلك من خالل . وضع ترميم المنازل في البلدة القديمة على رأس األولويات التنموية الملحة  -1

والعمل على رصد . ضع التطبيقتفعيل ووضع المسودة النهائية لخطة إعمار البلدة القديمة مو

لدى األولويات وقد جاءت هذه الحاجة في مقدمة . المركزيةالخطةاألموال الكافية لتحقيق هذه 

 . األشخاص المرجعيين والمؤسسات التي شملتها الدراسة

تطوير آليات تنسيق وتعاون مشترك بين المؤسسات والجهات المختلفة التي تعمل في  -2

 . البلدة القديمة لزيادة الفاعلية والكفاءة ومنع االزدواجيةمجاالت الترميم في

العمل المكثف لمنع تسريب العقارات داخل المدينة للمجموعات االستيطانية الصهيونية، وقيام   -3

 . الصندوق أو الجسم المقترح بشراء العقارات التي تعرض للبيع

محافظة القدس من تنفيذ الخطة تأهيل شبكة الكهرباء الحالية، وتمكين شبكة كهرباء  -4

 .1999التطويرية الخماسية التي وضعت عام 

مالعب، حدائق عامة، واالستفادة من ساحات : العمل على إيجاد مرافق عامة لألطفال مثل  -5

 . لتنظيم البرامج واألنشطة لألطفال والشبابومرافق المدارس المسجد األقصى 

ير الصالحة للسكن وترميمها مما يساعد في تخفيف حدة العمل على فتح البيوت المغلقة وغ  -6

 . االزدحام في البيوت القائمة

تطوير صندوق مجلس اإلسكان القائم بحيث يتمكن من توفير قروض ميسرة للسكان   -7

حيث أن الطاقة الحالية لصندوق مجلس اإلسكان ال تتالءم مطلقاً . الراغبين في ترميم بيوتهم

 . وشدة الحاجة القائمة

 

  على مستوى المؤسسات : رابعاً

دعم المؤسسات األهلية وتعزيز وتفعيل دورها وتمكينها من االستمرار في تقديم خدماتها   -1

 . للمواطنين

 . إيجاد وقفية مالية لدعم المؤسسات األهلية وتغطية مصاريفها الدورية والبرامجية  -2

وفتح فروع لها في داخل البلدة القديمة عبر تشجيع المؤسسات األهلية للعودة إلى المدينة   -3

 . ترميم بنايات وتوفيرها لتلك المؤسسات
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 . تشكيل شبكة للمؤسسات في البلدة القديمة والقدس عامة لتطوير التنسيق والتعاون فيما بينها  -4

مساعدة المؤسسات األهلية على تطوير أوضاعها المؤسسية الداخلية عبر توفير االستشارات   -5

 . التدريبو

 . بناء مجمع للمؤسسات األهلية في مدينة القدس  -6

ولوية لدعم المؤسسات التعليمية وتمكين بعضها من تجاوز أزمته المالية التي تهدد إعطاء األ  -7

وتحسين مستوى ) تم إغالق مدرسة مارتن لوثر خالل إعداد الدراسة(بإغالق العديد منها 

 : التعليم المقدم عبر توفير

 . الدعم المالي للبنية التحتية وتطوير المرافق التعليمية الضرورية  -أ

 . تطوير المناهج واألساليب التعليمية  -ب

 . توفير التدريب المتواصل للمعلمين واإلداريين  -ج

 . تطوير التنسيق والتعاون بين المدارس المختلفة  -د

 . تطوير عالقات المدرسة باألهل  -ه

الخامس من قبل في الترتيب م المؤسسات التعليمية في البلدة القديمة وقد جاءت أولوية دع

 . الذين تمت مقابلتهم

تشكيل قيادة تربوية مرجعية لمدارس القدس تشكل ملتقى لتلك المدارس للتشاور والتخطيط   -8

المشترك والتعاون وتبادل الخبرات والعبر، والتعاون من أجل االرتقاء بالنظام التعليمي 

 . مالقائ

عقد مؤتمر تربوي وطني لدراسة الواقع والتحديات التي تواجهها مدارس القدس والخروج   -9

 . برؤية واستراتيجية واضحة لتطوير المدارس ونظامها التعليمي

 

    على مستوى الخدمات والبرامج: خامساً

 وجاء ترتيبها في توفير المراكز واألندية الرياضية واالجتماعية والثقافية للشباب والشابات  -1

 . 3المقابالت كأولوية رقم 

 . توفير برامج التدريب والتأهيل للشباب على المستوى االجتماعي والمهني  -2

 . تطوير وإنشاء المكتبات العامة بالتعاون مع المؤسسات األهلية  -3

 . تطوير برامج إرشادية اجتماعية وصحية للشباب والشابات وللنساء  -4

 . امج إرشادية وقانونية لتطوير الوعي الحقوقي للمواطنين بكافة فئاتهم العمريةتطوير بر  -5

 . توفير برامج ثقافية وترفيهية ورياضية خاصة باألطفال  -6
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االستفادة من طاقات الشباب في البناء بهدف تطوير المؤسسات األهلية لبرامج عمل تطوعي   -7

 . المجتمعي

ية مختصة لضحايا اإلدمان على المخدرات وتأهيلهم مهنياً إنشاء مراكز عالجية وإرشاد  -9

 . ونفسياً وإعادة دمجهم في المجتمع

تقديم المساعدات اإلنسانية لعائالت المدمنين وتأهيل ربات األسر وتوفير برامج خاصة   -10

 . لتشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة

اعة باإلضافة إلى توفير سيارات  س24إقامة مستشفى وعيادات تقدم خدماتها على مدى   -11

 . إسعاف خاصة بالبلدة القديمة

 ). 6(توفير مراكز خاصة بالمسنين وجاء ترتيبها ضمن األولويات رقم   -12

 

  على المستوى االقتصادي والسياحي: سادساً

من خالل السعي لجعلها مركزاً وطنياً ) داخل األسوار وخارجها(المدينة أحياء العمل على   -1

وذلك عبر تنظيم فعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتسويقية . وتسويقياً وخدماتياًقافياً وث

 وفنية بشكل متواصل 

 وعبر ،إيجاد فرص عمل داخل البلدة القديمة من خالل تشجيع الصناعات السياحية وتطويرها  -2

 . تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة

وإعطاء هذين . ة بالقطاعين التجاري والسياحيخاصميسرة، توفير برامج إقراضية   -3

فالقطاع السياحي يشكل رافعة للقطاعات . القطاعين األهمية واألولوية في مجاالت االستثمار

 . األخرى

تشجيع المرأة وتأهيلها لدخول مجال الصناعات الحرفية والسياحية من خالل توفير التدريب   -4

 . يةوالخدمات التسويقية والبرامج اإلقراض

تطوير الفنادق السياحية القائمة وإنشاء مزيد منها بحيث تحتوي على الخدمات الفندقية   -5

 . ساسيةاأل

 في داخل البلدة القديمة وتوفير الخدمات  (Pedestrian Area)تطوير مناطق خاصة بالمشاة   -6

وليالي رمضان ساسية لها واستخدام تلك المناطق في أحياء العروض الفولكلورية والفنية األ

 . تشجيع الحركة السياحية والتجاريةو

 ومن 48تنظيم البرامج السياحية الداخلية بالتنسيق والتعاون مع الجماهير العربية في منطقة   -7

 . ةسالميالمناطق والدول األخرى العربية واإل

ل البلدة يخلق حركة داخأن فتح فرع أو مكتب لجامعة القدس في البلدة القديمة من شأنه   -8

بعد االنتهاء من الدراسة وقبل تحديثها، قامت الجامعة (. وبالتالي تشجيع النشاط التجاري
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بافتتاح مركز دراسات القدس، وبرنامج التنمية المجتمعية، في سوق القطانين، وهي خطوة 

 .)نأمل من مؤسسات أخرى االقتداء بها. رائدة

 . شأنه إنعاش المدينةفتح مطاعم سياحية في البلدة القديمة من   -9

تشجيع فتح المحال التجارية ليالً وتوفير الخدمات السياحية للسياح بدل توجههم إلى القدس   -10

 . الغربية

أحياء سوق القطانين الذي سيسهم في إنعاش شارع الواد وخاصة بعد جعله المدخل الرئيسي   -11

 . لخواجات وإفتيموس ووضع خطط ألحياء سوق الدباغة وا،للحرم القدسي الشريف

ترميم وإبراز المعالم األثرية والدينية والتاريخية وتوظيف الخانات والحمامات ألغراض   -12

 . سياحية

 . إقامة المعارض الفنية وتوجيه السياح إليها  -13

تنظيم جوالت دراسية لطلبة الجامعات والمعاهد وللمهتمين بالتعرف على مدينة القدس والبلدة   -14

يمة من حيث النواحي المعمارية والتراثية والدينية والتاريخية بل وجعل مثل هذه القد

 . الجوالت جزءاً من المواد المقرر تدريسها في كلياتنا ومدارسنا

التركيز على أهمية التعامل بشكل حضاري مع السياح والقيام بحمالت توعية في المدارس   -15

 . وإصدار النشرات الخاصة بذلكوبين الشباب والتجار حول هذا الموضوع 

تعاطي المخدرات والزعرنة والنشل والتحرش بالسياح : التصدي للظواهر السلبية مثل  -16

والنساء وذلك عبر اشكال مختلفة تبدأ بالبرامج التوعوية واإلرشادية وصوالً إلى معاقبة 

ى القطاع السياحي شخاص من قبل الجهات المعنية ووضع حد لتأثيراتهم المدمرة علهؤالء األ

   .دولياًوالتجاري وعلى صورة الفلسطيني 

تخصيص أماكن لوقوف السيارات وتحديد ساعات عمل التراكتورات والعربات في البلدة   -17

الفوضى القائمة حالياً تشكل إزعاجاً أن حيث . والضغط على البلدية لتنفيذ ذلك. القديمة

 . لبلدة القديمةة ليوال تعكس صورة حضار. للسكان والسياح

إعداد وتطوير ادلة وخرائط ونشرات سياحية تعريفية بالبلدة القديمة وبمدينة القدس وتوزيعها  -18

 . للخارجعلى المعابر ووكالء السياحة والسفر 

توفير وتطوير البرامج التدريبية المتقدمة الخاصة بالقطاع السياحي من خالل المؤسسات التي   -19

 . دريبتقوم بمثل هذا الت

جسام المختلفة التي تمثل القطاع السياحي في تطوير وتفعيل التنسيق والتعاون فيما بين األ  -20

البلدة القديمة والقدس والتي تضم جمعية أصحاب الفنادق العربية وجمعية األدالء السياحيين 

 وجمعية وكالء السياحة والسفر وجمعية أو لجنة تجار السنتواري والمجلس الفلسطيني

 . للسياحة ونقابة عمال الفنادق والمطاعم في المدينة باإلضافة إلى وزارة السياحة الفلسطينية
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تطوير دور وزارة السياحة الفلسطينية وتوفير التسهيالت والمعلومات والمساعدة في   -21

 . االتصاالت الخارجية وبناء العالقات السياحية

بالتعاون الكامل مع نقابات العمال ) رة المختصة فيهأو الدائ(قيام الجسم المرجعي المقترح   -22

الفلسطينية وأصحاب العمل على فض الخالفات فيما بينهم والتوصل إلى صيغة قانون يحكم 

وتمنع تدخل  العالقة بين الطرفين، على ان ال يكون على حساب العامل الفلسطيني وحقوقه،

 . يةالهستدروت في األوضاع الداخلية للمؤسسات الفلسطين

يمكن تحديد التوصيات الست األولى كما جاء ترتيبها من قبل الباحثين والشخصيات المرجعية ومدراء 

 :المؤسسات األهلية والتربوية والتجار وأصحاب ومدراء الفنادق على الشكل التالي

  .الترميم ومواجهة تهويد البلدة وتسريب العقار : أوالً

 . في مقدمتها المخدرات والزعرنة والنشل والتحرش بالنساءمواجهة الظواهر السلبية و : ثانياً

التركيز على الشباب بتوفير المراكز واألندية االجتماعية والرياضية والثقافية والبرامج  : ثالثاً

 . الخاصة وفرص العمل

تنشيط الحركة االقتصادية بالتركيز على القطاعين السياحي والتجاري وتوفير كل  : رابعاً

 . ت لتطويرهماالتسهيال

  .تطوير المؤسسات التعليمية في البلدة القديمة : خامساً

  .توفير االهتمام الكافي باألطفال والمسنين على كافة األصعدة : سادساً

 

 المدينة ومواجهة سياسة إسرائيل تجاهها في مقدمة نوبالتأكيد جاء العمل على فك الطوق األمني ع

 .التوصيات
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